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TYROSOLUTION

VIL DU MED
UD PÅ NYE
OPLEVELSER
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Enkelt, sikkert og smertefrit

Tyrosolution:
• er et nyt tilbud til dig, som
ønsker at rehabilitere din hånd-,
arm- og/eller skulderfunktion.
• er avanceret udstyr til robotassisteret rehabilitering.
• tilpasses nøje til præcis din fase
af rehabiliteringen.

Er
Tyrosolution
noget for dig,
så kontakt
RehabMobility
… din sikre
vej til et aktivt
liv med øget
livskvalitet!

• er interaktiv terapi sammen
med terapeut.

Egmont Højskolen

www.egmont-hs.dk

Annonce RYK (90x129).indd 1

RehabMobility

Park Allé 156, st., 2605 Brøndby
Helena Rosenberg, Neurofys
4141 9070 / helena@rehabmobility.dk

25-01-2019 11:51:57

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.

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

Læs mere på
www.stomiguiden.dk
STOMIFORENINGEN COPA TLF. 5767 3525
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WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk
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Kære læser
Foråret har været præget af en ting: COVID-19, og
i dette nummer af RYK! magasin sætter vi også
fokus på COVID-19.
Lige inden coronaen lukkede landet, blev der afviklet et stort esport event. Thomas Sand, der styrer
sin controller med munden, deltog, og RYK! magasin har snakket med ham.
En strækning af Gudenåen er nu lagt åben for alle;
også kørestolsbrugere. Tag med til Trækstien, der
bl.a. byder på landets længste boardwalk.
RYK! magasin har et vågent øje for ny forskning og
nye behandlingstiltag; også i dette nummer. Læs
om et dansk forskerhold, der forsker i behandling af de sekundære skader efter den akutte
skade. På Klinik for Rygmarvsskader har et nyt
tiltag set dagens lys: Ambulante videomøder, og

på Vestdansk Center for Rygmarvsskade har vi
spurgt til status på mentorprojekt, og fra USA skriver vi om et forskningsprojekt, der dokumenterer
udbytte af mentorer.
Stig Langvad havde en kronisk blæreinfektion
gennem mange år. Nu er han sin egen læge og
doserer selv sin penicillinbehandling.
Netflix havde i foråret premiere på dokumentarfilmen Crip Camp. En interessant historisk skildring
af kampen for rettighedsloven, ADA.
Og i egne rækker har RYK sendt høringssvar
til en ny sundheds- og hospitalsplan i Region
Midtjylland, og sammen med DHF har RYK været
på Borgen om retten til dækning af merudgifter.
Birgitte Bjørkman, redaktør
RYK! 2 · 2020
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Sygeplejersker
Linda og Anita

Coloplast Care
Personlig rådgivning til en bedre hverdag med engangskateter

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

Kort om Coloplast Care
• Rådgivning om gode rutiner
for kateterbrugere
• Direkte adgang til
sygeplejerske, alle hverdage
mellem 8.30-15.00
• Inspiration og gode råd i mails,
på www.coloplast.dk og i
magasinet DIN VIDEN

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

Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2020-02. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S.
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RYK i en corona tid

U

nder normale omstændigheder ville jeg i dag have set tilbage på vores generalforsamling og budt den nye bestyrelse velkommen, men RYK har de sidste mange uger
været på vågeblus i forhold til arrangementer efter coronavirusen
lukkede Danmark ned.

lande. I Danmark er det RYK, der står
for udsendelse af masker til dem, der
opfylder ESCIFs retningslinjer. (Læs
mere på ryk.dk, hvor man også finder
ansøgningsformular).

I RYK betød nedlukningen, at temadage og fyraftensmøder er
blevet aflyst eller udskudt, ligesom vores generalforsamling er
flyttet til maj næste år.
RYK har gennem hele perioden fulgt coronasituationen tæt
og haft et lige så tæt samarbejde med landets to rehabiliteringscentre, Klinik for Rygmarvsskader og Vestdansk Center
for Rygmarvsskade. Sammen med de højt specialiserede faggrupper har vi søgt informationer om, hvad en COVID-19 infektion betyder for os med rygmarvsskader og på den baggrund
jævnligt opdateret med nye informationer på RYKs hjemmeside.

