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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
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.

- opbygninger til dine behov

Handicapbiler, institutionsbusser og
andre special tilpassede løsninger

Vi
leverer
over hele
landet!

Vi bygger på alle mærker.
Husk - du bestemmer selv hvem,
der skal bygge din bil.

Læs mere på
www.stomiguiden.dk
STOMIFORENINGEN COPA TLF. 5767 3525

VIL DU MED
UD PÅ NYE
OPLEVELSER

Telefon 7542 1711 · info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk

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

Egmont Højskolen

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

www.wayup.dk

Kære læser
Endnu en sommer står for døren. Jeg har ikke længere tal på, hvor mange gange jeg i min egenskab
af redaktør har skrevet det, men det er mange
gange.
På RYKs egen hjemmebane venter der Uge 30 på
Egmont Højskolen, og i skrivende stund ved jeg, at
der er fuldt booket, og venteliste er oprettet.
Også i foråret har der været mange RYK arrangementer: Workshop om bolig og fællesskab, to
fyraftensarrangementer med fokus på biler, generalforsamling og deltagelse i Wings for Life App
Run. Om alt det kan du læse mere i dette blad.
Og som altid har RYK! magasin kigget ud over
Danmarks grænser og hentet historier hjem til
læserne. Du kan læse om amerikanske Mitch Knauf
fra Florida, der er rygmarvsskadet og professionel
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trommeslager, og kigge med indenfor hos Madhav,
der er rygmarvsskadet og bor i Nepal på blot 4
m2 sammen med sin familie. Hjemme igen har vi
besøgt det nye ikoniske Skovtårn på Sydsjælland.
På trods af udfordringer kan et besøg anbefales.
Dette nummer af RYK! beretter også om spændende initiativer og aktiviteter rundt i landet fra
paraskating i Kolding til paradans i Aarhus. Og vi
bliver lidt i Aarhus, for her finder vi også Henrik
Tolborg, der er er bidt af maskiner og gerne vil
vise læserne sin græsslåmaskine, der er tilpasset,
så han kan betjene den. Retssikkerheden ift. BPA
er under pres. Om det kan du også læse, og der
gøres status på forsøg med cannabis.
Tilbage er at ønske alle læsere en dejlig sommer.
Birgitte Bjørkman, redaktør
RYK! 2 · 2019
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Faglig indsigt – menneskeligt fokus

IQ Cath klar til brug i vand
Dynamisk armstøtte

Deltag i fællesskabet
facebook.com/carewarekompagniet

Svært at bevæge armen?
Vores dynamiske armstøtter hjælper dig med at løfte armen mod
tyngden. En dynamisk armstøtte følger din arms naturlige
bevægelser, så du kan klare mange ﬂere ting selv i hjemmet, på
job eller uddannelse.
Læs mere på carewarekompagniet.dk eller ring og få en snak med
vores konsulent på tlf. 22 58 11 64.

Mollii nedsætter spasticitet

Manfred Sauer udvider nu serien af IQ katetre
med yderligere to unikke engangskatetre med
hydrofil overfade.
•

Klar til brug i vand

•

Klar til brug i vand med sleeve

Kateteret har en blød kuglespids
og en tilpas stivhed og fleksibilitet,
som gør det nemt at føre kateteret
forbi prostatalejet.

Bestil en vareprøve på OneMeds hjemmeside.
OneMed A/S
P.O. Pedersens Vej 16
8200 Aarhus N

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
www.onemed.dk
facebook.com/OneMedDanmark

Alter G®

Den bedste løsning

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

Vægtaflastende træning er vejen frem
til et godt og sikkert genoptræningsforløb hvad enten du er gangbesværet,
kørestolsbruger, nyopereret eller skadet
på anden måde.
Alter G® træning, gør at du på et langt
tidligere tidspunkt i din genoptræning,
kan begynde funktionel gang/løbetræning, uden du påvirker det skadet
væv negativt. Du vil opleve langt
hurtigere fremskridt og din
genoptræningsperiode,
kan ofte forkortes.
Alter G® træning
skaber resultater.
Ref.:
Mark Abildhauge,
A-Fys, Solrød Strand

Kontakt os for uforpligtende samtale, information eller tidsbestilling .
- Vi vil så gerne dele vores viden!
Bandagist Jan Nielsen A/S 33 11 85 57 klinik@bjn.dk www.bjn.dk

UDDANNELSE OG KØB AF UDSTYR: INFO@FYSIODEMA.DK
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Politisk debat med løfter

eg ønsker det nye Folketing velkommen. Efter et folketingsvalg er der gode muligheder for at sætte en anden
og mere progressiv dagsorden. Det håber jeg, at det nye
Folketing gør inden for vores områder – og gerne i form
af holdbare og brede politisk funderede løsninger. Der er behov
for det. Det må vi kunne forvente af medlemmerne på Tinge.
Derfor var det helt naturligt, at RYK inviterede syv kandidater til
folketingsvalget til at deltage på den seneste generalforsamling.
Det er vores antagelse, at politikerne godt kunne have gavn
af at vide noget mere om vores målgruppe og udfordringer. Vi
kan ikke forvente, at politikerne kan handle, hvis de ikke kender
udfordringerne.
Vi fik en god debat, hvor politikerne klart illustrerede, at deres
viden om vores område er yderst begrænset, i hvert tilfælde når
vi kommer lige ned under overfladen.

der er mangel på fysisk adgang
for kørestolsbrugere til byggerier
og udearealer, ligesom der mangler respekt for den enkelte, når fx
biografer indrettes, så biografgængere i kørestol henvises til 1.
række

Det er kun et udpluk af de udfordringer,
der blev præsenteret i forbindelse med
valgmødet. Nogle udfordringer skal løses gennem en konkret
og finansieret handlingsplan på vores område, mens andre skal
løses via tilsvarende handlingsplaner med betydning for alle
grupper med et fysisk handicap.
På vælgermødet var det ikke kun uklar politikersnak, der kom
ud af debatten. Politikerne gav løfter om bl.a. at:
•
forbedre adgangen til sundhedsbehandling og -produkter
•
det skal være muligt at blive kompenseret for handicapbetingede merudgifter for alle medlemmer med nødvendige
merudgifter, uanset alder og niveau for rygmarvsskade
•
gøre noget ved den manglende tilgængelighed
•
ændre reglerne om støtte til
køb af bil, så hensynet til sikkerheden, klimaet, miljøet kan tages
i betragtning

Leder

På kun 90 minutter, og med repræsentanter fra A, B, C, F, V, O
og Å, var det ikke muligt at komme omkring alle problemstillinger, men vælgermødet var en god investering, som forhåbentlig
giver udbytte på den lange politiske bane. Medlemmerne bidrog
til en god og konstruktiv debat, hvor politikerne fik nogle klare
budskaber med hjem, fx at:
•
der mangler en konkret og finansieret handlingsplan på
vores område
•
der er uklarhed i opgavefordelingen mellem regioner og
kommuner
•
der er behandlingsformer, der ikke sættes i gang pga. dårligt bureaukrati og manglende finansiering, og ikke mindst
udsigten til, at afdelingen skal afholde en livslang udgift til
et bestemt præparat
•
der mangler læger til vores særlige enheder i Øst- og
Vestdanmark, på hhv. Klinik for Rygmarvsskader og
Vestdansk Center for Rygmarvsskade, og at området ikke
har den nødvendige højstatus
•
personalet løber alt for stærkt i forhold til deres eget helbred
•
der er mangel på sengepladser og pladser i ambulatoriet,
så kontrol og behandling kan ske i overensstemmelse med
sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 1994 (som snarest
burde revideres)
•
der mangler fokuseret forskning, der kan være med til at
styrke interessen for vores speciale, og ikke mindst styrke
effekten af den nyeste viden til gavn for den enkelte
•
Sociallovgivningen ikke rummer mulighed for at vælge store
biler, der tager hensyn til belastningen af klimaet og miljøet
eller for den sags skyld prioriterer sikkerhed over økonomi
og bureaukrati

•

Der var behov for flere konkrete
løfter, men det kan komme, når
handlingsplanen forhåbentlig
skal vedtages?
Der er nok at tage fat i. Derfor
velkommen til det nye Folketing.
Vi kan ikke vente, til I trækker i
arbejdstøjet. Rigtig god sommer til jer alle, og vend tilbage
med nye ressourcer til indsatsen
for at få bedre vilkår for vores
målgruppe.
Og god sommer til alle RYK medlemmer rundt i landet.
Helle Schmidt, formand
#1 million stemmer

udgives af RYK – Rygmarvsskadede i Danmark. RYK! kan læses på ryk.dk/magasin. De enkelte artikler findes også i et artikelarkiv på
ryk.dk. Redaktionens adresse: Birgitte Bjørkman, Syvendehusvej 61A, 2730 Herlev • tlf. 2625 8181• mail: redaktion@ryk.dk Redaktør:
Birgitte Bjørkman Korrektur: Birgit Dahl og Solveig Hansen Layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Bjørkman Tryk: Rosendahls
Annoncesalg: Rosendahls, tlf. 7610 1171 eller mail: hhr@rosendahls.dk • Forsidefoto: Jesper Grønnemark • Deadline for nr. 3.2019: 1. august 2019.
RYK er den landsdækkende interesseorganisation af og for de ca. 3.000 danskere, der har en rygmarvsskade. RYK er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund.
RYK udgiver medlemsbladet RYK!, håndbøger, pjecer, afholder seminarer og arbejder bl.a. for at forbedre behandlingstilbuddene for mennesker med en ryg
marvsskade. Hjemmeside: ryk.dk Formand: Helle Schmidt • tlf. 2250 0762 • mail: hcs@ryk.dk

Hovedsponsor for RYK:
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–Trykt kvalitet og grafisk
rådgivning i mere end

100 ÅR
Palle Rosendahl · Direktør – 4. generation
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Den direkte vej til din målgruppe
RYK!magasin formidler erfaringer, viden og indsigt om livet som rygmarvsskadet, og læses af personer med rygmarvsskade samt pårørende,
behandlingssteder, forskningscentre og uddannelsessteder mv.
magasin
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Tips Tricks
Remsystem til kørestol
Du har sikkert prøvet det mange gange. Du kommer kørende med indkøbsvarer eller en
bunke papirer på skødet og vupti! En ujævnhed eller et bumpet køreunderlag får dine
indkøbsvarer eller mappe med papirer til at flyve fra dit skød og ned foran dig. Det har
Mike Brown fra New Zealand, der er ingeniør og paraplegiker, også prøvet mange gange.
Til stor frustration, hvilket fik ham i gang med at udvikle verdens første remsystem til
manuelle kørestole. Sammen med designeren Tim Cox har han udviklet LapStacker,
og det er hans håb, at hans opfindelse vil nå vidt ud til alle verdens kørestolsbrugere.
LapStacker er et indtrækbart remsystem, som man kender fra sikkerhedsseler i biler, og
det gør transport af ting på skødet både sikkert og nemt. Systemet er enkelt at montere
og benytte og syner ikke på kørestolen. Kan påsættes de fleste modeller af manuelle
stole. Der er endnu ingen dansk forhandler. Læs mere på adaptdefy.com
BB

Smart doseringshylster
Medidos De Luxe doseringsæske hjælper med at dosere tabletter og har samtidig et
pænt design udført i ægte læder. Doseringsæsken har flytbare skillevægge, så man kan
justere størrelsen på de enkelte rum efter behov. Det læderindbundne omslag findes
i farverne sort, lys brun eller rød. Sættet indeholder syv æsker, én for hver ugedag.
Hvert rum er beskrevet med et tidspunkt på dagen (morgen, middag, aften og nat).
Noter kan skrives i bunden af æskerne. Udvendige mål sammenklappet 15,5 x 10 x
2cm. Rummål inkluderet skillevægge 9 x 1,5 cm. Pris 209 kr. Set hos seniorshop.dk.
BB
Redaktionen modtager gerne
gode idéer til Tips & Tricks. Skriv
til redaktion@ryk.dk

Mobile plantekasser
Plantekasserne med hjul fra det danske firma Land Højbede er velegnede, når man har brug for at kunne flytte rundt på sine plantekasser
på terrassen eller altanen. De prisbelønnede, mobile plantekasser er
udført i et flot design og oplagte til fx blomster og krydderurter eller høj
og tæt beplantning, der fungerer som grøn, mobil læskærm. Regnvand
kan sive ud af højbedets hjørner, så du undgår at rødderne ’drukner’.
Både højbed og hjul tåler frost og kan stå ude hele året. Der kan vælges
mellem galvaniseret eller råjern, som med tiden får en rusten overflade.
De er opbygget af sider i forskellige længder, som kan sættes sammen
til plantekasser i mange forskellige størrelser og faconer, hvad enten
man ønsker et kvadratisk eller aflangt højbed. De er 25 cm høje og kan
stables til fx 75 cm i højden. Læs mere og find priser på landhave.dk.
BB
RYK! 2 · 2019
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Passion for tr

V

i skal en tur over Atlanten til
Florida. Her bor 50-årige Mitch
Knauf, paraplegiker og trommeslager. Allerede som syvårig
fik Mitch sine første trommer.
- Jeg var allerede dengang besat af
trommer. Jeg lærte mig selv at spille,

8 2 · 2019 RYK!

og siden jeg var 13 år, har jeg spillet i
bands.

Troede jeg aldrig skulle tromme igen
I en alder af 23 var Mitch medlem af
et stort band. Han boede i bydelen
Brooklyn i New York, og bandet stod

over for en kontrakt med et pladeselskab. Kun få dage inden kontrakten
skulle underskrives, blev Mitch skudt i
ryggen under nogle gadeuroligheder.
- Trommerne var alt, jeg havde; det, jeg
elskede. Jeg troede, at mit liv var slut,
og at jeg aldrig ville kunne tromme igen.

ommer
Måske sidder der en RYK! læser et sted i landet og funderer over,
hvorvidt man kan spille trommer fra en kørestol. Det vil historien
om amerikanske Mitch Knauf bekræfte, der er rygmarvsskadet
og professionel trommeslager.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Mitchell Knauf

- Har man en passion, skal man
forfølge den. Og jeg
elsker at spille på
trommer!

Min lidenskab
blev vakt
De første par år efter
ulykken lærte Mitch
at tilpasse sig sit nye
liv med en rygmarvsskade. Han kunne
dengang slet ikke
forestille sig at sidde
med et trommesæt
foran sig uden at
kunne bruge benene.
- Den tanke var mildt
sagt svær.
Dengang i 1992 var
der ingen sociale
medier.
- Jeg er ikke engang
sikker på, at jeg
havde en computer
på det tidspunkt. Man kunne ikke bare
gå på nettet og søge ”trommer – kørestol” eller finde en YouTube-video eller
spørge nogen på Facebook. Den mulighed eksisterede ikke.
Mitch troede, han var eneste trommeslager i verden i kørestol, og at det var slut

med trommerne. Men en dag tog en ven
ham med til en musikbutik og viste ham
et elektronisk Roland-sæt, som kunne
spilles på uden brug af ben.
- Wow! Jeg kunne spille på trommer
igen, blot på en helt ny måde. Min
lidenskab blev vakt, og min lykke vendte
tilbage. Det blev den bedste terapi,
jeg nogensinde kunne have fået. Både
fysisk og mentalt.

Optimalt setup
Besøget i musikbutikken ligger mange
år tilbage. Siden Mitch købte sit første,
elektroniske Roland-sæt, er der kommet
mange trommer til gennem årene, og
hele tiden har Mitch tilpasset og forbedret sit setup. Han har som andre trommeslagere fundet sin egen spillestil og
ikke mindst fundet et optimalt setup, så
han har trommer, bækkener og percussions inden for rækkevidde.
Men trods de mange elektroniske muligheder har Mitch savnet en ting.
- Da jeg fandt Drum Sparx, gav det mig
pludselig mulighed for at gøre noget,
som jeg aldrig kunne have gjort med
blot mine to hænder.
Normalt spilles stortrommen, som er
helt essentiel i et trommesæt, med en
fodpedal. Drum Sparx er en amerikansk
udviklet enhed, der gør det muligt
at spille stortrommen med hjælp fra
stemmen.
- Med Drum Sparx kan jeg få en dobbelt

bas sound. Det er virkelig en fantastisk
forandring. Jeg kan spille, som jeg aldrig
har kunnet før, fortæller Mitch begejstret
og tilføjer:
- Jeg har nok følt lidt, at jeg ikke slog
helt til i bandet, når vi spillede. Det gør
jeg ikke mere!