Vores målgruppe er særlig sårbar.
Mange er bekymret for at blive syge
og oplever, at kravene om isolation og
afstand til andre er rigtig svære. Det er
en hård tid, men vi må ikke lade coronavirusen overtage vores
liv og fylde alt. Jeg ved, at det kan være svært at holde humøret
oppe, men ræk ud til hinanden og vær sammen hver for sig eller
med afstand. Deltag fx i online træning, få frisk luft, skriv dagbog, inviter til et onlinemøde, eller en omgang skak – alt sammen
gør en forskel. Også vort fællesskab på Facebook.
Ikke mindst har det været en stor fornøjelse at følge Cathrine
Guldberg, der søndag efter søndag siden nedlukningen har
været på skærmen med siddende træning til glæde og gavn
for deltagerne.
Samfundet bliver i skrivende
stund gradvis lukket op, og hvis
ellers smittetrykket fortsat er
fornuftigt, ser det ud til, at vi i
løbet af de næste måneder kan
begynde at mødes igen til arrangementer under hensyntagen til
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder, at vi med lidt held
kan afholde vores sommerkursus
i uge 30 i en eller anden form.
Det betyder også, at bestyrelsen
vil se på de arrangementer, som
vi har udsat. Hvordan og hvor
mange vi kommer til at afholde
i år, kan jeg ikke sige noget om
på nuværende tidspunkt, men vi
vil orientere vores medlemmer
via hjemmeside, nyhedsbrev og
Facebook.

Leder

Med inspiration fra Sverige har RYK fået udfærdiget to dokumenter; dels om COVID-19 og rygmarvsskader og dels til brug
for rygmarvsskadede under indlæggelse. Disse henvender sig
både til personer med rygmarvsskade, pårørende og sundhedsfagligt personale, og vi håber, at denne information giver svar på
noget af det, der bekymrer i forhold til situationen og en eventuel
indlæggelse.
Det kan være svært at forholde sig til alle de nyheder, som
strømmer ind i denne corona-tid. Informationsmængden er
overvældende, og jeg anbefaler, at man holder sig opdateret på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor man finder de nyeste
anbefalinger. RYK vil fortsat sende info ud på hjemmesiden og
Facebook, hvis vi får særlige informationer fra vores to rehabiliteringscentre i forhold til det at være rygmarvsskadet.
Skulle der være nogen af jer, der bliver smittet med COVID-19
og indlagt på hospital, er I velkomne til at kontakte rehabiliteringscentrene, som vil hjælpe jer, hvis der bliver behov for det.

Værnemidler har været en stor udfordring også for vores målgruppe. Højt skadede tetraplegikere og rygmarvsskadede med
dårligt immunforsvar har ikke kunnet få værnemidler til deres
hjælpere og andre besøgende, såfremt de ikke selv var smittede.
ESCIF, som er sammenslutningen af de europæiske rygmarvsskadede organisationer, og som i Danmark tæller både RYK
og Ulykkespatientforeningen, oplevede samme problematik i
de øvrige medlemslande, hvorfor de tog initiativ til at skaffe
værnemidler i form af masker, hvilket er lykkedes. Under projekt
ESCIF Help Alliance bliver de fordelt mellem de 32 medlems-

Pas godt på jer selv og hinanden
til vi ses igen.
Helle Schmidt, formand

udgives af RYK – Rygmarvsskadede i Danmark. RYK! kan læses på ryk.dk/magasin. De enkelte artikler findes også i et artikelarkiv på
ryk.dk. Redaktionens adresse: Birgitte Bjørkman, Syvendehusvej 61A, 2730 Herlev • tlf. 2625 8181• mail: redaktion@ryk.dk Redaktør:
Birgitte Bjørkman Korrektur: Birgit Dahl og Solveig Hansen Layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Bjørkman Tryk: Rosendahls
Annoncesalg: Rosendahls, tlf. 7610 1171 eller mail: hhr@rosendahls.dk • Forsidefoto: Mai Olsson • Deadline for nr. 3.2020: 1. august 2020.
RYK er den landsdækkende interesseorganisation af og for de ca. 6.000 mennesker med rygmarvsskader i Danmark. RYK er en specialkreds i Dansk Handicap
Forbund. RYK udgiver medlemsbladet RYK!, håndbøger, pjecer, afholder seminarer og arbejder bl.a. for at forbedre behandlingstilbuddene for mennesker med
en rygmarvsskade. Hjemmeside: ryk.dk Formand: Helle Schmidt • tlf. 2250 0762 • mail: hcs@ryk.dk