Inspirerer andre
Når Mitch ikke øver eller spiller med sit
band, bruger han sin tid på fiskeri og
sine Rottweilere – og ikke mindst elsker
han at køre i sin Ford Mustang; for kendere en Shelby Gt 350.
Han har også gennem årene hjulpet og
inspireret andre trommeslagere i samme
situation og ikke mindst ønsket at
fremme musikterapi blandt mennesker
med handicap. Mitch er selv overbevist
om, at det var det, der reddede ham fra
de svære dage tilbage i 1992.
Og hvad der ikke fandtes, da Mitch blev
rygmarvsskadet, er i dag en kæmpe
hjælp til at udsprede budskabet.
- De sociale medier gør det muligt at
komme ud med sin historie til inspiration
for andre, slutter Mitch, der håber, at
han med sin historie kan være med til at
gøre en forskel.
- Har man en passion, skal man forfølge
den. Og jeg elsker at spille på trommer!
På youtube kan man finde en film,
hvor man kan se Mitch’s setup af sit
trommesæt.
RYK! 2 · 2019
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Hvordan vil vi bo, når vi bliver ældre?
Drømmer vi om at bo i et fællesskab med
andre? Og hvordan forestiller vi os, at det skal
være? Det og mange andre spørgsmål blev
der mulighed for at forholde sig til, da RYK
inviterede til en workshop om fællesskab og
bolig en forårsdag i april.

Idéworkshop:

Fremtidens fællesk
N

år snakken falder på alderdom, kan der spores en vis
utryghed blandt RYKs medlemmer. Og med rette. For
hvordan sikrer vi os en alderdom, der
giver plads til de særlige behov, som vi
har, og samtidig ikke frarøver os vores
frihed og selvstændighed? Altså både
giver plads til tryghed og et liv med
kvalitet.
Utrygheden næres af manglende forestillinger om muligheder ved udsigt til
at skulle finde en egnet bolig i det rette

fællesskab, når alderen begynder at
trykke. Vi ved ikke, hvor længe vi kan
leve et aktivt og udadvendt liv, forhåbentlig mange år ind i senioralderen,
men vi ved, at en rygmarvsskade betyder, at alderdommens helbredsmæssige
udfordringer sætter ind før tid, og hvordan skal livet så leves? Hvordan vil vi
allerhelst bo? Og med hvem ønsker vi at
dele fællesskab?

Ide til workshop
Disse tilbagemeldinger og egne tanker
blandt nogle af RYKs tillidsfolk satte skub i overvejelser om, hvordan RYK
skulle gribe problemstillingen an. Det inspirerede
til at igangsætte noget
konkret med ønske om at
blive klogere på fremtidens
boligformer for mennesker
med en rygmarvsskade
Workshoppen inviterede til
dialog i grupper.

10 2 · 2019 RYK!

- med eller uden familie, ældre som
yngre, med rygmarvsskade og dem
uden.
- Der er ingen, der tidligere har undersøgt denne problemstilling i forhold til
vores målgruppe, når det gælder om
at finde frem til den bedst integrerede
boform for mennesker med en rygmarvsskade, der ønsker tryghed og
samvær, fortæller Stig Langvad, der er
drivkraft bag projektet.
Han peger på, at det er vanskeligt at
opnå inden for den almindelige boligmasse og eksisterende bofællesskaber,
hvad enten det er seniorfællesskaber
eller fællesskaber på tværs af alder.
Med Realdania som finansiel sponsor fik
RYK mulighed for et samarbejde med
innovationsbureauet Futu, og ideen om
en workshop, der skulle faciliteres af
Futu, kom hurtigt på banen.

Mangfoldighed
Knapt 50 medlemmer af RYK havde
takket ja til invitationen og mødte op til
Ideworkshop om fællesskab og bolig i
Handicaporganisationernes Hus i Høje

ab og bolig
Taastrup. Her bidrog de med tanker og
ideer til viden og indsigt om fremtidens
bolig. Hvordan kan vi tilrettelægge
boligen med tilhørende fællesskaber,
så tryghed afløser utryghed? Hvilke
drømme har vi om fremtidens bolig?
Og er der en boform, som kan opfylde
vores ønsker og behov for både fællesskab og tryghed og samtidig give plads
til et aktivt liv?
Det er dog ikke blot alderdommen,
der ansporer til tanker om anderledes
boform, for vi er i en tid, hvor ord som
fællesskab og bæredygtighed er en
trend, og investorer, bygherrer og boligselskaber har grebet ideen og står i kø
for at skabe fællesskaber rundt i landet.
Det kunne også spores hos deltagerne i
workshoppen, hvor også yngre medlemmer deltog.
- Vores udgangspunkt, som var udsigten
til en alderdom i ensomhed og i hænderne på personale uden de fornødne
kompetencer, har undervejs udviklet
sig til en drøftelse om mere sociale og
mangfoldige bomiljøer på tværs af alder
og med ønske om en gensidig forstå-

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Ane Harpøth Thor, Futu

else og vision, fortæller Stig
Langvad.

Kick-off
Dagen blev faciliteret af
Futu, der havde sammensat
workshoppens program, der
indledte med et Kick-off, der
skulle inspirere til bofællesskaber og nye, sociale boligformer gennem eksempler fra
hele verden.
- Vi vil gerne hæve overliggeren sammen med jer med håb om, at vi
kan skabe nogle skøre og vilde ideer til
boligformer. Vi vil stimulere jeres fantasi
og kaste et blik ud i verden og præsentere jer for nyskabende koncepter,
fortalte Lotte Nystrup Lund fra Futu.
Præsentationen af boligkoncepter med
fællesskab som omdrejningspunkt kom
ud i alle verdenshjørner. Alle med visionære bud på nye boformer og -fællesskaber: Indre haver, tværgenerationelle
fællesskaber, fællesskaber med fokus
på bæredygtighed og præsentation af
det nye, trendy begreb Co Living, der

Deltagerne blev opfordret til at tænke
ud af boksen godt hjulpet med uddelte
tuscher, klistermærker og plancher.
omfatter moderne, kollektive boformer, der er i vækst i bl.a. USA, og hvor
fællesskabet bæres af socialt ansvar.
Undervejs blev deltagerne præsenteret
for en lille hollandsk film, hvor ældre
og studerende bor i et plejehjemsfællesskab. De unge bor gratis mod at
investere i fællesskabet med 50 timers
månedligt, gratis samvær med de ældre.
- Dette er blot eksempler. Det handler
RYK! 2 · 2019
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Under hele workshoppen var der en
god stemning og livlig debat omkring
bordene.

om at tænke ud af boksen. Det vil vi
bede jer om, fortalte Lotte Nystrup Lund
efter præsentationen.

Fremtidsvisioner
Derefter skulle ærmerne smøges op, og
hvert bord fik tildelt tuscher og plancher
med plads til gruppens nedfældede
tanker og ideer om visioner for fremtiden. For hvad kendetegner det gode
liv? Hvor adskiller RYKs medlemmer sig
fra andre mennesker i forhold til tilvalg
og fravalg? Og hvor skiller vi os ud fra
andre seniorer i forhold til drømme,
aktiviteter og behov?
Ikke alle omkring bordet havde nået
den alder, hvor tanker om ”alderdommen” har meldt sig, hvilket bidrog til
en interessant dialog og en række
aha refleksioner omkring bordet.
Skrækscenariet er vi dog nok alle enige
om, hvis det kom dertil: Plejehjem uden
personalets tid og kendskab til vores
særlige behov eller et hjem med sygepleje og hjemmehjælpere rendende ind
og ud ad døren, og hvor ensomheden
også banker på. Men hvilke drømme har
vi, og kan vi finde et alternativ, der sikrer
tryghed, men også fortsat et liv med
kvalitet og fællesskab med andre?

Scenarier og zoner
Efter middagen og en tiltrængt pause
bød programmet på nyetablerede grupper – denne gang ikke tilfældigt, men
valgt efter deltagernes ønsker i forhold
til, hvem vi ønsker at bo sammen med
og graden af fællesskab, fra begrænsede fællesskaber til fællesskaber, hvor
deling af bil og hjælpere også blev
vendt.
Der var bred enighed om, at man
ønskede blandede fællesskaber. Kun en
enkelt gruppe havde ønske om decideret seniorfællesskab, og de endte faktisk
med at konkludere, at de også ville bo
sammen på tværs af generationer. I en
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gruppe drøftede man også muligheden
for inkludering af udslusningslejligheder for patienter efter endt ophold på
rehabiliteringscentrene.
Igen var der tuscher, klistermærker,
plancher og citatgalleri på bordene,
som tjente til inspirationsindspark, og
igen var alle aktivt involveret i gruppesnakken. Der var enighed, men også
uenigheder, når der skulle prioriteres.
Uenigheder, der helt naturligt afspejler
forskellige interesser og værdisæt, og til
en vis grad også manglende viden om
byggeri og boformer, hvor fællesskab er
omdrejningspunkt.
Så både ideer og udfordringer stod i kø.
For hvor langt vil man gå? Hvad ønsker
man at yde, og hvad forventer man, at
fællesskabet skal yde? Hvad vil man
dele med andre, og hvor går ens private
sfære? En planche med zoner, hvor
privatsfære var inderst, fællesskabsfære
i midten og offentlighedssfære yderst,
udfordrede grupperne, der flyttede rundt
på klistermærker, debatterede og føjede
bemærkninger til på planchen, når
fordelingen af private zoner og zoner for
fællesskab skulle fordeles.

Stort engagement
Under hele workshoppen var der en god
stemning og livlig debat omkring bordene, og der blev givet ros til RYK for at
tage emnet op. Workshoppen er en start
og ikke prøvet før i dens form, og deltagerne var i overvejende grad enige om,
at den havde vakt deres nysgerrighed
for fremtidens boform. Der blev da også
opfordret til, at RYK afholder et seminar,
hvor det bliver mere konkret og håndgribeligt med fx invitation af folk, der allerede har erfaring med boligfællesskaber.
Også den finansielle side skal der fokus
på. En anden påpegede diversiteten
mellem, at vi på den ene side ikke
opfatter os som specielle og alligevel
skal indse, at vi måske får nogle særlige

behov ved alderdom. Mange gik hjem
inspireret af de tanker, der kom frem.
Planlægningsgruppen glæder sig over
det store engagement.
- Aftenen viste med stor tydelighed,
at det er et emne, som berører vores
medlemmer, og at vi er mange, der deler
bekymring om alderdommen, fortæller
RYKs formand Helle Schmidt, der ikke
er i tvivl om, at det er vigtigt, at RYK har
taget fat på denne problemstilling.
- Dialogen ved bordene har givet os
gode og brugbare input, som vi nu tager
med os. Når vi har den skriftlige opsamling fra Futu, bliver vi forhåbentlig klogere på, hvordan vi skal arbejde videre
med projektet.

En start
Workshoppen om fremtidens fællesskaber og boligform er blot en start.
Hvordan RYK bedst kan fremme den
eller de former for byggeri, som RYKs
medlemmer efterspørger, er endnu uvist,
men det er en kendsgerning, at projektet er både relevant og vigtigt. Stig
Langvad, der har været RYKs tovholder
på projektet, forventer da også, at workshoppens resultater kan give en pejling
på, hvilken vej processen skal gå.
- Vi vil følge op på resultaterne og derfra
vil vi drive processen videre. Vi er endnu
langt fra mål, for workshoppen har
også vist, hvor svært, vi hver især har
det med at identificere os med, at vi er
noget særligt. Men det er vores håb, at
resultatet kan anvendes som grundlag
for en dialog med fx pensionsselskaber,
boligforeninger og entreprenører om
fremtidens boform for sådan nogen som
os, siger Stig Langvad.
RYK forventer også at kunne bruge
resultatet i konferencesammenhænge
med fokus på aldring blandt mennesker med rygmarvsskade, bl.a. ved den
kommende, nordiske NoSCoS kongres
i september, hvor RYK er tovholder på
workshoppen ”En god alderdom med en
rygmarvsskade”.
Tak til Realdania og DUOS, der med
deres støtte har gjort workshoppen
mulig. Resultatet af Futus skriftlige
opsamling bringes i RYK! magasin nr. 3.

Madhav i Nepal

I november sidste år rejste Mikkel Bundgaard for anden gang til
Nepal, og her fik han lejlighed til at møde Madhav Subedi.
Tekst: Mikkel Bundgaard • Foto: Jimmi Banke

I

foråret 2018 rejste jeg til Kathmandu
i Nepal i forbindelse med forberedelserne til et kommende ulandsprojekt i landet. I november samme
år var jeg igen på besøg i Nepal, og her
fik jeg mulighed for at besøge Madhav
Subedi, som er rygmarvsskadet. En af
vores kommende samarbejdspartnere,
den nepalesiske forening, Independent
Living Center for PWDs Kathmandu
(CIL) (PWD=Persons With Disabilities),
formidlede kontakten til Madhav, som
selv er medlem af organisationen.
Madhav kom til skade for otte år siden
ved et fald fra første sal, hvor han brækkede ryggen. Efter operationen var han
til genoptræning i ni måneder.
Madhav bor sammen med sin familie:
sin kone, deres 13-årige datter og sin
mor. De bor i et lejet værelse på ca. 4 x
4 meter. I et hjørne af værelset står to
gasblus, som udgør køkkenet.
Det er her, vi alle sidder under mit
besøg. Trangt er der i det lille værelse,

men gæstfriheden er til gengæld stor.
Jeg bliver budt på te af Madhavs mor
med masser af sukker og kiks til.
I dag har Madhav en lille købmandsbutik
sammen med sin kone, og det er indtægten fra butikken, som familien lever
af. Madhav fortæller mig, at han ønsker
at få råd til at købe et hus, som bare er
lidt bedre end det rum, de bor i i dag,
hvor der bliver koldt om natten.
Datteren går i skole, og de får hjælp af
en handicapforening til at betale hendes skolegang. Madhav håber, at hun
engang får mulighed for at tage sig en
videregående uddannelse.
Det var en uforglemmelig oplevelse at
blive inviteret på besøg hos Madhav og
hans familie og høre om deres hverdag
og drømme for fremtiden. Jeg håber,
at de en dag får mulighed for at bo et
bedre og større sted, hvor de ikke behøver at deles om det eneste rum, som
hjemmet består af.

Mikkel under besøget hos Madhav, der
bor sammen med sin kone, datter og
mor i et rum på 4 m2, der også inkluderer køkken.
I RYK! magasin nr. 2.2018 kan man læse
Mikkel Bundgaards artikel om hans første
rejse i forbindelse med ulandsprojektet.
RYK! 2 · 2019
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Skovtårnet
Arkitektur:

M

idt i Gisselfelts skove i
Sydsjælland rejser sig et 45
meter højt tårn og betager
én allerede fra motorvejen,
inden man drejer fra ved afkørsel 37
Rønnede. Det er et flot syn, og oplevelsen bliver kun bedre, når man står helt
tæt på og skuer op på den spektakulære jernkonstruktion.

Arkitektur
Camp Adventures Skovtårn er en unik
naturoplevelse, der ikke findes andre
steder i Skandinavien. Den spektakulære stålkonstruktion er tegnet af
EFFEKT Arkitekter og er resultatet af en
ambition om at skabe et æstetisk smukt
bygningsværk med hensyntagen til den
smukke, omkringliggende natur. Tårnets
konstruktion er udført i cortenstål, hvis
rødbrune farve passer godt ind i skoven, og rampens egetræsbrædder er
hentet lokalt. Opbygningen er en såkaldt
hyperboloid form, hvor de lange, vertikale stålrør ikke er bøjede, men roteret
120°, hvilket giver et kurvet udtryk,
præcist som et timeglas. Denne konstruktion øger ikke kun stabiliteten, men
gør også oplevelsen større, når man på
det smalleste stykke midtvejs kommer
helt tæt på kronerne af de tre birketræer,
som tårnet er bygget omkring. Derfra
udvider tårnet sig igen, og der kommer
mere afstand mellem ramperne i takt
med, at landskabet åbner sig og udsigten øges. Det hele kulminerer på toppen
med en 360° udsigt ud over landskabet,
hvor man kan se mere end 25 km ud
over den smukke, sydsjællandske natur.
Kigger man nordpå, kan man i klart
vejr se Øresundsbroen og dele af den
københavnske skyline.

Oplevelsen
Turen til tårnet og tilbage er i alt 3,2 km
lang og flot iscenesat med boardwalks
til og fra tårnet. Fra ankomstområdet
fører en 900 m snoet rampe gæsterne
gennem skoven mellem træer og hævet
over skovbunden. Fremme ved skovtårnet går turen til toppen ad den spiral-
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En ny seværdighed i Danmark rejser sig højt over trætoppene i det sydsjællandske landskab. Og fra toppen kan man i klart vejr se helt til Sverige. Vi befinder os i Camp Adventure, hvor det nyåbnede skovtårn
allerede har trukket mange besøgende til. RYK! magasin har besøgt tårnet.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Rasmus Hjortshøj

formede rampe. En tur på 650 m med
en lidt over 7 grader stigning. Toppens
platform er 100 m lang.
Vel nede fører en anden rampe
gæsterne gennem skoven tilbage til
ankomstområdet. Undervejs er der
fine udkigspunkter og platforme naturligt placeret ved klukkende vandløb
og højdedrag, hvor man kan vælge at
gøre stop og nyde nærkontakten med
naturen. Turen tager knapt to timer i alt
inklusiv de mange stop undervejs; ikke
mindst for at tage billeder.
Og efter en oplevelsesrig tur kan man
slå sig ned på og omkring gårdspladsen, hvor der er borde og bænke og
foodtrucks, der sælger mad og drikke.
I den tilstødende stald er der indrettet
en hyggelig café, der tilbyder kaffe og
kage. Det gode vejr tillod, at vi valgte
at slå os ned ved et af bordene på
gårdspladsen.

og begyndes med mindre kanter, der
skal forceres. I tårnet er der en konstant
stigning på 7%, og krævede for mit
vedkommende et par friske skubbere.
Nedad klarede jeg den selv – uden
at køre andre gæster ned! Og et par
opmuntrende kommentarer fik jeg også
med på vejen. Men husk kørehandsker
til den del af turen.
Vel nede og efter igen at skulle forcere
en strækning af dels løs flis og dels løse,

Øverst: Der er stigninger på over 20 %,
hvilket kræver en god skubber.
Til venstre: Rampen i tårnet har en jævn
stigning på 7 %. Foto: Lars Brolev.

Tilgængelighed
Som besøgende på fire hjul blev jeg
mødt med en række udfordringer, men
med to skubbere var jeg heldigvis godt
hjulpet.
Ved indgangen er der reserverede P
pladser til biler med handicapskilt. Så
godt så langt. Men herfra og frem til
ankomstområdet og videre til rampen,
der fører til skovtårnet, skal man forcere
et underlag af grove, løse sten. Umuligt
at køre på, for de små hjul graver sig
dybt ned. Det var nok dagens største
udfordring.
Turen til og fra tårnet går ad fine, ensrettede boardwalks med en god bredde.
Men forvent ikke en jævn boardwalk.
Det går op og ned i det kuperede terræn, og ikke mindst på turen tilbage
fra Skovtårnet er der stigninger på op
over 20%. Her kom mine gode skubbere på arbejde. På de passager, hvor
rampen stiger eller falder, er den belagt
med skridsikker belægning af en slags
trådnet. Undervejs afbrydes rampen
et par steder, fordi den krydser skovsti
eller afløses af kortere passager med
skovbund. Her skal man være ekstra
opmærksom, fordi ramperne afsluttes

grove sten, fandt jeg toiletterne ved
gårdspladsen inklusiv handicaptoilet,
der dog kun rummer plads til en manuel
stol.
Og så er der prisen. 125 kr. hvis man
booker hjemmefra og ellers 150 kr.
Ledsagekort kan ikke benyttes. Med
tanke på at man ikke kan besøge tårnet
uden en skubber, bør adgang til tårnet
inkludere ledsageordning.

dicappede”. En opringning til Camp
Adventure bekræftede, at der bl.a. kommer større handicaptoilet, men samtidig
blev jeg oplyst om, at den løse, grove
grusbelægning ikke står på opgavelisten
over forbedringer. Man må dog håbe, at
belægningen medinddrages i det kommende byggeprojekt, ligesom der tages
initiativ til inkludering af ledsageordning.
Jeg kan varmt anbefale et besøg i
Skovtårnet. På trods af besværlighederne. Med en god skubber eller to kan
det lade sig gøre, og oplevelsen er fantastisk og helt unik. Ikke mindst tårnets
nyskabende arkitektur hører ind under
kategorien ”must-see” og forventes da
også at tiltrække 100.000 turister årligt.

Plads til forbedringer
På Camp Adventures hjemmeside
oplyser de, at ”for at imødekomme
alle gæster, arbejder vi på at bygge et
velkomstområde/velkomsthal med nye,
bedre faciliteter. Byggeriet forventes
færdigt i år 2020. Vi forventer her, at
vi kan tilbyde bedre faciliteter for han-

FAKTA
Skovtårnet har åbent hver dag kl.
10-18 (torsdag kl. 10-20).
Pris: kr. 125,- per person ved onlinebooking. Ellers 150 kr.
RYK! 2 · 2019
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Fokus
Fyraftensmøder:

Sammen med Langhøj inviterede RYK til fyraftensmøder i foråret i Aarhus og i Rødovre
med fokus på biler og lovgivning. Der var et stort fremmøde ved begge arrangementer,
som vidner om, at RYK’s arrangementer rammer interessen hos vores medlemmer. Jeppe
Kerckhoffs var som altid god og guidede deltagerne gennem love og regler på bilområdet.

V

Foredraget stod afdelingschef i Dansk
Handicap Forbund, Jeppe Kerckhoffs
for, og i halvanden time gav Jeppe
en indføring i, hvad man skal være
opmærksom på.
- Lovgivningen er en kompliceret størrelse, og der er mange regler at forholde
sig til. Jeg vil forsøge at give en fælles
forståelse af bilregler og betingelse for
bilstøtte.

– husk altid – træffes afgørelse på
grundlag af en individuel vurdering.
Jeres unikke situation og behov skal
være med til at danne grundlag for en
afgørelse.
En diagnose som paraplegiker giver ikke
nødvendigvis samme ret; hvad enten
det er valg af billigst egnet bil eller valg
af indretning og særligt udstyr.
- Ved ansøgning om tilskud til bil er et
vigtigt kriterie at indhente alle lægelige
oplysninger, og de skal være retvisende
og aktuelle. Din situation skal dokumenteres, eksempelvis at du har en varig
nedsat funktionsevne, forklarede Jeppe
og fortsatte:
- Kommunen har et ansvar for at tage
højde for borgerens situation og helbred;
også otte år frem.
I en bevillingssag skal derfor både den
lægefaglige dokumentation og den personlige situation inddrages.
- Måske skal der også tages andre
hensyn, fx om man har børn. Men først
og fremmest er det individuelle behov,
der er i fokus.

Individuel vurdering

Trivselsbiler i nedgang

- Kompensationsprincippet og den individuelle vurdering er vigtig. I Danmark
skal kompensationsprincippet sikre, at
alle i Danmark stilles lige. Et princip, der
i de seneste år udfordres af fortolkninger
rundt om i landets kommuner, forklarede
Jeppe og påpegede vigtigheden af, at
der altid bliver kigget på individet.
- Ifølge Serviceloven skal der altid

- Når man ser på udviklingen af fordelingen af støtte til biler, er de såkaldte
trivselsbiler faldet i antal, og biler til
uddannelse og arbejde steget, fortalte
Jeppe og fortsatte:
- Der er kommet en anden praksis i de
seneste år ude i kommunerne, og vi ser
en stigning i afslag på genbevillinger af
trivselsbil.

ed begge arrangementer
var Langhøjs lokaler med
udstillings- og demobiler
ryddet for at gøre plads til
de mange RYK medlemmer,
der havde tilmeldt sig arrangementerne.
Der var fint dækket op, og der stod forfriskninger ved ankomst. Inden oplægget var der mulighed for at snuse rundt
på værkstedet, hvor de opbyggede
biler står. Her kunne man få sig en snak
med en medarbejder fra Langhøj og se
nærmere på de forskellige produkter og
ombygningsmuligheder.

Kompliceret størrelse
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Jeppe forklarede, at der skete en
regelændring i 2010, hvor kriteriet for
trivselsbil blev kridtet op, og at der nu
skulle foreligge et betydeligt, dagligt
kørselsbehov.
- Der kom pludselig et pres på området
med trivselsbiler med den nye praksis.
Derfor er det vigtigt, hvis man ansøger om tilskud til trivselsbil, at man er
opmærksom på dette og dokumenterer
sit kørselsbehov.
- Kørsel bliver ikke nødvendigvis mindre
af ikke at være i job, men til forskel for
bilstøtten, der gives til uddannelse og
job, så er det bare meget sværere at få
støtte til bil uden et job.

Logbog
For dem, der skal ansøge om trivselsbil, anbefalede Jeppe, at man laver en
logbog over en periode.
- For vi er ikke altid gode til at huske,
hvad vi lavede i går, for en uge siden
og for en måned siden. Det er også
det, som vi erfarer i DHF’s rådgivning.
Og bilteamet i kommunen hjælper ikke
med at huske dig på at få beskrevet dit
behov. Et mindre kørselsbehov kan blive
grundlag for et afslag – på trods af et
omfattende kørselsbehov, som man blot
ikke fik dokumenteret tilstrækkeligt. Så
gør dit hjemmearbejde!
Jeppe vender tilbage til sin anbefaling
om logbog.
- Den er et godt værktøj og kan hjælpe
dig med at huske alt, hvad du kører til
over en periode på 14 dage eller flere

på biler
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Birgitte Bjørkman og Frank Langhøj

måneder. Brug google maps til af nedskrive antal kørte kilometer. Og alt er
vigtigt, så få det hele med: Familiebesøg
på tværs af landet, pasning af børnebørn, foreningsarbejde, træning og
idræt, kultur- og fritidsinteresser osv.
- Alle har ret til en aktiv tilværelse, og vi
ser da også, at hvis man har et betydeligt, dagligt kørselsbehov, så går bevillingen igennem.

det var vigtigt i denne sammenhæng,
at der bliver taget højde for, at man kan
have ”gode dage” og ”dårlige dage”.
- På en god dag kan man gå 50 meter,
men dagen efter måske kun 10 meter.
Årstider har også betydning for gangdistance. Den skal beskrives grundigt, og
optimalt set bør den vurderes over flere
seancer, så den ikke alene afgøres på en
god dag.

En god øelse

Hvad er billigst egnet?

Et andet råd, Jeppe kom med, var at
være forberedt på modargumenter.
- Du skal også øve dig i at svare på,
hvorfor du ikke kan benytte offentlig
transport, hvorfor en el-scooter ikke kan
løse dit behov og hvorfor handicapkørsel ikke kan dække dit kørselsbehov.
For du vil måske blive mødt med modargumenter. Og bor man tilmed ved en
metrostation, kan det blive sværere at
argumentere. Så kortlæg dine aktiviteter for at synliggøre dine udfordringer i
dagligdagen.
- Husk også at få med, hvis der er særlige, helbredsmæssige hensyn, fx smerter og hvis blæren påvirkes i kulde.
- Alt er vigtigt, påpegede Jeppe og
beroligede forsamlingen med, at hvis
man har et reelt, dagligt, betydeligt
kørselsbehov og har forberedt sig godt,
så er man tættere på mål.
- Det er ærgerligt at få afslag pga.
manglende dokumentation, og det bliver
sværere at rejse en ny ansøgning.
Jeppe kom også ind på gangtest, og at

Spørgsmålet om billigst egnet bil blev
også rejst undervejs i Jeppes foredrag.
- Det er ikke den bil, hvor man skal foldes sammen tre gange og vride nakken
skæv for at komme ind og ud af bilen,
eller hvor siddestilling påvirker smerter.
Jeppe påpegede sager, hvor ønske
om at køre bilen ved egen hjælp nogle
steder ikke bevilges af kommunen, hvis
man har omfattende BPA.
- Det gode argument er vigtigt, og det
skal naturligvis indgå i vurderingen,
hvor mange timer den enkelte er dækket af BPA og eksempelvis behovet for
alenetid uden hjælper, eller at man kører
lange strækninger med behov for at
skiftes til at køre.
- Billigst egnet skal dække det fulde
behov. Kommunen må ikke påregne,
at borgeren tilkøber udstyr eller særlig
indretning for at bilen kan dække det
fulde behov.
I de nye bilregler, hvor bilen først kan
udskiftet efter otte år, er der kommet en
lempelse ift. førtidsudskiftning.

Undervejs blev der også tid til snak med
Langhøjs medarbejdere om biler og
indretning.
- Men man bør derfor også forvente, at
kommunerne vurderer billigst egnet ift.
at bilen skal køre forsvarligt i alle otte år.
Behovet skal beskrives på forhånd, som
fx ind- og udstigning, håndbetjening,
indretning, selvhjulpenhed, hjælpemidler, bilvarme, osv. for at afdække det
fulde behov. Og det gøres hos en bilopbygger, der har ekspertisen. Derefter
vil bilopbygger komme med et tilbud,
hvorpå kommunen træffer afgørelse om
støtte.
- Her skal du være opmærksom på, om
I er enige. Hvis ikke, så har du mulighed for at klage, hvad enten det gælder
afslag på særlig indretning eller ved
afslag på bilstøtte.
I den situation anbefaler Jeppe at tage
kontakt til DHFs rådgivning.

Udmåling, lån og afdrag
Jeppe kom også ind på betingelserne
for lån og afdrag. Om rentefrit lån, lån
med renter, supplerende lån, tilskud til
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kompenserende særlig indretning
og udstyr samt indtægtens betydning for lånets størrelse.
Og han berørte afgiftsfritagelse,
som er betinget af, at man er berettiget til bil med støtte.
- Man opretholder fritagelsen, så
længe man ikke er frakendt bilstøtte.
Og selv om man har købt bilen selv,
er man berettiget til afgiftsfritagelse,
såfremt man vurderes berettiget til
støtte; ligesom man også kan få
bevilliget særlig indretning til en bil,
man selv har købt.
Overskud ved salg indgår i nyt billån. Dog ikke eventuelt merkøb, som
fordeles efter en fordelingsnøgle.
I dag kan man søge om ny bil, når
bilen er syv år gammel. Og hvis ens
situation ikke har ændret sig og ikke
forventes at ændre sig, herunder
helbred og kørselsbehov, kan sagsbehandlingen forenkles med en troog loveerklæring.
- Man gør det i nogle kommuner, og
dér virker det.

Førtidsudskiftning
Jeppe kom også ind på førtidsudskiftning, som er aktuel ved en
totalskade, når bilen ikke længere er
egnet på grund af funktionsnedsættelsen og/eller uforholdsmæssigt
dyr at reparere (synserklæring).
Det sker sjældent, og det var nok
de fleste fremmødte ubekendt, at
kommunen kan frakende en bil midt
i en bevillingsperiode. Det eneste
lyspunkt er, at hvis det skulle ske,
så er der i den reviderede servicelov
indført en varslingsperiode på 14
uger, hvor man har tid til at sende
en klage til Ankestyrelsen. Så er
man sikker på ikke at få frataget
bilstøtten, hvis kommunen har taget
fejl i deres vurdering.
Inden pausen, hvor der blev budt på
sandwich og forfriskninger, blev der
løbet hurtigt mellem bordene med
mikrofonen, for spørgelysten var
stor blandt deltagerne i fyraftensmødet både i Rødovre og Århus.
Tak til Jeppe for et godt og informativt foredrag, og tak til Langhøj for at
være vært begge aftener.

Søg rådgivning
DHF’s rådgivningsteam kontaktes dagligt på tlf.: 3929 3555.
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Langhøj præsentation
Langhøj gav en præsentation af deres
LIVE produkter, der bl.a. består af kørestole og hjælpemotorer til påsætning på
kørestolen.
Derefter gennemgik de en typisk bilsag
og præsenterede de aktuelle bilmærker,
som kommunerne typisk vurderer som
billigst egnet; Ford Transit og Toyota samt
for nogle Mercedes og VW. Den mest
anvendte biltype er minibusser godkendt
til 10 personer, hvortil der følger afgiftsfritagelse. Der blev vist forskellige indretningsmuligheder og lifttyper.
Der er frit valg af leverandør men Langhøj
anbefaler, at man benytter eller rådfører
sig med en bilopbygger, så man ikke risikerer at tilkøbe udstyr, der konflikter med
den særlige indretning.
Oplægget berørte også kort udviklingen i
el-biler, hvor den første el-minibus er på
markedet i Tyskland. Men der vil gå lang
tid, før det bliver driftsikkert, da det kræver et stort batteri for at flytte en minibus,
og distancen på en opladning er endnu
for kort.
På spørgsmål om udviklingen i en række
europæiske byer, hvor dieselbiler forbydes, kunne Langhøj berolige ejerne. Alle
nyere dieselbiler opfylder kravene, så
man kan roligt køre til fx Berlin.

På en flot forårsdag i Utterslev
Mose boblede der af løbekarma,
da startskuddet til Wings for
Life App Run lød præcis kl.
13.00 og mere en 200 deltagere
blev sendt afsted for det gode
formål.
Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Jesper Grønnemark for Wings for Life
World Run

Win

D

et årlige Wings for Life
World Run blev løbet på
samme tidspunkt i 72 lande
over hele kloden, og alt,
hvad der blev indsamlet, går ubeskåret til forskning i rygmarvsskader.
Det samme gør de donationer, der
kommer før, under og efter løbet. Alt
sammen i håb om en cure.