Hovedsponsor for RYK:

coloplast.dk
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Er du indlagt
på VCR i Viborg?

Tlf.: 71 745 795
advofair@advofair.dk
www.advofair.dk

Har du brug for advokatbistand
i din personskadesag?

Solveig Værum Nørgaard
Advokat

Så kommer jeg gerne på VCR til et uforpligtende
første møde, helt omkostningsfrit for dig.
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KØRESTOLE OG HJÆLPEMOTORER
FRA BRUGERE TIL BRUGERE
WWW.KOERESTOLSEKSPERTEN.DK

Handicapformidlingen
Alle fortjener en god dag

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

Kontakt os for et uforpligtende møde:

70 777 333 / info@handicapformidlingen.dk
Følg med på facebook.com/handicapformidlingen
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Tips Tricks
Praktisk termokrus
Denne praktiske og stilrene termokop fra Eva Solo, To Go Cup, er let at tage
med sig på farten, hvad enten det er til morgenkaffen eller kold iste. Den har
et smart og funktionelt låg med klik-funktion, den er 100 % drypfri og kan let
betjenes med kun én hånd. Koppens praktiske bærestrop i silikone er let at holde
og få fat i og gør det nemt at transportere den, så man altid har noget at drikke
lige ved hånden. Kan fx hænges på kørestolens håndtag. Den er dobbeltvægget og med vakuumeffekt, som gør den perfekt til at holde varme drikke varme
og kolde drikke kolde. Udført i rustfrit stål og silikone. Nem at rengøre og tåler
opvaskemaskine. Mål: Højde: 20 cm, Diameter: 6,5 cm, Volume: 0.35 L. Findes
i syv forskellige farver. Yderligere info på evasolo.dk
BB

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

Cool køletaske
Køletasken fra Reisenthel er udført i en god kvalitet og i et tidløst design. Tasken har et stort rum, der lukkes med lynlås i toppen, og med de to hanke er den nem at hanke op i. Dens flade
bund gør den praktisk at have på skødet for kørestolsbrugere.
Udført i slidstærk polyester og har termisk foring indvendigt,
der isolerer godt. Helt uundværlig på picnic i sommervarmen,
da den holder koldt i op til 11 timer, når den er 75 % fyldt op,
og der anvendes køleelementer i tasken. Den er let at klappe
sammen og nem at tørre af indvendigt. Volumen 20 liter og
med en lasteevne på max. 15 kg. Mål: 44,5 x 24,5 x 25 cm (L
x H x D). Findes i flere farver og mønstre. Vejledende pris 249
kr. Set hos helm.dk
BB

Flytbart sidebord
On-the-move hedder dette flytbare sidebord fra danske Cane-line, der producerer møbler i høj kvalitet. Bordet løftes med et greb om håndtaget og flyttes nemt
efter behov, og om det er sol eller skygge, man ønsker at sidde i. Bordet har
også en praktisk funktion, så det hurtigt kan forvandles til en bakke. Fremstillet
i pulverlakeret aluminium og kræver et minimum af vedligeholdelse, ligesom det
kan tåle sol, regn og frost og derfor kan stå ude hele året. Fås i tre forskellige
størrelser (Ø: 37, 44 og 52) og i flotte farver. Se mere på cane-line.dk
BB
RYK! 2 · 2020
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Siddende træning
COVID-19:

Tekst: Birgitte Bjørkman • Mai Olsson

D

et er søndag, solen skinner
og klokken nærmer sig 11.00.
Om lidt går instruktør Cathrine
Guldberg LIVE via Facebook
med en times siddende træning. Det
har hun gjort, siden landet lukkede ned
i marts. Cathrine sidder hjemme i sin
stue med simpel teknik, assisteret af sin
mand og datter. Klar til at gå på endnu
en søndag. Og ude i landet sidder vi
også klar; indenfor eller udenfor i haven,
i træningstøj eller i pænt søndagstøj og
klar med vægte eller fyldte vandflasker.
Og tilslutningen er stor.

Greb opfordringen
I mere end 20 år har 51-årige Cathrine
Guldberg mødt op hver søndag kl. 11
i LHIF s lokale på Lyngby Stadion som
instruktør for et siddende træningshold.
Cathrine er uddannet fitnessinstruktør
og selv kørestolsbruger og ved, hvilken
gavnlig effekt, træning og motion har for
vores helbred og velvære. Så da coronaepidemien i begyndelsen af marts
satte en stopper for holdets søndagstræning, blev Cathrine opfordret til at gå
LIVE.
- Jeg var straks med på ideen, men
tænkte “Hvordan?”
Cathrine havde ingen teknisk erfaring,
men sammen med et andet medlem fra
LHIF holdet fandt de frem til en løsning
med husets forhåndenværende teknik;
en telefon, en trådløs mikrofon, den
store datters soundblaster og endnu en
telefon.
- Vi manglede kun en holder til telefonen, som vi hurtigt fik købt, og så var vi
klar til test med nogle fra søndagsholdet, fortæller Cathrine og fortsætter:
- Efter et par tekniske udfordringer lykkedes det. Jeg skulle lige have styr på,
hvordan det fungerer med spejlvendt
optagelse, og hvordan jeg bedst placerer mig foran kameraet.
Den ekstra telefon benytter Cathrine til

8 2 · 2020 RYK!

at styre musikken og intervallerne i LIVE
træningen. Musikken køber Cathrine
hos Move-ya.dk, som sælger afgiftsfri
musik.
- Når vi går live, er det vigtigt at bruge
KODA fri musik. Ellers skal der betales
afgift.

Positive tilbagemeldinger
Efter testen var Cathrine klar til den
første Siddende træning LIVE den 22.
marts, og da klokken nærmede sig
11.00, kunne Cathrine følge med i, hvem
der loggede sig på. Ca. 35 loggede sig
på den første søndag.
- Jeg var da lidt nervøs for, om teknikken virkede, men det gik rigtig godt.
Først og fremmest var det de mange
positive tilbagemeldinger på initiativet,
der var overvældende.
- Det var dejligt, og det bekræftede, at
der er en interesse for at træne online
hjemmefra.
Siden den første søndag er der kommet
nye til, og alle kan være med, understreger Cathrine:

- Uanset balance og kræfter kan man
være med. Man gør blot det, man kan.
Kan man ikke række begge arme op
i vejret, så rækker man dem skiftevis op - eller så meget, man kan. Har
man ikke vægte, kan man bruge fyldte
vandflasker.
- Det handler om at få styrke og ikke
mindst sved på panden, fortæller
Cathrine, der hver gang afslutter med
udstrækning.

Vigtigt med bevægelse og rutiner
At det er en svær tid, vi befinder os i,

GAT - Guldberg Adaptive Training
Salg af siddende trænings-videoer til
download med øvelser, der udføres på
bold, stol eller i kørestol. Bl.a. Aerobic,
Cross Training, Siddende STRENGTH
og High Intensity Training. Alle øvelser
foregår til musik og i højt tempo. Der
er gratis introduktioner.
Kig ind på kiibee.dk/cathrine-guldberg

LIVE

Pludselig blev den ugentlige søndagstræning i Lyngby sat på pause
på grund af coronaepidemien. Hvad gør man så? Instruktør Cathrine
Guldberg valgte efter opfordring at gå LIVE, og det har mange haft
glæde af.
- Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger, og det glæder mig, at
jeg kan være med til gøre en forskel i en udfordrende tid, hvor vi ikke
kan komme til træning og idræt.

nogle rutiner, så man ikke tager på og
taber færdigheder. Det har også stor
betydning for vores mentale sundhed.