Sol og god stemning

Langhøj udloddede tre x gratis lifteftersyn blandt deltagerne i både Rødovre og
Aarhus.
Og et sidste råd denne aften var, at man
skal huske at købe det ekstra udstyr
og gear, som man ønsker, fra fabrikken, hvor afgiftsfritagelsen følger med
prisen. Eftermontering er både dyrt og
besværligt.
Langhøj viste afslutningsvis et par
ombygninger, der ikke handlede om
biler, men var ombygning af en græsslåmaskine, en trehjulet motorcykel og en
campingvogn; alle tilpasset til brug for en
kørestolsbruger.

I år deltog flere end 120.000 mennesker på verdensplan, da der søndag
den 5. maj blev talt ned til start kl.
13.00 dansk tid. I København løb flere
end 200 deltagere rundt om Utterslev
Mose med Wings for Life App Run, og
blandt dem var der knapt 20 deltagere i kørestol, der støttede løbet.
Solen skinnede og stemningen var i
top, godt hjulpet af en festlig opvarmningsevent, som RYK var arrangør af.
Fra sin lift, hævet en meter op over
jorden, satte RYKs formand Helle
Schmidt fut i blodcirkulationen hos
deltagere, inden de blev sendt af sted
ud på ruten.

Vellykket dag
RYK havde forinden deltaget i møder
med Red Bull og sikret, at ruten var
egnet til kørestolsbrugere, og at der
var kørestolstoilet på pladsen.
- Det var en fantastisk vellykket dag i

ngs for life

numre og bidrog til den gode stemning.
Vi ses igen d. 3. maj 2020.
På verdensplan blev der indsamlet mere
end 22 mill. kr.

Utterslev Mose, og det er dejligt, at så
mange har støttet op om løbet i år, fortæller Helle Schmidt med begejstring.
- Vi havde først testet ruten i Parken og
Fælledparken, og da ruten måtte flyttes til Utterslev Mose, var vi med igen,
fortæller Helle.
Ruten, der løb omkring søen, bestod af
delvis grussti og delvis asfalteret sti.
- Den var ikke optimal, men Red Bull
sikrede, at der stod folk ved ruten, der
kunne give en hånd, hvis det kneb. Vi er
godt tilfredse med løbets afvikling, men
næste år er der plads til lidt forbedringer, fortæller Helle.
- Men alle var i godt humør og tog
udfordringerne med et smil. Vi glæder
os allerede til næste år.

Livestreaming og musik
På eventpladsen, der var mødested
og start for løbet, kunne man se løbsstart fra de deltagende lande blive

RYK var arrangør af en festlig
opvarmningsevent.
livestreamet på storskærm. Her kunne
man også følge de mange tusinde
løbere over hele kloden; dem der løb
om dagen, dem der løb med pandelygter om natten og dem, der løb i sne og
kulde, i regn eller i strålende sol.
På pladsen havde RYK en bod, som
fungerede som samlingsplads for uddeling af RYK T-shirts. Det var også her,
de hjemvendte løbere blev mødt med
musik af duoen ”Spinal Countdown”,
der leverede et par kendte og velspillede
Øverst til højre: Duoen Jan Jonasson og
Craig Hermann alias Spinal Countdown
på hhv. elektrisk guitar og bas.
Nederst til højre: Helena Rosenberg tog
den længste tur på fire hjul med 21,3 km.
RYK! 2 · 2019
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Bidt

- Det er mit rette element at
sidde på en maskine.

Selv om udfordringer står i kø, giver Henrik Tolborg ikke op. Han er fast besluttet på at starte eget
græsslåningsfirma.
- Jeg elsker alle slags maskiner. Det er min identitet. Og så gør det godt, at min krop er i bevægelse
for at have en tålelig hverdag med daglige smerter.
Tekst: Henrik Tolborg • Foto: Anders Skovholm

M

it navn er Henrik Tolborg,
jeg er 50 år og kørestolsbruger efter en ulykke i
Venezuela i 1994, hvor
jeg brækkede nakken mellem femte
og sjette nakkehvirvel. Jeg har brug
for hjælp døgnet rundt i mit hjem i
Mejlby. Foruden mine lammelser lever
jeg dagligt med nervesmerter over hele
kroppen.
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Elskede maskiner og rejser
Før jeg kom til skade var jeg entreprenørmaskine-mekaniker og demonstratør
for Hydrema i Støvring. Jeg elskede
at køre maskiner - især dem, der kan
grave i jorden eller køre med jord.
Entreprenørmaskinerne var mit liv. Jeg
elskede også at rejse, og som 25-årig
og med livet foran mig tog jeg sammen med en gruppe kammerater på

ferie i Caribien. Under sejlads på en
biflod til den store Orinoco-flod med en
vanddybde på blot en halv meter, satte
bølgerne efter et stort tankskib vores
udhulede træstramme i bevægelse. Jeg
faldt i vandet, og på vej ned mod bunden ramte jeg en sten med mit hoved.
Derefter kunne jeg slet ikke bevæge
andet end mit hoved, husker jeg.

af maskiner
Min identitet forsvandt
Efter ulykken tænkte jeg på alt det, jeg
ikke længere kunne: ”Jeg kommer aldrig
til at køre traktor, rendegraver eller gummiged mere!”.
Det var psykisk svært at vænne sig til,
at jeg ikke længere kunne gøre, hvad jeg
ville. Min identitet var væk, og jeg vidste
ikke, hvad jeg skulle finde på. Dengang
kunne jeg godt have brugt at snakke
med en anden rygmarvsskadet.
Da jeg kom hjem efter et langt
ophold på Vestdansk Center for
Rygmarvsskade begyndte jeg at gå hos
en psykolog. Hun sagde, at jeg skulle
tænke over de ting, jeg kunne, i stedet
for det, jeg ikke kunne. En tanke, der
ikke er nem at tænke i starten. Og jeg
kunne slet ikke forestille mig, at jeg igen
skulle kunne betjene en rendegraver
med omfattende lammelser i både arme
og ben.

Ombygget rendegraver
Jeg havde jo egentlig fået den triste melding fra Vestdansk Center for
Rygmarvsskade, at jeg aldrig kom til at
køre bil igen med mig selv bag rattet.
Sådan gik det heldigvis ikke, og jeg har
til dato kørt 800.000 kilometer i egen bil.
De seneste år med joystick.
Men inden jeg fik min første bil, kørte jeg
mine første ture i en rendegraver. Det
var en drøm, som jeg fik opfyldt. At igen
kunne sidde i sædet i en entreprenørmaskine. Det var mine arbejdskollegaer på
Hydrema, der havde brugt flere måneder
på at ombygge en rendegraver til mig,
så jeg selv kunne køre den.
Det var også min gamle arbejdsplads,
der tilbød mig mit første job. På det tidspunkt var der gået tre år siden ulykken.
Det blev til fire gode år som værkfører,
men smerterne blev så store, at jeg blev
nødt til at stoppe.

Første virksomhed
En dag i 2003 holdt min hjælper og jeg
på havnen i Vejle, hvor jeg så, at der lå
en dynge granitskærver for enden af
kajen. Jeg købte et ton af dem, solgte
dem, købte et ton mere, og sådan
startede jeg helt tilfældigt min første

forretning, som blev til granitvirksomheden ”GranitExpressen”. I 2016 solgte
jeg virksomheden videre efter 13 års
drift. Det blev til mange ture til Norge,
Finland, Sverige og Bornholm for at
finde smukke granitsten på mange ton
og efterfølgende fragte stenene hjem
til Mejlby. I de mange år lavede jeg selv
regnskab. Men papirarbejdet bliver
aldrig min passion.
I dag arbejder jeg nogle dage om
måneden for ZTR ApS i Aars, som er
eneimportør af Hustler ZeroTurn græsslåmaskiner. I min trailer bag bilen,
afleverer jeg nye maskiner og afhenter
brugte plænetraktorer som er taget i
bytte med nye Hustler-maskiner.

Håndbetjent græsslåmaskine
Med hjælp fra ZTR har jeg fået en græsklippermaskine ombygget, så jeg selv
kan køre den. Modellen hedder Hustler
Raptor FlipUp, og den er forholdsvis
nem at bygge om, da den har håndbetjent speeder og bremse. Den har
desuden el-kontakter til at aktivere de
forskellige funktioner, hvilket gør det
nemt for mig, der ikke har den fulde førlighed i hænder og arme og derfor ikke
kan hive i et håndtag, men har kræfter
nok til at trykke på en kontakt. Rat er
der heller ikke noget af. Manøvrering
fungerer med to stænger - en i hver
side - der kun kræver 1,5 kg at aktivere
(tetravenlig). Hustler Raptor FlipUp
kan, som en af de eneste på markedet,
desuden køre klippebordet op til lodret,
så det både er nemt at skifte knive og
rengøre skjoldet nedefra. Det gør det
nemt for dårligt gående og kørestolsbrugere, da man ikke skal ned på jorden for
at udføre de nødvendige opgaver.

Hører til på en maskine
Nu har jeg et nyt mål foran mig. Jeg går
med tanker om at starte mit eget græsslåningsfirma, og på den måde vender
det hele tilbage til den oprindelige passion for at arbejde på og med maskiner.
Maskiner jo er min store lidenskab. Det
ses tydeligt i mine glasskabe, hvor jeg
har samlet ca. 100 stk. entreprenørmaskinmodeller i 1:50.

- På min trailer, der transporterer græsslåmaskinen, har jeg monteret en lift, der
kan løfte mig fra min el-stol til sædet på
græsslåmaskinen. Privatfoto.
Der er dog en enkelt ting, jeg ikke har
savnet ved at være selvstændig, og det
er alt papirarbejdet. Så hvis jeg starter nyt firma, vil jeg uddelegere dette.
Jeg kan ikke holde ud at sidde stille så
længe, før det begynder at gøre ondt i
nakke og ryg. Til gengæld når jeg sidder
på en plæneklipper, så giver det rystelser, hvilket er godt for mig. Min krop skal
være i bevægelse for at jeg kan have en
tålelig hverdag.
Det er mit rette element at sidde på en
maskine. Så måske en gang i år er jeg
klar til at slå græs for folk, og det kunne
da være meget sjovt, hvis der kom en
lille virksomhed ud af det. Det er min
drøm nu!
Har du en lille gravko i maven eller
drømmer om en anden ombygget maskine, så er du velkommen
til at kontakte Henrik, som tilbyder
at komme over hele landet, inkl.
Bornholm, for at øse ud af sine 25
års erfaringer som kørestolsbruger og
ombygger af rendegraver, minigraver,
ATV, kørestolsanhænger, el-stol med
sneplov og græsslåmaskine. Kontakt
Henrik på tlf. 4059 1295 eller mail:
henrik0705@outlook.dk
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Handicaporganisationerne om BPA:

Retssikkerheden
er under pres
En ny undersøgelse viser, at der er fejl i mange af sagerne om BPAordningen. Kommunerne respekterer ikke, at en hjælpeordning skal
give den pågældende borger mulighed for et selvstændigt liv med et
handicap. En række handicaporganisationer her derfor i fællesskab
udsendt en pressemeddelelse.

F

lere handicaporganisationer,
herunder Dansk Handicap
Forbund, påpeger i en pressemeddelelse, at landets kommuner har svært ved at administrere
BPA-ordningen.
- Det har vi i handicaporganisationerne
længe vidst, men nu bekræfter en ny
praksisundersøgelse vores oplevelse.
Undersøgelsen er foretaget af
Ankestyrelsen og blev offentliggjort den
20. februar i år. Styrelsen har gennemgået 50 sager om hjælpeordninger fra
13 kommuner. Sager, der ikke har været
anket.
- Undersøgelsen viser, at kommunerne
farer vild i reglerne: De undlader ofte
at inddrage borgernes oplysninger, de
glemmer partshøringer, og de giver mangelfulde begrundelser i deres afgørelser.

Ikke tilstrækkelig oplæring
Praksisanalysen peger også på, at kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang
tilbyder oplæring i arbejdsgiverrollen. Det sker kun i cirka halvdelen af
kommunerne.
- Når det er en forudsætning, at man
kan fungere som arbejdsleder for at
få bevilget en hjælpeordning, er det i
særlig grad kritisk, at kommunerne ikke
understøtter uddannelse i at varetage
arbejdslederrollen.
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Konsekvensen er, at mennesker, som
kunne være berettiget og kunne fungere med en hjælpeordning, aldrig får
muligheden, fordi de ikke tilbydes den
basale oplæring i arbejdslederrollen.
Alternativet for de mennesker er ofte
en usammenhængende hjemmehjælp
og ledsageordning, som ikke giver dem
mulighed for et liv på lige fod med andre
mennesker.

undersøgelsen
viser – også i de sager,
der ikke ankes, er efter vores opfattelse
et kæmpe problem, som desværre viser,
at borgernes retssikkerhed er under
voldsomt pres.

Retssikkerheden er i knibe

Rod med administrationen

Blandt de 50 sager, som Ankestyrelsen
har gennemgået, er der fejl i over en
fjerdedel af sagerne.
- Det betyder i klar tekst, at
Ankestyrelsen ville have sendt en meget
stor del af de sager, de her har analyseret – og som Ankestyrelsen ikke tidligere
har set – tilbage til genbehandling i
kommunen. Her gemmer sig med andre
ord et stort antal borgere, som aldrig
har fået deres ret, fordi sagen aldrig blev
anket.
Hertil skal man så lægge alle de
sager, som rent faktisk blev anket,
påpeger organisationerne i deres
pressemeddelelse.
- I 2017 blev der klaget i over ti procent
af alle BPA-sager, og mere end en tredjedel af de sager indeholdt alvorlige fejl.
At der er fejl i en meget stor del af både
de sager, som ankes, og – som praksis-

Kommunernes administrative rod er kun
endnu større, når man kigger specifikt
på administrationen af paragraf 95.
- Men hvad der er lige så slemt
er, at kommunerne ikke forstår og
respekterer hele grundidéen med
hjælpeordningerne.
Organisationerne påpeger bl.a., at
kommunernes vilje til at skabe løsninger, som er fleksible og passer
til den enkelte borgers liv, er yderst
begrænsede.
- Formålet med hjælpeordningerne er jo
helt grundlæggende at give mennesker
med handicap mulighed for … et aktivt
og udadvendt liv … – ikke blot at få
mennesker til at overleve.
- Hjælpeordningens styrke og hele idé
er, at den enkelte selv kan ansætte et
team af hjælpere og selv planlægge
hjælpernes arbejdsopgaver inden

BPA og indlæggelse:

Ulovlig praksis
Foto: Colourbox

BPA skal fortsætte, også selv om brugeren indlægges. Det
fastslår Børne- og socialminister Mai Mercado i et svar på
spørgsmål fra Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg.

for den ramme, som bevilliges af
kommunen.

Behov for større faglighed
Loven er kompleks, og det er bl.a. en
udfordring, at hver kommune gennemsnitligt kun ser ganske få BPA-sager. Og
den usolidarisk finansieringsmodel tilskynder samtidig kommunerne generelt
til at skubbe ”de dyre” sager fra sig.
Handicaporganisationerne peger derfor
på, at der er behov for større faglighed og en mere solidarisk finansiering
og foreslår derfor som løsning en
finansieringsreform.
- Målet må være, at kommunerne i
praksis tager hensyn til det enkelte
menneske – netop som intentionen bag
BPA-ordningen er formuleret.
En intention som børne- og socialminister Mai Mercado (K) bekræftede på et åbent samråd i januar på
Christiansborg.
Følgende organisationer står bag pressemeddelelsen: CP Danmark, Dansk
Handicap Forbund, Hjernesagen,
Muskelsvindfonden, Parkinson
foreningen, Scleroseforeningen,
UlykkesPatientForeningen og Danske
Handicaporganisationer.

Det kræver altid, at der træffes en
individuel og begrundet afgørelse,
hvis en kommune vil nedsætte
eller stoppe en BPA-ordning hos
en borger. Det gælder også, når en
BPA-bruger bliver indlagt på sygehus. Så det, nogle kommuner har
praktiseret, nemlig at stoppe en
BPA-ordning med dags varsel ved en
borgers indlæggelse, er ikke lovligt.
Det fastslår Børne- og socialminister
Mai Mercado i sit svar til Folketingets
Social-, Indenrigs- og Børneudvalg.
Spørgsmålet er blevet stillet, fordi en
række af landets kommuner har haft
det som almindelig praksis.
- Det er en sag, vi har kæmpet
med i mere end fem år. Det startede med en besynderlig praksis
i Brønderslev Kommune og har
siden spredt sig. Nu forventer vi, at
kommunerne straks retter ind efter
ministerens svar og gør praksis på
området lovlig, siger Thomas Krog,

der er handicappolitisk konsulent i
Muskelsvindfonden.
Fremadrettet forventes det, at alle
kommuner retter ind og overholder
lovlig praksis, så alle BPA-borgere
i landet får den nødvendige hjælp
under indlæggelse og ikke mindst
dermed undgår at miste gode hjælpere, fordi hjælperne ikke kan leve
med et ansættelsesforhold, hvor de
risikerer at være arbejdsløse fra den
ene dag til den anden.
Som BPA-borger skal man derfor
ikke frygte, at kommunen stopper ens hjælperordning med dags
varsel ved indlæggelse uden en
forudgående individuel og begrundet afgørelse. Og ophør kan tidligst
træde i kraft efter 14 uger efter at
Ankestyrelsen har haft mulighed for
at behandle en eventuel anke fra
borgeren.
BB/ Kilde: Muskelsvindfonden

BPA og administration:

Kommuner presser prisen

Siden 2009 har det været muligt
for borgere med en BPA-ordning at
uddelegere arbejdsgiveransvaret
til en forening eller virksomhed, og
dermed ikke selv skulle beregne
løn, tegne forsikringer, håndtere
opsigelser og andre administrative
og personalejuridiske opgaver. Men
ifølge handicaporganisationer og
Handicapbranchen Danmark – som
repræsenterer virksomhederne på
området – har en del kommuner
presset prisen så meget, at virksomheder må sige nej til denne ydelse.
- Vi oplever desværre, at kommunerne skruer så langt ned for
administrationsbidraget, at vores
medlemmer har meget svært ved at
få virksomheder eller foreninger til
at overtage arbejdsgiverrollen. Det

er dybt bekymrende, siger Susanne
Olsen, formand for Dansk Handicap
Forbund.
Den yderste konsekvens kan blive,
hvis borgeren eller kommunen ikke
overtager ansvaret, at borgeren
mister sin BPA-ordning og dermed
muligheden for at leve et selvstændigt og ligeværdigt liv, advarer organisationer og brancheorganisationen.
I Ankestyrelsens praksisundersøgelse fremgår det, at knap halvdelen
af kommunerne har faste administrationsbidrag, som spænder mellem
tre og 17 kr./t. Branchens analyser
viser, at taksten skal være lidt over
13 kr./t., men flertallet blandt kommunerne betaler typisk et bidrag på
blot fem kr./t.
BB
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Paraskat
Kørestolsskate:

I februar blev der holdt en WCMX workshop i Kolding for
både øvede og nybegyndere. Blandt deltagerne var Stefan
Mathiesen, der for første gang prøvede at skate i kørestol. Nu
har han mod på mere.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Kim Egebjerg Frandsen

D

e fleste vil måske betakke sig
for en tur ned af en stejl skaterrampe, men ikke 36-årige
Stefan Mathiesen fra Kolding.
Han mødte frisk op på Pulzion i Kolding
til WCMX Kolding – Street on wheels’
workshop i paraskate; også kaldet
Wheelchair Motocross (WCMX). Her
fik han testet sit mod, da han for første
gang prøvede kørestolsskate.

For nybegyndere og øvede
For nogle er skate i et beskedent
omfang en sjov og udfordrende tilgang
til at øve teknikker for større mobilitet
og sikkerhed i kørestolen, fx at lære at
køre på trin og trapper, stejle ramper og
komme op i kørestolen, hvis man vælter. For andre er skaten en tilgang til en
actionsport.
Da WCMX Kolding – Street on Wheels
inviterede til workshop i februar, var det
både for nybegyndere og øvede; unge
som gamle. Både for dem, der blot
ville lære et par tips til manøvrering af
kørestolen og for dem, der vil udfordres
lidt mere på skaterramperne. Der blev
indledt med lette øvelser i teknik og
balance inde i hallen, og på de udendørs
skaterramper kom der flere udfordringer
til for dem, der havde mod på det.
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Fedt at prøve
- Det var fedt at prøve kræfter på den
rigtige skaterrampe, fortæller Stefan, der
ikke lod sig skræmme af den udendørs
stejle rampe, men frygtløs tog den med
fuld fart ned.
Som 15-årig mistede Stefan det meste
af sin førlighed, da han kørte galt på
motorcross og brækkede ryggen.
Skaden var inkomplet, så Stefan kan
gå med krykker, men benytter oftest
kørestol.
Da han hørte om workshoppen, vakte

det straks hans interesse.
- Jeg har en kammerat, der skater, og
vi har tit snakket om, at det kunne være
fedt at skate sammen. Så jeg var straks
på!
Stefan har tidligere dyrket kørestolsbasket i Vejle, men klubben eksisterer
ikke mere, og der er ikke mange andre
muligheder for at være idrætsaktiv som
kørestolsbruger i Kolding. Det ærgrer
Stefan, der nu håber, at paraskate bliver
en mulighed for ham og andre i Kolding.

Håb om flere kørestolsbrugere
20-årige Nicolaj Noes fra Kolding var
arrangør af workshoppen i håb om, at
flere kørestolsbrugere vil interessere sig
for Wheelchair Motocross. Selv synes
han, at paraskate giver ham noget af
det kick, som han før sin sygdom fik ved
at dyrke kampsport, parkour og amerikansk fodbold.
Tilbage i 2015 fik Nicolaj kræft i lymfekirtlerne, hvilket betød, at han i dag
sidder i kørestol. Han skulle derfor finde
en måde at være aktiv på.
- Jeg har dyrket skateboard siden jeg
var barn. Så jeg blev glad, da jeg hørte
om paraskate, fortæller Nicolaj, der
begyndte at skate sidste sommer og i
dag er den glade ejer af en specialbyg-

e

- Jeg kan godt lide skaterkulturen og de
mennesker, der kommer i skaterparker.
Det er et fedt netværk, fortæller Stefan,
der er blevet bidt af skating i kørestol.

- Jeg kan godt lide skaterkulturen og de
mennesker, der kommer i skaterparker.
Det er et fedt netværk.
Og der er ingen sure miner, når vi kommer i vores kørestol og blander os med
folk på BMX, rulleskøjter og skateboard.
Stefan slutter:
- Det er sjovt, og adrenalinen giver et
dejligt sus i maven.

FAKTA

get skater-kørestol, som kommunen har
bevilget ham.
- Jeg glæder mig til at genoptage et liv
med nye udfordringer.
Det er Nicolajs håb, at han fremover
også kan tiltrække sig udenlandske
deltagere til skaterarrangementer ligesom Nicolaj på sigt håber selv at kunne
deltage i internationale WCMX arrangementer. Og så ønsker han at kunne
skaffe midler til en skaterstol til udlån,
så flere får mulighed for at prøve kræfter
med paraskate.

begrænset. Jeg var helt oppe at køre,
fortæller Stefan, der er blevet bidt af
skating.
Han har derfor også allerede søgt kommunen om en skaterkørestol.
- Desværre har jeg fået afslag.
Men det vil ikke afholde Stefan, der
indtil nu har taget de stejle ramper i sin
egen hverdagsstol.
Stefan er begejstret for at have fundet
en idrætsaktivitet og et sted, hvor han
mødes med andre med samme inter
esse – med eller uden stol.

Wheelchair Motocross (WCMX) er
skateboarding for kørestolsbrugere.
Skaterstolen har affjedring. Af hensyn til sikkerheden benytter skaterne
albue-, skulder- og knæbeskyttere,
ligesom hjelm med hagebeskyttelse
er påkrævet. Rygskjold bliver også
anvendt.
Er man interesseret i at vide mere om
paraskate, kan man på Facebook
søge ”WCMX Kolding - Street on
Wheels” samt “Street on Wheels”.
Sidstnænvte holder til i Roskilde.
Man kan finde en oversigt over skaterparker på skateparks.dk.
Den 31. august - 1. september afholdes VM i paraskate i Tyskland.

Sus i maven
Allerede i marts slog WCMX Kolding
– Street on wheels til igen med et
event. Denne gang i Haderslevs flotte
skaterpark, Streetdome. Her fik Stefan
bekræftet sin lyst til at dyrke paraskate.
- Jeg fik testet teknik og udfordret mig
selv lidt mere på de større ramper. Jeg
kan godt lide action, og det er fedt at
lave stunts. Det gør, at jeg ikke føler mig

Stefan og Nicolaj, begge fra Kolding,
har fundet sammen i WCMX Kolding
– Street on Wheels, hvor de udfordrer
hinanden i skating.
RYK! 2 · 2019
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Sport:

Slip

V

erdens mindste storby har
endelig fået en danseskole
for kørestolsbrugere. I Just
Dance Studios i Højbjerg
instruerer polske Daga
Rutkowska kørestolsbrugere i vals,
slowfox, cha-cha-cha og rumba. De
nemmeste af de ti konkurrencedanse,
som der konkurreres i verden over - og
hvert efterår i Vild Med Dans. Men det
er kun en start, for når kørestolsholdet
starter igen til september, bestemmer
deltagerne på ny, hvilke toner der skal
danses til.

Livsglæde
- Det har været fantastisk sjovt at danse
og få bevæget kroppen til musik, fortæller Mette Nielsen og fortsætter:
- Man bliver både glad i låget og let i
kroppen af det, og så har det været rigtig sundt for mig at møde de andre.
Mette bor i Ikast og kører gerne de
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tre kvarter til Aarhus, som turen tager.
Udbuddet af idrætsaktiviteter for kørestolsbrugere i Ikast er ikke stort, og,

som hun siger, kan det jo også nemt
tage tre kvarter at køre fra det nordlige
til det sydlige Aarhus.

Aarhus har sat sig på det dansende Danmarkskort – for kørestolsbrugere.
I et topprofessionelt dansemiljø og til medrivende toner svinges hjulene
rundt, og livsglæden slippes løs.
Tekst: Bente Ovesen • Foto: Kenneth Lunby Rasmussen

din indre danseløve løs
Melanie Marchner og Ebbe Blichfeldt er
enige i, at det er sjovt at danse:
- Vi elsker at danse og går ofte ud lørdag aften og danser lidt freestyle. Men
det er spændende at lære trinene og de
mange regler i standarddans. Det har
givet os ny inspiration.
Melanie fortæller også, at det er dejligt
at have en hobby sammen som par.
Ebbe har en inkomplet rygmarvsskade
og er kørestolsbruger, mens Melanie er
gående.
- Og det er også spændende at blive
undervist på en professionel danseskole, fortæller Melanie og fortsætter:
- Når man bliver integreret sådan et sted
ved man, at man bliver undervist af de
bedste.

Lever for dansen
Studiet i Aarhus er da også et ganske
særligt sted. Her emmer af danseglæde
og internationalitet. Cheftrænerne er
Ashli Williamson og Bjørn Bitch, som har

HAR DU LYST TIL AT DANSE?
Og vil du undervises af de bedste?
Just Dance on Wheels er for voksne,
som vil lære at danse. Du kan komme
alene eller sammen med din egen
dansepartner. Danseforudsætning er
ikke nødvendig.
Sæsonstart: Torsdag den 5. september 2019 kl. 16. Herefter hver torsdag
frem til den 12. december. Du er velkommen til at møde op til en gratis
prøvetime eller blot til en kigger.
Undervisning: Foregår på engelsk.
Der kan lånes kørestole på stedet.
Pris: Kr. 1.150. Yderligere 50 kr. pr.
gang, hvis man ønsker en gående
Just-Dance-dansepartner.
Adresse: Just Dance Studios, Søren
Nymarks Vej 25 A, 8270 Højbjerg.
Tilgængelighed: Indgangsforholdene
er brugbare i såvel manuel som
el-kørestol, og toiletforhold er
anvendelige.
Yderligere info: Mai-Britt Schmidt,
tlf. 3124 5462 og Tina Christensen, tlf.
2461 8116. Eller find os på Facebook:
Just Dance on Wheels.
vundet otte guldmedaljer i sportsdanse
og dermed slået verdensrekord. Det er
dog ikke dem, der underviser kørestolsbrugere, men en af deres dygtige og
entusiastiske elever, Daga Rutkowska.
- Vi lever for dansen og vil gerne være
det bedste sted for alle at danse, siger
Tina Christensen, næstformand i foreningen Just Dance Studios.
Bente Ovesen og Mai-Britt Schmidt med
dansepartnere fra Just Dance Studios.

Og det er et dejligt sted at danse, uanset om målet er motion, hygge eller
konkurrence.

Samarbejde
Danseholdet er blevet til i et samarbejde
mellem tre kørestolsbrugere med lyst til
at danse og Just Dance Studios. Men
også den lokale idrætskonsulent, Mette
Skovgaard fra Parasport Danmark, har
været involveret.
- Kørestolsdans giver vildt god mening,
konstaterer Mette Skovgaard. Det er
både smukt, sjovt og lærerigt for både
mænd og kvinder.
- Og når det lykkes at starte kørestolsdans i Aarhus, så er det, fordi dygtige
ildsjæle vil det her.
Så kom endelig og dans med!

KLUBBER MED
KØRESTOLSDANS
Just Dance on Wheels, Aarhus:
Mai-Britt Schmidt: mbmapashi@
gmail.com, FB: Just Dance on
Wheels
Danseklubben Sax, Sakskøbing:
karen@saxdans.dk, saxdans.dk
Team NIBO Kørestolsdans, Ros
kilde: teamnibo@gmail.com, FB:
Team NIBO
Struer Sportsdanserforening, Struer:
info@struerdans.co, struerdans.com
H.I.F for Rødby og omegn, Rødby:
Jpst21@gmail.com
Soffie Dance Studio, Kbh Ø:
mail@soffie.dk. Sofie.dk
Parasport Danmark, kørestolsdans
(elite): wheelchairdance17@gmail.
com.
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..... fra Klinik for Rygmarvsskader

Hydraulisk sædesystem

Donation til klinikken

Hydraulisk sædesystem skal forebygge tryksår hos
rygmarvsskadede, der benytter el- og komfortkørestol.

I forbindelse med tv-programmet “Til Middag Hos”
vandt kokken Jesper Vollmer 10.000 kr., som han
har valgt at donere til Klinik for Rygmarvsskader.
Det blev fejret ved et event i slutningen af april.

Virksomheden FlowTech Medi
cal arbejder på at udvikle et
aktivt, tryksårsforebyggende
sædesystem målrettet mennesker med rygmarvsskade,
der har forhøjet risiko for siddesår. Sammen med tværfagligt sundhedspersonale fra
Klinik for Rygmarvsskader,
Rigshospitalet og VihTek har
FlowTech Medical indsamlet
input til udviklingen af en prototype til at forebygge tryksår.
Prototypen er et aktivt sædesystem, der er udviklet specielt til
brugere i el- og komfortkørestole. Med hydraulisk teknologi varieres og aflastes områder på siddefladen i en bølgende bevægelse.
Personale fra klinikken har givet feedback på baggrund af prototypen, der har givet dem indblik i den hydrauliske stempelopbygning, og sammen med personalets specialviden om tryksår
og forebyggelse har det skabt grundlag for videreudvikling af
sædesystemet.
Da tryksår både er til stor gene for den, der pådrager sig det, og
en omkostning for sundhedsvæsenet, er det håbet, at den hydrauliske teknologi på sigt kan bidrage til forebyggelse af tryksår hos
de personer med rygmarvsskade, der er i risikogruppe.
BB

Vejrstation: Fokus på respiration
Vi har igangsat et tiltag, som vi kalder Vejrstation, hvor patienterne får udmålt sin maksimale inspiration og efterfølgende får
udleveret udstyr til træning af inspiratorisk muskelstyrke, tilpasset den enkeltes lungefunktion. Formålet med behandlingen er at
øge muskelstyrken og udholdenheden af respirationsmusklerne,
især med diafragma. Vi er stadig i en afprøvningsfase, hvor vi skal
lære udstyret bedre at kende og vil løbende inkludere patienter til
test og behandling. Udmåling og tilpasning af træningsmodstand
foregår nede i salen.
Vi har også opstartet en sparringsgruppe med terapeuter fra
RH-Blegdamsvej og RH-Glostrup, som har indkøbt samme respirationsudstyr. Tanken er at kunne yde respirationstræning med
en nytilskadekommen patient med rygmarvsskade allerede i den
akutte fase på Blegdamsvej, og efterfølgende under rehabiliteringen i Hornbæk.
I fysioterapien er der hver onsdag kl. 14 - 15 specifik fokus på
respiration. Ved spørgsmål er patienter velkomne til at henvende
sig hos Vibeke eller David i Terapien.
David Jonsson
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S

olen skinnede på terrassen, da klinikken inviterede til et festligt event i slutningen af april i anledning af en donation på 10.000 kr., som kokken
Jesper Vollmer har givet klinkken, hvor han selv i 2015
var indlagt til rehabilitering efter at have pådraget sig en
rygmarvsskade.
Klinikken har valgt at bruge pengene til indkøb af en
armstøtte hos firmaet Carewarekompagniet. Armstøtten
skal indgå i et aktuelt projekt, hvor patienter på Klinik
for Rygmarvsskader tester spiseteknologier. ViHTEK,
Videnscenter for Velfærdsteknologi deltager ligeledes i
projektet, som Ergoterapeutforeningen også har støttet
økonomisk.
At spise er ikke kun et spørgsmål om indtag af næring.
Måltidet er en situation, der har psykisk og social betydning for den enkelte. Ved måltidet mødes vi. Vi taler
sammen og hygger os. Maden er med til at skabe et
unikt fællesskab. Det giver derfor ekstra god mening,
at pengene fra kokken Jesper Vollmer bruges til netop
dette projekt.
Klinikken havde inviteret patienter, pårørende, personale og
andre med interesse
for projektet til et
event med fokus på
det gode måltid, og
hvor der blev lejlighed
til at takke Jesper og
Det gode Måltid for
donationen.
Projektet blev præsenteret af Line Trine
Dalsgaard, og Jesper
Vollmer holdt et kort
oplæg om Det Gode
Måltid. Efterfølgende
var der mulighed for at prøve armstøtten. Eventen afsluttede med en forfriskning og lækre snacks.
Projektgruppen består af ergoterapeut Inge Steen, sygeplejerske Anne Dünweber og klinisk sygeplejespecialist
Line Trine Dalsgaard.