Ingen undskyldning
Foruden sin LIVE træning om søndagen
lægger Cathrine hver uge en video op
med siddende træning på sin videosite
”GAT - Guldberg Adaptive Training”.
- Det er til gratis inspiration i disse coronatider. Så der er ingen undskyldning for
ikke at komme i gang med hjemmetræning. Heller ikke, hvis man ikke kan være
med LIVE søndag kl. 11. Så kan man
bare køre videoen, når det passer én,
og gerne en gang mere i løbet af ugen,
opfordrer Cathrine, der lader LIVE optagelsen ligge på LHIF Lyngby Handicap
Idrætsforenings facebookside.
Cathrine foran kameraet under Siddende
træning LIVE hjemme i stuen. Her har
hun siddet hver søndag kl 11.00 i hele
foråret til stor glæde for mange.

erkender Cathrine, der er glad for, at
hun har sin familie omkring sig i huset i
Lystrup.
- Men det sociale samvær til træning
savner jeg … og man giver den også
lidt mere gas, når man deltager i et
træningsfællesskab.
Mange af os er vant til at gå i fitness
center, til holdsport eller i svømmehal en
eller flere gange om ugen.
- Når man ikke kan det, fordi vi skal
#stayhome, så må man finde andre
muligheder. Vi skal passe på os selv, og
det er vigtigt at holde sig i gang, fortæller Cathrine, der selv indrømmer, at der
bliver hygget lidt mere i familien disse
dage.
- Og så er det endnu mere vigtigt at
få bevæget sig og forsøge at fastholde

Og indtil klubben på Lyngby Stadion
igen åbner, vil Cathrine sidde klar
hjemme i stuen hver søndag kl. 11.
- Jeg håber, at min LIVE træning vil
inspirere flere til at melde sig ind i LHIF,
når vi igen må træne i vores lokaler i
Lyngby. Til gengæld er min søndagstræning lige nu tilgængelig i hele landet, og
det gør mig glad, fortæller Cathrine og
slutter:
- Det giver mig et mega boost. Det er
så fedt at vide, at der er så mange, der
støtter op om initiativet, og at man kan
være med til at gøre en forskel.

Sommertræning
I sommermånederne får RYKs medlemmer mulighed for at træne til LHIF’s
Siddende træning LIVE. 12 videooptagelser med Catrhine kan nemlig
frit afspilles og genses i juni, juli og
august. Det er Qufora Danmark, der
har sponsoreret aftalen med RYK.
Find videoerne på kiibee.dk/cathrineguldberg. Adgangskode: qufora
Sponsoret af

Split Ropes™
Et godt alternativ som erstatning for
et almindeligt sjippetov. Split Ropes
giver samme fordele såsom kredsløb,
skuldre, arm- og coretræning og er et
godt værktøj til balance, koordinering
og stabilitet.
Kan bruges af alle. Rebene er harpiksimprægneret polyreb med ekstrem holdbarhed og enden har et
slidbestandigt ærme. Der er tre vægtvarianter; 200, 310 eller 450 gram pr.
reb og kan også leveres med Assist
Grip til nedsat håndfunktion.
Købes på splitropes.dk

Siddende træning LIVE er afsluttet for
sommeren, men LHIF overvejer muligheden for at fortsætte med LIVE, for
bl.a. dem, der bor længere væk, når
sæsonen starter op igen. Find info på
lhif.dk og facebook.com/lhif.dk.
Lyngby Handicap Idrætsforenings (LHIF)
afholder også andre idrætsaktiviteter,
ture og klubaftener. Find mere info om
aktiviteter og medlemskab på lhif.dk
RYK! 2 · 2020
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Min hverdag
COVID-19:

Tips & råd

Særligt udsatte kan rek
virere gratis
masker gennem ESCIF
s initiativ
Help Alliance til rygma
rvsskadede i
Europa (protectthevul
nerable.org).
Læs mere i Lederen på
side 5 og
på ryk.dk, hvor du også
finder
ansøgningsformular.