NYT

..... fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Ny Lokomat

Wings for life

En Lokomat er gangtræningsudstyr med kropsaflastning og
robotassistance til brug for neurorehabiliteringspatienter. I
dette tilfælde til rygmarvsskadede patienter. Vores “gamle”
Lokomat skulle udskiftes til fordel for en ny, forbedret udgave,
en Lokomat Pro. Den 15. april ankom der to vældig store
trækasser indeholdende en Lokomat, der skulle samles og
installeres. Selve opstillingen og installationen blev varetaget af
to schweiziske teknikere fra firmaet Hocoma samt en tekniker
fra den danske forhandler, Intra Medic. Dagen efter var de klar
til overlevering og testkørsel, som forløb problemfrit. Vi må
dog afvente en certificering af personalet, før vi kan anvende
Lokomaten i træningen.
Den ny Lokomat er opgraderet på samtlige parametre. Nem
brugeradgang, da gangbåndet kun er 15 cm højt. Real tid
feedback for en højere motivation og bedre compliance.
Fysiologisk gangmønster ved hjælp af individuelt indstillelig
ortose og retningsvejledende støtte fra motor og aflastning af
kropsvægten. Evaluerings- og rapporteringsfunktionalitet til en
nem måling af patientens fremskridt og ikke mindst nem og
enkel betjening for personalet.

Wings for Life App Run kom til Viborg og til VCR, da det
verdensomspændende løb blev afviklet. Klinikchef Henrik
Sångren sørgede for en indledende peptalk, hvorefter borgmester Ulrik Wilbek skød løbet igang kl. 13.00.
Vi havde en dejlig dag med en masse skønne mennesker, der
løb rundt om Søndersø. Der blev budt på frisk frugt, kransekage, vand og Redbull forfriskninger til alle.
Vinderen blev Frank Bjerregaard Hansen, der kørte 16,2 km,
inden målbilen indhentede ham.
Næste år håber vi, at der kommer endnu flere. Så spred
budskabet. Vi glæder os allerede.
Jørgen Vibjerg, fysioterapeut

Oversigttavle

I maj blev fysioterapeuterne undervist i anvendelse af
Lokomaten i rehabiliteringen. Der er ingen tvivl om, at vores
rygmarvsskadede patienter vil kunne profitere af denne træning, og at Lokomaten kan være med til at forbedre deres gangfunktion på både kvalitet, distance, sikkerhed og hastighed.
Lasse Thulstrup, ledende terapeut

Det har været et stort
ønske for vores patienter og pårørende at få
sat en fotooversigtstavle op, hvor man kan
se alle medarbejderne
på VCR. Vi har arbejdet på en elektronisk
løsning således, at det
er nemt at skifte billederne ud ved af- og til gang af nyt personale. Endvidere er der plads til at skrive information om
begivenheder og nyheder, der er relevante for patienterne i
samme skærmbillede.
Det har af forskellige årsager trukket ud med at få tavlen
etableret, men nu er den her, så vi håber, den opfylder behovet hos vores patienter og deres pårørende.
Lasse Thulstrup, ledende terapeut
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Professor i eksperimentel neurobiologi
En af de vigtige forskere, som RYK samarbejder med – Kate Lykke
Lambertsen – er blevet professor i eksperimentel neurobiologi.
Tekst: Viggo Rasmussen • Foto: Via Ritzau

Kate i kraft af en personlig bevilling
fra Carlsbergfondet, arbejdede som
forskningsadjunkt hos professor
John Bethea.

Egen forskergruppe
I 2009 blev Kate ansat som lektor på Neurobiologisk Forskning,
Institut for Molekylær Medicin, SDU,
hvor hun startede sin egen forskningsgruppe, som fokuserer på at
afklare sygdomsmekanismer og
udvikle nye behandlinger til brug for
patienter med blodpropper i hjernen og patienter med traumatiske
rygmarvsskader.

Stor viden

Kate var vejleder for Ditte Ellmann,
som gennemførte et anerkendt
ph.d.-projekt om nervecelledød.
Et projekt, som RYK har støttet via fondsmidler, og som har
været beskrevet flere gange i RYK!
magasin.

Ved siden af sit arbejde som underviser og forsker på SDU er Kate
deltidsansat på Neurologisk Afdeling
på Odense Universitetshospital. Hun
er desuden vicecenterleder for hjernecentret BRIDGE (Brain Research –
Inter Disciplinary Guided Excellence)
på Odense Universitetshospital,
SDU.
Kate er også engageret i
Lundbeckfondens Brain Prize
Council, som fokuserer på at styrke
dansk hjerneforskning både nationalt og internationalt. Hun har forfattet en del videnskabelige artikler
inden for ekspertområderne og er
medlem af en række nationale og
internationale, faglige organisationer.

I Miami for Cure Paralysis

Samarbejde med RYK

Kate begyndte som forskningsassistent på Anatomi og Neurobiologi,
Syddansk Universitet (SDU). I 2004
fik hun tildelt ph.d.-graden fra det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet
på SDU. Herefter fulgte en treårig
post doc-stilling på Anatomi og
Neurobiologi, SDU, bevilget af
Forskningsrådet for Sundhed og
Sygdom. I perioden 2008-2009 gik
turen til The Miami Project to Cure
Paralysis, University of Miami Miller
School of Medicine i Miami, hvor

Gennem samarbejdet med Kate har
vi i RYK oplevet hende som meget
engageret. Hun har anerkendt RYK
som en seriøs samarbejdspartner,
og selv om det er svært, har hun
forsøgt at beskrive det svært tilgængelige stof, hun arbejder med.

K

ate Lykke Lambertsen har
gennem hele sin karriere
haft en stor interesse for de
processer, der sker i hjernen efter
en blodprop. Den viden har hun
overført til sekundærskader efter en
rygmarvskade.

Vejleder i nervecelledød
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RYK ønsker Kate til lykke med professoratet og ser med glæde frem
til meget mere spændende samarbejde med Kate, hendes studerende
og ikke mindst forskerkolleger.

Ridderkors til

Danfoss-arving
RYK’s mangeårige medlem Peter Mads
Clausen fik i april ridderkoret af 1. grad af
Dannebrogordenen overrakt af Dronning
Margrethe.
Tekst: Viggo Rasmussen

P

eter Clausen er søn af den legendariske
Danfoss-stifter Mads Clausen. Sammen
med broderen Jørgen har han udviklet
Danfoss til en verdensomspændende koncern med 25.000 medarbejdere.
Karrieren som erhvervsmand og iværksætter
startede Peter som værktøjsmager. Da han
læste videre til maskiningeniør, kom der bogstaveligt talt en kran på tværs med tetraplegi
til følge.
I dag sidder Peter i toppen af familiens pengetank med næsten 22 milliarder kroner. Han
er ikke længere en del af Danfoss’ daglige
ledelse, men er formand for en række virksomhedsbestyrelser, der har innovation til
fælles.
I RYK-regi har Peter været med til at støtte
en stribe udviklingsprojekter og publikationer. Peter har også været engageret i nogle
væsentlige forskningsprojekter.
Vi ønsker Peter hjertelig til lykke med
ridderkorset.

Jeg føler mig meget beæret over at have modtaget Dannebrogordenen af Hendes Majestæt,
Dronning Margrethe. For mig er det en anerkendelse af de samfundsmæssige tiltag, som
jeg har haft mulighed for at gennemføre privat
og gennem mine formandskaber i hhv. Bitten
& Mads Clausens Fond og Fabrikant Mads
Clausens Fond, siger Peter Mads Clausen.

Forebyggelse:

Sikker Trafik LIVE

Er du rygmarvsskadet efter en trafikulykke, så kan du blive en del af Sikker Trafik LIVE, der tager rundt
på landets skoler og gennem personlige beretninger er med til at forebygge ulykker.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Lars Olsen, Sikker Trafik LIVE

S

ikker Trafik LIVE er en af Rådet
for Sikker Trafiks mest virkningsfulde indsatser. En person, der
har været involveret i en trafikulykke og
fået fysiske mén eller en pårørende til en
trafikdræbt, tager ud på landets skoler
og fortæller eleverne deres personlige
historier. De unge får en mulighed for at
høre en personlig beretning om trafik
ulykken og om livet efter, der bliver et
andet liv, end man havde forestillet sig.

Positiv evaluering
Sikker Trafik LIVE fik sidste år foretaget en forskningsbaseret evaluering af
projektet. Rapporten, der er foretaget
af VIVE - Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd, dokumenterer, at projektet virker.
- Det er svært at dokumentere statistisk signifikante adfærdsændringer,
men VIVEs evaluering viser, at eleverne
ændrer både viden og holdning efter
mødet med vores trafikambassadører,
fortæller seniorprojektleder Lars Olsen.
Hovedresultaterne af evalueringen viser,
at 99% af eleverne synes godt om
besøgene.
- Eleverne får øget viden om trafiksik-

kerhed, herunder indsigt i at de selv
er i den mest udsatte aldersgruppe,
og de får viden om, hvilke faktorer, der
er skyld i de fleste ulykker i trafikken.
Eksempelvis ændres deres holdning til
brug af sele signifikant, fortæller Lars
Olsen.
Samlet konkluderer VIVE i rapporten, at
den positive udvikling i elevernes viden
og holdning kan få effekt på længere
sigt og fastslår, at metoden med at
bruge personlige historier over for eleverne er virkningsfuld.

Bliv ambassadør

På udkig efter nye ambassadører

Du skal være yngre og psykisk klar til
at fortælle din historie. Du bliver tilbudt
et introduktionskursus, hvor du lærer
om formidling, præsentationsteknik,
målgruppen og Rådet for Sikker Trafiks
arbejde samt tilbydes løbende efter
uddannelse. Du vil modtage honorar
plus udgifter til transport.

Sikker Trafik LIVE har i dag 21 ambassadører, som primært besøger elever i 8.-10. klasse over hele landet. I
skoleåret 2017/2018 besøgte ambassadørerne næsten 37.000 elever i
udskolingen. Ambassadørerne besøger også regelmæssigt gymnasier og
erhvervs- og produktionsskoler.
Da kriteriet for at være ambassadør er
max 40 år, er der behov for løbende
rekruttering til Sikker Trafik LIVE.
- Vi er hele tiden på udkig efter nye
ambassadører, over hele landet, slutter
Lars Olsen.

Har du lyst til at gøre en forskel gennem at dele din personlige historie
og gå i dialog med unge mennesker
samt bidrage til et stærkt fællesskab af
ambassadører, som sammen forebygger trafikulykker blandt unge?
Du kommer ud og fortæller din historie
til elever i 8.-10. klasse, på gymnasier
eller på produktions- og erhvervsskoler
typisk i dit eget lokalområde.

Se mere på sikkertrafik.dk/boern-unge/
live/bliv-ambassadoer. Du er også vel
kommen til at kontakte seniorkonsulent
Jørgen Witt Christensen på tlf. 4038
3916 eller mail: jwc@sikkertrafik.dk.
RYK! 2 · 2019
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RYK
forum

Generalforsamling

I slutningen af maj holdt RYK sin generalforsamling i Humlebæk. Coloplast Danmark var vært ved dagen,
som også bød på faglige oplæg, politisk debat samt middag og underholdning.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Morten Føns

R

YKs ordinære generalforsamling blev afholdt hos Coloplast
i Humlebæk, som lagde hus
til den og dagens øvrige program,
der afsluttedes med middag og
underholdning.

Oplæg
Dagen blev indledt med to oplæg. Læge
Peter Christensen gav en interessant
og underholdende indføring i udfordringerne med tarmtømning hos rygmarvsskadede med særlig fokus på TAI som
en mulig løsning. Lidt usædvanligt men
ganske underholdende blev der budt
på quiz om tarmtømning via en quizapp, der viste fordeling af svarene på
storskærm.
Mikkel Bundgaard gav efterfølgende et
kort oprids af de foreløbige resultater af
RYKs undersøgelse blandt medlemmer.
(Mere om det i RYK! magasin nr. 3).
Det sidste indlæg omhandlede RYKs
projekt om fællesskab og bolig ved
Lotte Lund fra firmaet FUTU. (Mere om
det i RYK! magasin nr. 3).

Den officielle del
Generalforsamlingen indledte med at
vælge Anders J. Andersen til dirigent,
der derefter styrede forsamlingen gennem dagsordenen.
Formand for RYK, Helle Schmidt ret-
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tede i sin beretning fokus på en række
væsentlige emner, og undervejs gav hun
ordet til sundhedspolitisk konsulent,
Mikkel Bundgaard. Blandt de fremhævede emner var bl.a. den aktuelle situation på Klinik for Rygmarvsskader og
ambulatoriet med bl.a. lange ventelister
til kontrol, RYKs foretræde sammen
med DHF for Folketingets socialpolitiske
udvalg om udfordringer ift. merudgifter
samt kontakt til Sundhedsstyrelsen vedr.
behov for ny redegørelse for behandling af landets rygmarvsskadede. Også
samarbejdet med de to centre om
udgivelse af et kosthæfte blev nævnt,
og ikke mindst RYKs mange aktiviteter
gennem beretningsåret fik et par ord
med på vejen.
- Jeg er stolt over, at vi er i stand til at
gennemføre så mange arrangementer
til glæde for vores medlemmer. I alt 16
velbesøgte arrangementer rundt i hele
landet – store som små – har vi haft i
beretningsåret, fortalte Helle Schmidt.
Den igangværende undersøgelse blandt
RYKs medlemmer blev også nævnt. Den
har god tilslutning, og Helle Schmidt
opfordrede de fremmødte, der ikke
allerede havde svaret, til at deltage i
undersøgelsen.
- Det har stor betydning, at så mange
som muligt tager del i undersøgelsen.
Ikke mindst rettede Helle Schmidt en

tak til de mange aktive tillidsvalgte og
ildsjæle, sponsorer samt samarbejdspartnere, der giver et uundværligt bidrag
til RYK.
Der var et minuts stilhed til ære for
tidligere bestyrelsesmedlem og webmaster, Thomas Gertz og tidligere formand
for RYK og præsident for ESCIF, Jane
Horsewell, der begge er gået bort.
Afslutningvis var der ros til RYK fra medlemmerne, bl.a. til de mange politiske
initiativer og arrangementer.
Beretningen blev herefter godkendt.

Regnskab
Kasserer Christian Sørensen gennemgik regnskabet, der efterfølgende blev
godkendt.

Valg
Nuværende næstformand Keld Jensen
ønskede at genopstille, og da der ikke
var nogle modkandidater blev Keld genvalgt til næstformand. RYKs kasserer
gennem mange år, Christian Sørensen
valgte at trække sig. Rita Nissen og
RYKs nye bestyrelse. Fra venstre: Kenneth
Ørbæk, Helle Schmidt (formand), Jette
Poulsen, Keld Jensen, Johnny Jahn, Peter
Stegmann, Cathrine Guldberg, Christian
Sørensen og Rita Nissen.

Johnny Jahn opstillede begge til posten.
Med flest stemmer blev Rita RYKs nye
kasserer.
Jan Friis ønskede ikke genvalg til
bestyrelsen. De følgende tre stillede op
uden øvrige kandidater og blev valgt til
bestyrelsen: Johnny Jahn (to år), Jette
Poulsen (to år) og Cathrine Guldberg (et
år). Til suppleantposten blev Christian
Sørensen og Peter Stegmann valgt.
Begge for et år.

Fremtidigt arbejde
Her venter arbejdet med en ny hjemmeside, som Helle Schmidt lovede
de fremmødte vil være klar inden årsskiftet. RYK skal også tage stilling til
næste step for projektet om bolig og
fællesskab. Og der venter endnu flere
arrangementer; bl.a. afholdelse af en
temadag for gående med rygmarvsskade og fejring af SCI DAY i september. Der blev også reklameret for den
nordiske NoSCoS konference, der i år
afholdes i Danmark med deltagelse af
RYK i planlægningen, ligesom RYK er
arrangør af en workshop om aldring.
Fra salen kom der et forslag til et arrangement med fokus på kørestolsteknik.

Politisk debat
Tekst og foto: Birgitte Bjørkman

G

eneralforsamlingen blev afholdt
umiddelbart inden Folketingsvalget,
og det var derfor en kærkommen lejlighed til at invitere til politisk debat med
en række politiske kandidater.
- Det var naturligt at benytte folketingsvalget til at bringe politikere og
medlemmer sammen til en dialog om
vores udfordringer, der kun kan løses via
landspolitiske initiativer. Vi kunne opnå
en opmærksomhed, som det ellers ikke
er muligt at opnå, fortæller RYKs formand, Helle Schmidt.

Tak

Syv partier var repræsenteret

Afslutningsvis fik den afgående kasserer Christian Sørensen en stor tak for
mange års indsats med at holde styr
på RYKs regnskab med overrækkelse
af en gave. Også det afgående bestyrelsesmedlem Jan Friis blev takket for
sine 2 år i bestyrelsen. Og ikke mindst
blev der givet en stor tak til Coloplast
for at lægge hus og værtskab til årets
generalforsamling.

I panelet sad: David Trads, A, Dorte
Nørbo, F, Morten Messerschmidt,
O, Theresa Scavenius, Å, Mette
Abildgaard, C, Kristian Hegaard, B og
Hans Andersen, V, som alle gav et kort
oplæg og efterfølgende svarede på
spørgsmål fra salen særligt rettet på
RYKs fokusområder inden for sundheds- og socialpolitik, ligesom tilgængelighed blev berørt.
Den 90 minutter lange debat blev styret
af Anders J. Andersen, der sørgede for
at alle i panelet kom til orde. På den

I løbet af dagen var der gode pauser
med mulighed for at besøge Coloplasts
stand, snak mellem deltagerne, og der
blev budt på både sandwiches, kaffe og
kage og ikke mindst en flot middag og
musikalsk underholdning.

Lodtrækning
Der blev trukket lod om de første seks
præmier blandt blandt dem, der har
udfyldt RYKs spørgeskema. Et sommerhusophold i en uge ved Egmont
Højskolen og 5 gavekort à 500 kr.
sponsoreret af Coloplast. De heldige
vindere finder man på ryk.dk.

forholdsvis korte tid var det ikke muligt
at komme omkring alle problemstillinger, men det lykkedes at rette fokus
på nogle centrale emner, som fx biler,
hjælpemidler, retssikkerhed, sundhed og
tilgængelighed.

Ingen konkrete løfter
Det var ikke RYKs forventning, at den
politiske debat skulle udløse konkrete,
politiske initiativer. Derimod var formålet at sætte fokus på medlemmernes
problemstillinger og ønsker og derigennem gøre politikerne opmærksomme på
vores område og mulige løsninger.
Svarene fra panelet afspejlede dog,
at det er svært for politikerne at forstå
vores gruppes særlige behov, f.eks. for
en BPA-ordning.
- Der var ikke mange af politikerne, der
havde kendskab til vores område, selv
om de havde mange forestillinger. Derfor
blev der også kun givet få konkrete
løfter, fortæller Helle Schmidt.
Det er ikke sidste gang, at RYK vil prøve
at drage nytte af en politisk debat på en
generalforsamling.

NoSCoS 2019
Den 11.-13. september 2019 afholder NoSCoS (Nordic Spinal Cord Society) sin
16. kongres i København. Temaerne spænder fra smerter og spasticitet til sex,
krisehåndtering, mave-tarm og til nye teknologier. På kongressens første dag vil
der være et bruger-indslag om smertehåndtering fra Leo Thomsen, dr. med. og
rygmarvsskadet. Samme dag afholdes ligeledes en bruger-workshop, der bl.a.
berører det at blive ældre med en rygmarvsskade.
RYK er repræsenteret i både planlægningsgruppen (Jens Bo Sørensen) og i den
videnskabelige komité (Helle Schmidt og Mikkel Bundgaard).
Tilmelding og information: https://noscos2019.org/.
JBS
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Status på cannabis forsøgsordning:

Konference i Odense
I forbindelse med den fireårige forsøgsordning med medicinsk cannabis havde Sundheds- og
Ældreministeriet inviteret læger, producenter og patientforeninger til konference på Odense
Universitet i marts. Konklusion på dagen var, at ordningen er i en fremadrettet proces, og der er ved
at opstå en slags enighed om, hvad forsøgsordningen er for en størrelse. RYK! magasin var med.
Tekst: Andreas Vedel Jensen • Foto: Colourbox

S

iden januar 2018 har forsøgsordningen med cannabis
givet læger mulighed for at
udskrive nye cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen.
Produkter, som ikke tidligere har været
lovlige i Danmark. Godt et år efter, i
begyndelsen af marts, var relevante
aktører – læger, patientforeninger og
producenter - samlet på en konference
i Odense for at gøre status, lære nyt
og udveksle hidtil indhentede erfaringer. De omkring 100 fremmødte var
repræsentanter fra danske cannabisproducenter, patientforeninger, læger,
forskere, Lægemiddelstyrelsen og
Sundhedsministeriet.

og anvendelsesområder, da det ikke
er nogen hemmelighed, at projekterne,
trods de bevilgede i alt 10 millioner kr.,
kun udgør en brøkdel af, hvad lægemiddel-forskningsprojekter normalt koster.

Producenter og økonomi

Lægemiddelstyrelsen indledte konferencen med en status under overskriften
”Forsøgsordningen – Mere kompleks
end man skulle tro”. En rammende
overskrift, idet der ud over ordningens
relativt hurtige proces fra politisk beslutning til praktisk effektuering, hele tiden
har været en offentlig debat mellem
lægeforeningen, politikere, lægmand
og patientforeninger. Det gav et indblik
i den mængde af juridisk reguleringsarbejde, der har været indtil nu, bl.a. i
forhold til import og fremstilling af cannabisprodukter, dyrkning og fremstilling
i Danmark, apotekets opgave, forbrugerpriser, indberetning af bivirkninger og
tilskud.

I og med at dette hidtil helt ulovlige
område nu har fået åbnet nogle lovlige
og officielle døre, er der mange interessenter, der øjner muligheder, både
inden for job, økonomi, medicinsk og
selvfølgelig mere generelle, ideologiske
kampe.
En del af konferencen var således rettet
mod nuværende og kommende, danske
producenter af cannabis og cannabisprodukter. I denne forbindelse synes det
tydeligt, at den danske stat øjner økonomiske muligheder i dansk produktion
og eksport af cannabisprodukter. Dette
blev sagt, men blev også tydeligt i den
networking, der foregik i pauserne mellem producentaktører.
En specialkonsulent fra
Lægemiddelstyrelsen gennemgik
processen for at få tilladelse til dyrkning og håndtering af medicinsk cannabis. Da dette område også er nyt
for Lægemiddelstyrelsen såvel som
Sundhedsministeriet, var formålet med
gennemgangen at understøtte en fælles
dialog og en smidig ansøgningsproces.
Dette foregik i en åben dialog, hvori
Lægemiddelstyrelsen selv anerkendte at
være i en læringsproces.

Ingen konkrete detaljer

Udfordringer hos patientforeninger

Forskningsenheder, der har fået tildelt
midler under forsøgsordningen, præsenterede deres projekter. Projekterne
er endnu uafsluttede, og vi må gå ud
fra, at det er i forskningsetisk øjemed,
at tilhørerne ikke blev inddraget i mere
konkrete detaljer. Det bliver interessant,
men projekterne vil sandsynligvis kun
kunne give pejlinger om medicinsk cannabis’ virknings- og bivirkningsgrader

Sidst på dagen var der lukkede workshops for patientforeninger, og her blev
det tydeligt, hvilke typer af udfordringer,
de forskellige patientgrupper har. De
spørgsmål, som foreningerne bliver
mødt med fra deres medlemmer, drejer
sig ofte om, at ens egen læge ikke vil
udskrive cannabis, priser på cannabis
og tilskud eller regler for kørsel i forbindelse med behandling og indtag af can-

Kompleks ordning

34 2 · 2019 RYK!

nabisprodukter. Den manglende dialog
med lægen fører ofte til, at patienter
henvender sig til deres patientforening
med sådanne spørgsmål – såvel som
spørgsmål om, hvor man kan købe cannabis på det illegale marked.
I denne forbindelse præsenterede
konferencens medarrangør, foreningen
Cannabis Danmark, en pointe omkring,
at mange patienter eller pårørende
benytter forskellige forums på internettet, hvor der diskuteres brug af cannabisprodukter. Ved at vise eksempler fra
chat-forums, understregede foreningen
behovet for informeret oplysning og
dialog mellem bl.a. læger og patientforeninger. Netop for at patienter og diagnosticerede ikke skal benytte sig af det
uregulerede, ofte kvaksalveriske og illegale marked. Ud over succeshistorierne
og myten om, at ”naturligt er ikke farligt”, hører jo nemlig også, at man ikke
kender virknings- og bivirkningsprofilen
på de pågældende cannabisprodukter,
der som al anden farmakologi kan have
overlappende virkninger med anden
medicin med negative konsekvenser for
brugeren.
Lægemiddelstyrelsen var repræsenteret
under workshoppen og var lydhør over
for de problematikker, der blev præsenteret, ligesom Sundhedsministeriet
synes at være positivt stemt for
dialogen og tilbagemeldingerne fra
patientforeningerne.
Status for forsøgsordningen er, at den er
i en fremadrettet proces, og at det kun
kan blive bedre. Der tegner sig et billede
af, at der er ved at danne sig et fælles
sprog og begrebsapparat - og således
en slags enighed om, hvad forsøgsordningen er for en størrelse.
Dertil kan forsøgsordningen bruges
som udgangspunkt for justeringer af en
eventuel permanent ordning, der kan
regulere medicinsk cannabis inden for
alle sektorer.

PARAdox

Illustration: John Ø. Kristensen

I de kommende numre vil RYK! magasin sætte
fokus på PARAdoxer. Og læserne inviteres med
til at deltage. Har du oplevet noget paradoksalt
– det være sig kontroversielt, underligt eller
tankevækkende, så del din oplevelse med
RYK!s læsere.

Livets PARAdoxer:
Der er mange PARAdoxer i lovgivningen,
der gør det meget udfordrende at blive
eller være rygmarvsskadet, når man
når til at blive folkepensionist. Der er så
mange PARAdoxer, at det er utroligt, at
der ikke er nogen, der har gjort op med
den eksisterende diskrimination på baggrund af alder og handicap.
Det er et PARAdox, at man kan kompenseres for et handicap fra fødslen
- eller for et handicap, man pådrager
sig i løbet af livet – men kun frem, til
man bliver folkepensionist. Den dag,
man bliver folkepensionist, forsvinder
handicappet - ”på papiret” - som dug
for solen. Og for de, der pådrager sig
et handicap efter folkepensionsalderen,
bliver det ikke anerkendt. For kompensationsmulighederne forsvinder den
dag, man bliver folkepensionist.
Frem til man bliver folkepensionist, har
man mulighed for at modtage handicapbetingede ydelser, dækning af merudgifter og andre økonomiske tilskud.
Men de falder bort, når man bliver
folkepensionist. Ikke fordi, der er sket
en ændring i forhold til omfanget af ens
handicap eller aktivitetsniveau – eller for
den sags skyld ens personlige interesser. Årsagen er alene, at man har ramt
alderen for folkepension. Det er da et
PARAdox.
Der er andre ydelser, som man kan tage
med over i tilværelsen som pensionist,
men som man ikke kan få bevilget, hvis
man først får et handicapbetinget behov
efter pensionisttilværelsens start. Det er
da et PARAdox.
Før man bliver folkepensionist, kan man
få flere økonomiske tilskud uden hensyntagen til ens egen eller ægtefællens/

samleverens
indtægt. Men så
snart grænsen til
tilværelsen som
folkepensionist
er krydset, så vil
langt de fleste
nuværende,
økonomiske
tilskud falde bort
eller blive reguleret efter indtægt og ikke
behov. Det er da et PARAdox.
Som folkepensionist forventes
det, at det bliver billigere at leve.
Folkepensionen er mindre end førtidspensionen, og hvis man har haft indtægter ved arbejde, kan man se frem til
at blive reduceret i pensionen, blot fordi
man lever sammen med en anden. Og
blot fordi, det urimeligt nok også sker
for mennesker på overførselsindkomst
før tilværelsen som en folkepensionist,
så er det ikke i orden, at det også skal
gælde, når man er blevet folkepensionist. Det er da et PARAdox.
Når man bliver folkepensionist, er det
en normal antagelse, at ens aktiviteter
og behov ændrer sig. Det forventes, at
alle bliver mindre aktive og udadvendte
– blot som følge af alderen. Det giver
kommunerne adgang til at holde tilbage
med bevillinger og anden form for støtte
til udadvendte aktiviteter. Den enkelte
kan se frem til yderligere isolation og
ensomhed og tab af muligheder og værdighed. Og, hvis man har lyst og helbred
til fortsat at være aktiv og udadvendt,
kan det være umuligt at tænke i bil, da
det er forbundet med udgifter, man ikke
har indtægt til eller støttemulighed for.
Det er da et PARAdox.

Vi lever i et samfund, hvor det er en
pligt at arbejde og bidrage til samfundet – og hvor identiteten skabes gennem arbejde. Men det er ikke muligt for
ansatte i fleksjob at udsætte tilværelsen
som folkepensionist på lige fod med
andre på arbejdsmarkedet. Så selv om
man kan arbejde, så må man ikke – i
hvert tilfælde ikke i et fleksjob. Det er
da et PARAdox.
Den gældende regulering og aldersbetingede forskelsbehandling er uden
tvivl i strid med handicapkonventionen,
der anerkender, at et handicap ikke kan
henføres til et bestemt udsnit af de år,
livet varer. Og når man tager i betragtning, at Danmark har tiltrådt denne
konvention, kan man naturligvis kun
beskrive det som værende et PARAdox.
Det er kun et udsnit af underlige, diskriminerende vilkår, og selv om de fleste
politikere ved, at den slags PARAdoxer
forefindes, så er der ingen politikere,
der ser det som sin opgave at ændre på
tingenes tilstand. Det er da et uforklarligt PARAdox.
Stig Langvad
Bidrag til PARAdox sendes til RYKs
redaktør: redaktion@ryk.dk.
RYK! 2 · 2019
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10

spørg

I de kommende numre af RYK! magasin bringer vi en præsentation af RYKs bestyrelsesmedlemmer og
tillidsfolk, der vil fortælle læserne om deres forhold til RYK, om det, de ønsker at sætte fokus på, og om
deres visioner for RYKs fremtid.
I dette nummer har redaktionen bedt tillidsmand i RYK Stig Langvad om at svare på de 10 stillede spørgsmål.

Jeg tror, at jeg første gang bliver
opmærksom på organisationen omkring
1976, men det var først omkring 1986,
at jeg bliver positivt indstillet over for
organisationen, fordi den blev demokratisk og åben.

2. Hvad fik dig til at engagere dig i RYK?
Det er svært at sige, men der er ingen
tvivl om, at jeg blev udsat for et stort
pres for at blive medlem af bestyrelsen i
forbindelse med et seminar i 1989. Det
var særligt Søren Ingvardsen, der bearbejdede min holdning henover natten
over en række øl. Jeg gav først tilsagn
omkring klokken tre om natten.

3. Er der et eller flere fokusområder,
der har din særlige interesse?
Jeg tror ikke, at der er nogle områder, der har en særlig fokus fra min
side, men derimod tror jeg, at jeg har
fokus på stort set alle områder til gavn
for målgruppen og vores deltagelse i
samfundslivet.