Hvordan håndterer RYKs medlemmer dagligdagen i en coronatid?
RYK! magasin har spurgt et par medlemmer, og et medem har sendt os et digt.

Altid et bevidst valg
40-årige
Rasmus
Frimodt fra
Furesø er
far til to børn
i børnehave
og et barn i
skole, hans
kone er sygeplejerske og
selv arbejder
han som fritids- og skolepædagog.
Som paraplegiker og kørestolsbruger
har han tænkt over, om han hører til i
gruppen af særligt kritisk udsatte.
- Og hvis ja, kan jeg så gå på arbejde?
Kan min kone gå på arbejde? Kan vi
besøge bedsteforældre? Hvad med
indkøb? Legeaftaler?
Disse og andre spørgsmål har Rasmus
måttet forholde sig til i en coronatid.
- Jeg synes egentlig, at jeg lever mere
eller mindre som jeg plejer, selv om alt

omkring mig er forandret. Mit arbejdsliv
er vendt helt på hovedet.
Som pædagog er Rasmus vant til at
have mange børn tæt omkring sig.
- Nu har jeg meget færre børn, vi skal
holde afstand, aktiviteter foregår i små
grupper, alle skift er forbundet med en
tur omkring håndvasken, og steder,
som vi normalt bare gik hen til, er bag
bolsjebånd eller afskåret med usynlige
streger mellem børnegrupperne.
Men på trods af disse begrænsninger
oplever Rasmus, at der stadig er plads
til nærhed og kram til de børn, der har
behov.
- Men det er altid et bevidst valg …
og bagefter skal man lige en tur forbi
håndvasken eller spritdispenseren.
Rasmus skal også spritte mere end
kollegaerne.
- Jeg har fundet ud af, at en blanding
af fire dele husholdningssprit og en del
vand fra hanen giver den alkoholprocent, der skal til for at desinficere drivringe, bremser og andre kontaktflader

Når BPA bliver et dillemma
Thomas Sand fra Silkeborg er tetraplegiker med en C2 skade. Han har
24 timers BPA hjælperordning med
vågen nattevagt pga. respirator. Han
bor i sine forældres hus i en separat
afdeling med plads til hjælpere.
- Jeg har generelt et godt helbred,
men tager selvfølgelig mine forholdsregler mod at pådrage mig
luftvejsinfektioner.
Normalt får 30-årige Thomas en årlig influenzavaccine, men
da der endnu ikke findes en vaccine mod COVID-19, er vaccination pt. ikke en mulighed. I stedet må han som resten
af verden påtænke nye forholdsregler for at undgå smitte.
Som bruger af BPA har han - ud over at følge de angivne
forholdsregler for ”særligt sårbare” - skullet forholde sig til et
dilemma.
- Når man har en 24 timers hjælperordning, betyder det,
at man har flere hjælpere ansat på skift. Hertil kommer der
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på kørestolen i løbet af dagen, fortæller
Rasmus og tilføjer:
- Det er dog ikke altid, jeg husker det!
- Jeg har også altid en flaske håndsprit
liggende i tasken sammen med katetrene. Ellers står den på en aftørring af
stolen, når jeg alligevel er i bad.
Privat kommer Rasmus og hans familie
ikke så meget ud, som de plejer.
- Vi besøger mine forældre, men kun
i haven og ikke med for mange kram.
Børnenes mormor så vi først efter to
måneder, hvor besøget foregik på legepladsen foran hendes hus.
På grund af jobbet som sygeplejerske,
sov Rasmus’ kone på sofaen i starten
for ikke at være for tæt på familien om
natten.
- Det ændrede vi dog hurtigt, det blev
for bøvlet, konstaterer Rasmus og
slutter:
- Jeg synes egentlig, at jeg lever
meget, som jeg gjorde tidligere. Hvilket
er et sjovt selvbedrag, for det gør jeg
faktisk ikke …
BB