4. Hvorfor har det/de din
særlige interesse?
Der er mange udfordringer, der skal
overvindes, når vi skal have muligheder
for at deltage på lige fod med andre i
almindelige aktiviteter i samfundslivet,
som fx uddannelse, erhverv og rollen
som tilskuer til kampe i den nationale
superliga.

5. Har dit engagement i RYK fået
betydning for dit personlige liv?
Det må man sige ja til. For det første
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har det givet mig mange oplevelser i
form af mange rejser til Sydamerika,
Afrika, Nordamerika, Asien og ikke
mindst i Europa. For det andet har jeg
haft en udvikling fra menigt medlem
til at være landsformand for Danske
Handicaporganisationer gennem 14
år. For det tredje har jeg med dette
udgangspunkt opnået den store ære at
blive medlem af komiteen under handicapkonventionen i otte år. Det er blot
nogle eksempler på, hvordan tingene
kan udvikle sig fra en munter aften/nat
til at blive et fuldtidsarbejde med holdninger og visioner.

Foto: Allan Nørregaard, Sjællandske Medier.

1. Hvor hørte du om RYK første gang?

6. Hvad betyder RYK for dig i dag?

Der ingen tvivl om, at det er den organisation, der altid har og fortsat vil være
den mest betydningsfulde organisation
for mig. Det er der, jeg finder det bedste
og mest meningsfulde sammenhold.
Det er også der, jeg får flest oplysninger
omkring mig selv og mine behov.

7. Hvilke tanker gør du
dig om RYKs fremtid?

Jeg tror, organisationen vil bestå og
fortsat have stor indflydelse på behandlingen af og mulighederne for målgruppen. Det betyder ikke, at organisationen
ikke skal følge med i fremtiden og dens
udvikling, tværtimod. Men det tror jeg
også, at den kan og vil – selv om der
kan opstå nogle perioder med større
problemer med at rekruttere medlemmer
til arbejdet i organisationen.

8. Er der noget, som du savner hos RYK?

Det vil der altid være – set ud fra ens
eget synspunkt, men hvis jeg skal være
retfærdig, tror jeg, at medlemmerne
af bestyrelsen og andre tillidsfolk gør
deres bedste for at imødekomme de
fleste medlemmers behov, og derved
når I også at gøre det nødvendige for
mig. Det kunne være spændende, hvis
organisationen ville tage nogle initiativer
til at lave noget spændende, kulturelle
aktiviteter.

9. Hvilke ønsker og visioner
har du for RYK?
Jeg kunne, som sagt, godt tænke mig
nogle spændende, kulturelle aktiviteter,
der kan være med til at samle gruppen og sikre nogle nødvendige bidrag
til den økonomi, der er nødvendig, når
organisationen skal leve op til forventningerne hos medlemmerne. Jeg ville
også ønske, at forholdet til den store
organisation, Dansk Handicap Forbund,
ville blive bedre og mere inkluderende,
fordi jeg tror, at vi har meget at byde på,
som andre også kan nyde godt af.

10. Nævn tre gode grunde til
at være medlem af RYK
1. Organisationen arbejder for medlemmernes bedste, og den gør det faktisk relativt godt med de tilgængelige
ressourcer.
2. Organisationen samler medlemmerne
og giver en værdifuld følelse af at være
mange om at håndtere dagligdagens
udfordringer, og samtidig fornemmelsen
af at være med i en fælles familie.

Foto: Allan Nørregaard, Sjællandske Medier

smål

3. Organisationen skaber nogle aktiviteter, der er spændende at være med til at
deltage i og følge.

BLÅ BOG
Født i Aarhus i 1956. Kom til skade
i 1973 (C4). Uddannet fra Aarhus
Universitet i 1984 og været på arbejds-

markedet siden 1985. Ansat i Aarhus
kommune fra 1985 til 1997. Formand
for Danske Handicaporganisationer fra
2000 til 2014. Ansat i Realdania 2014 til
2016 og Coloplast siden 2016. Medlem
af handicapkomitéen under FN siden
2010. Gift med Karen siden 2002. Bor
i Kokkedal. Interesser: Sport, nyheder,
gode film og rejser.

I næste nummer stiller RYK! magasin samme 10 spørgsmål til et
bestyrelsesmedlem i RYK.
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Tegn annonce i RYK! magasin
Som annoncør når du ud til en målgruppe, som har et stort behov for at holde sig
ajour med ny viden om emner som hjælpemidler, serviceydelser, behandling, rejser
og fritidsliv, forskning og familieliv. Samtidig støtter du RYK med udgivelsen af bladet.
Der ydes rabat ved bestilling af flere indrykninger.
Kontakt: Mediachef Hanne Qvistgaard, tlf. 7610 1142 eller mail: hq@rosendahls.dk.

Tilbage til liv
et
Godt nyt til
gamere
Let’s dance
Elektroder i
rygmarven
Udeblivelse
r koster
Bullseye fra
en kørestol
Marathon: CPH
Half

ryk.dk
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Kort Nyt
Sportslejr på Club La Santa
20 personer med fysiske handicap får
sammen en unik mulighed for at kickstarte deres idrætsliv gennem en uge
med sportsaktiviteter og socialt samvær på Lanzarote. Over syv dage i
december 2019 skal de i fællesskab
prøve kræfter med en bred palette
af sportsgrene og -aktiviteter under
sydens sol. Målet er at inspirere
deltagerne til at gøre idrætten til en

del af hverdagen i Danmark.
Det er Club La Santa på Lanzarote, der er rammen om sportslejren,
der finder sted fra 13. til 20. december. Efter hjemkomsten hjælper
Parasport Danmark de medvirkende med at finde frem til et lokalt
idrætstilbud, ligesom der kan søges støtte til transport og eventuelle
sportshjælpemidler.
Sportslejren støttes af puljen “Den gode oplevelse i et fællesskab med
andre”, der er oprettet af Vanførefonden, Bevica Legater og Bevica
Fonden. Puljen uddeles i regi af Egmont Højskolen, Dansk Handicap
Forbund og Parasport Danmark. Planen er, at sportslejren skal afvikles
en gang om året og foreløbig frem til 2021.
Ansøgning: dengodeoplevelse.danskhandicapforbund.dk/ansoeg/.
Frist: 19. august. Den 14. september afholdes intromøde med mødepligt.
BB/Kilde: Parasport Danmark

Leje af hjælpemidler i udlandet
Skal man ud og rejse og har behov for leje af hjælpemidler, er der måske hjælp at hente hos Mobility
Equipment Hire Direct Ltd, som ifølge deres hjemmeside er specialister i worldwide udlejning af mobilitetshjælpemidler og -udstyr. På hjemmesiden kan man
se, om de har udlejning på den destination, man skal
rejse til. Man kan leje kørestole, lifte, ramper, scootere, brusestole, el-senge, m.fl. De har landsdækkende
leveringstjeneste i Storbritannien samt flere steder i
verden, som er typisk populære rejsemål: Spanien,
Tenerife, Mallorca, Lanzarote, Gran Canaria, Ibiza,
Fuerteventura, Portugal, Grækenland, Cypern, Italien,
Frankrig, Florida, Malta, USA, Tyrkiet, Caribien og
mange flere destinationer. Også i storbyer som London,
Edinburgh, Barcelona, Paris, New York, Rom, Madrid,
Prag, Palma, Amsterdam, Venedig, München, Berlin,
Birmingham. Manchester, Glasgow og Las Vegas. Der
garanteres, at man ikke finder billigere priser andre
steder. Man booker og betaler online, og der garanteres
for levering, hvad enten det er til hotel, ferielejlighed
eller anden adresse på den dato, som aftales. Læs
mere på mobilityequipmenthiredirect.com
BB

Access Denied
På RYKs facebookside bliver der
stillet mange spørgsmål, og som
oftest bliver de besvaret flittigt på
baggrund af enten faktuel viden
eller egne erfaringer.
Tekst: Birgitte Bjørkman

B

landt de mange stillede spørgsmål
var der et til indrejse i USA. Nogen
havde oplevet at blive fanget i en sproglig fælde pga. et enkelt forkert svar i
det elektroniske ansøgningsskema,
ESTA, ”Electronic System for Travel
Authorization”, som alle, der planlægger rejse til USA, skal udfylde.
For at undgå at komme i klemme,
skal man passe på, når man svarer på
spørgsmålet: ”Do you have a physical
or mental disorder; or are you a drug
abuser or addict; or do you currently
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have any of the following diseases [....]
Cholera, Diphtheria, Tuberculosis infectious, Plague, Smallpox, Yellow Fever,
Viral Hemorrhagic Fevers, including
Ebola, Lassa, Marburg, Crimean-Congo,
Severe acute respiratory illnesses capable of transmission to other persons and
likely to cause mortality.”
Mange tror, at ”physical disorder” er det
samme som ”physical disability”, altså
fysisk funktionsnedsættelse. Det er det
ikke. Så svarer man ja, så vil der stå
på skærmen hjemme i stuen “Access
Denied”, altså afvisning på ansøgningen om visum. En grim forskrækkelse!
Og det kan hurtigt blive bøvlet, for så
skal man i kontakt med den amerikanske ambassade og forklare, at det er en
sproglig misforståelse, og at man ikke
er til fare for det amerikanske folk, men

blot har en fysisk funktionsnedsættelse.
I vejledningen til ESTA lyder forklaringen til spørgsmålet: “The reason these
health related topics are lumped into
one question is due to their collective
perceived risks of causing a burden
on the health of U.S. residents and on
the U.S. health care system should a
traveler suffer from physical or mental
disorders, drug addiction or any diseases.” Der skal altså kun svares ja, hvis
man har en sygdom eller lidelse, som
kan blive en byrde for det amerikanske
sundhedssystem. Og det må man formode ikke er tilfældet, da man naturligvis har en rejseforsikring.
Altså der skal svares nej på spørgsmålet.
God rejse.

Japansk forsøg med iPS celleterapi

Børnebog

Det japanske sundhedsministerium har givet tilladelse til forsøg på humane, inducerede, pluripotente stamceller (iPS)
til behandling af rygmarvsskader. Det er forskere ved Keio
University i Japan, der planlægger det kommende, kliniske
forsøg, hvortil der skal rekrutteres fire voksne med en nylig
rygmarvsskade efter en sports- eller trafikulykke. Det er planen,
at forskerholdet skal fjerne differentierede celler fra patienterne
og omprogrammere dem via humane, inducerede, pluripotente
stamceller (iPS)) i neurale celler. Klinikere vil derefter injicere
omkring to millioner af disse celler i hver patients skadested.
Behandlingen er blevet testet med succes hos en abe, som
genvandt evnen til at gå efter lammelse. iPS-celler er lavet ud
fra den enkelte patient og kan puttes tilbage i patienten, uden
at man behøver være særligt bange for fx immunologiske reaktioner. Cellerne er også unikke, fordi de kan differentieres til de
tre typer af kimlag (entoderm, ektoderm og mesoderm), der
udgør den menneskelige krop. Derudover har cellerne evnen
til at regenerere (forny sig) uendeligt. Af disse mange grunde
har iPS cellerne en fantastisk styrke i forhold til behandling af
bl.a. rygmarvsskader. Det japanske forsøg forventes at begynde
i år. Patienterne vil blive overvåget nøje med løbende test af
sikkerhed og effektivitet ved brug af iPS-celler til behandling
af rygmarvsskader.
BB

Billedbogen om Bello,
der sidder i kørestol,
er en dejlig fortælling om drengen Bello, der er led
og ked af altid at blive behandlet anderledes. Forfatteren
Mette Eike Neerlin fortæller uden medlidenhed eller andre
ofte påhæftede følelser, når det handler om handicap, og i
Bellos møde med indianerpigen Ane rulles historien ud. Otto
Dickmeiss’ tegninger af små mennesker med de store hoveder og øjne illustrerer bogen. 32 sider. Forlag Høst & Søn.
BB

Supplement til behandling af liggesår
Ny forskning peger på populær plante til forebyggelse og lindring af de smertefulde sår. Det er saften fra Aloe Vera planten,
der viser sig at være et fint supplement til behandling af tryksår,
skriver Magasinet Pleje i en artikel. Resultatet af forskningen
viser, at Aloe Vera plantens saft kan forhindre overfladiske tryksår samt lindre allerede opståede sår. I studiet opdelte man
en række patienter med tryksår i to grupper, hvor den ene ud
over den almindelige behandling fik smurt ren Aloe Vera-gel
på sårene. Forsøget viste en signifikant forskel i udviklingen
af tryksår. Overlæge Bo Jørgensen, Videncenter for Sårheling
på Bispebjerg Hospital, har læst rapporten bag studiet og er
positivt overrasket. Han fortæller til Magasinet Pleje:
– Der er ingen tvivl om, at det er et godt og seriøst studie. Så
det tyder jo på, at Aloe Vera er en glimrende løsning, hvis man
vil beskytte huden. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at
tryksår jo er en skade, man får fra tryk, så vi må ikke glemme, at
det først og fremmest handler om patientens sidde- og liggestillinger. Men rapporten viser, at Aloe Vera er et fint supplement
og kan give en ekstra sikkerhed.
Ifølge det nye studie kan Aloe Vera bidrage til at forhindre, at
tryksår opstår på stadie 1, der er det mildeste stadie, ligesom
planten kan reducere smerte, fordi det forhindrer lokal inflammation. Dette skyldes plantens indhold af polysaccharider, som
bevarer hudens integritet og fugtighed og nedsætter rødmen.
BB, Kilde: Magasinet Pleje

Handicapbranchen Danmark
Under navnet Handicapbranchen Danmark vil den nystiftede bran
cheorganisation med Dansk Erhverv i ryggen arbejde for, at virk
somheder og foreninger inden for handicapområdet udvikler sig på
vilkår, der skaber tryghed og kvalitet for borgere og samarbejdspart
nere og dermed også i fremtiden kan tilbyde mennesker med han
dicap den bedst mulige hjælp. Foreningen vil blandt andet bidrage
til at sikre branchens dialog og samarbejde med alle interessenter.
- Vores mål er at sætte fokus på tryghed og kvalitet i hjælpen til
mennesker med handicap gennem ordentlige ramme- og erhvervs
vilkår for udbyderne på området, siger brancheforeningens nyvalgte
formand, Steen Pihl Sørensen, der til daglig er direktør i LOBPA,
landsorganisationen for borgerstyret personlig assistance.
Hos Dansk Erhverv ser man frem til samarbejdet med den nye
organisation.
- På handicapområdet er der en lang tradition for, at virksomheder
samarbejder med politikere, kommuner, borgere og organisationer
om fælles rammevilkår. Disse ordninger er for mange mennesker for
udsætningen for et frit og selvstændigt liv, udtaler sekretariatschef,
Rasmus Kjærhus Nørgaard.
Det er de seneste års udvikling med blandt andet stigende for
skelle på kommunal administration af eksempelvis BPA-ordninger,
der har skabt momentum for organisering af aktører på hele
handicapområdet.
- Der er ingen tvivl om, at det er en stor fordel for både socialom
rådet, for branchen og for de mennesker, den hjælper, at man nu
kan tale med én stemme med Handicapbranchen Danmark, slutter
Rasmus Kjærhus Nørgaard.
Foreningens bestyrelse består af formand Steen Pihl Sørensen
(LOPBA), næstformand Sofus Rossing (DUOS) og Jeppe Bo Petersen
(Olivia Danmark).

Rummeligt fodtøj
Hævede fødder gør fodtøj til en udfordring (med mindre man
vælger et par størrelser over). Hos cosyfeet.com kan man finde
såkaldt rummelige sko, som er specielt designede og derfor
anvendelige ved hævede fødder. Alle designs kan justeres for
at tilpasse hævelserne. Se mere på cosyfeet.com
BB
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Måske… leverer vi din næste Handicapbil
- Vi kan hos Auto Mobil præsentere et fuldt program -

I gode omgivelser kan vore erfarne konsulenter tilbyde:
-

Afprøvninger i vores STORE SHOWROOM eller hjemme hos dig.

-

Opbygning og Salg af nye Handicapbiler på vores EGET VÆRKSTED, således den nære
kontakt opretholdes ved opbygninger og i dagligdagen, hvis der opstår behov for hjælp til
allerede kørende biler.

-

Som de eneste tilbyder vi reparationer af både BIL og INDRETNING på vores værksted,
opgaven udføres af vores kompetente personale med stort og mangeårigt kendskab til
Handicapbiler. (mulighed for lånebil).

-

Køb af alle brugte Handicapbiler til markedets BEDSTE priser.

-

Udlejning af Handicapbiler ONLINE til private og det offentlige på handidrive.dk.

-

Ydermere tilbyder vi Salg/Leasing af brugte Handicapbiler til FORDELAGTIGE priser.