vikaransatte ved sygdom. Så trods de anbefalede forholdsregler om at undgå tæt kontakt med andre mennesker er
jeg nødt til at være i tæt kontakt med mine hjælpere, bl.a. i
forhold til ventilering, men også generelt til døgnets løbende
hjælpe- og plejeopgaver.
Som BPA bruger modtog Thomas i sin E-boks en vejledning
om tiltag for hindring af smittespredning mellem hjælper og
borger.
- Men vi ved alle, at der er forskel på teori og praksis.
Ud over de oplagte opgaver som katerisation og ventilering,
hvor hygiejne eller sterilitet er nødvendig, så er der også
dagens løbende opgaver, der normalt afhjælpes i relativ tæt,
fysisk nærhed.
- Mit tøj skal rettes, jeg skal have overtøj på, kløes på næsen
… så selv om vi har gjort nogle tiltag og ændringer i vores
adfærd, er der uundgåeligt en øget smitterisiko.
Hos Thomas Sand har dette heldigvis ikke betydet smitte,
og han beskriver et hjælperteam, der generelt er indforstået med hygiejnens vigtighed for at undgå infektion..
AVJ

Tanker bag en lukket dør
I denne Corona krise
Er tiden hvor vi alle skal vise
Hvad kærlighed imellem os mennesker er
Og hvad vi kan gøre hver især

Godt at være direkte
I Allerød bor 49-årige Charlotte
Rafn sammen med mand og
tre børn. Til daglig arbejder hun
som fuldmægtig i Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering.
Da coronaepidemien ramte landet, bad Charlotte, der er tetraplegiker, fra start sin arbejdsgiver
om lov til at arbejde hjemme.
- Det fik jeg uden problemer. Tre
dage efter blev alle min kollegaer
også hjemsendt.
Også Charlottes mand og tre
børn blev sendt hjem fra job og
skole umiddelbart efter, og som
i de fleste danske børnefamilier
har den stået på både hjemmeundervisning og hjemmearbejde
for Charlotte og hendes mand.
- Børnene har kun fået lov til at
være sammen med to-tre kammerater, altid med de samme,
så de har været i samme smittegruppe - og kun med nogen, som
vi ved har været i hjemmeisolation og har taget det alvorligt. Og
så har de hovedsageligt været
udendørs.
Børnene skal nu igen i skole,
hvilket Charlotte er tryg ved.
- Jeg havde da gerne set, at de
blev hjemme længere endnu,
men tænker, at der er så meget
fokus på sikkerhed, herunder på
afstandskrav, hygiejne mv. på
skolen, at risikoen er relativt lille.
Charlotte har til daglig BPA-

ordning og fortæller, at hun har
været meget direkte i sine udmeldinger om fremmøde og hygiejne.
- Fx skal alle spritte hænder, så
snart man træder ind i vores hus,
rører ved medicin, madvarer etc.,
og jeg har bedt mine hjælpere
om at blive hjemme, hvis de kan
havde været udsat for smitte eller
er det mindste syge.
- Jeg har talt meget med dem
om vigtigheden af, at jeg ikke
får corona pga. nedsat lungefunktion. Det øger forståelsen
for alvoren i situationen og den
enkeltes ansvarsfølelse.
- Det er vigtigt, at man tydeliggør
over for sine hjælpere, at det er
vigtigt at håndtere jobbet ansvarligt, herunder også i forhold til
sin fritid, og så at sige er ærlig
omkring sin adfærd uden for
jobbet, hvis den giver anledning
til risiko.
Charlotte har derudover fulgt
myndighedernes anbefalinger og
har derfor holdt afstand til alle
andre end familie og hjælpere.
- Vi har kun været sammen med
få gode venner - og kun udenfor
på terrassen med god afstand.
BB

Men jeg savner så meget, så hvad kan jeg gøre
Når jeg opholder mig så meget bag lukkede døre
Jeg er utryg og jeg er så bange
Så dagene virker så ensomme og lange
Ensomheden er så svær at håndtere
I morgen skal jeg gennem en ny dag mere
Jeg skal huske at tænke og huske at gøre
For det vil mig gennem en ny dag føre
Så jeg vil løfte mit blik og se mig omkring
Der vil jeg se mennesker og blomster på spring
Smukke blomster der stråler hver for sig
Og mærke solens varme der favner mig
Men vi kan jo stadig godt mødes
Og venskaber, - de skal jo gødes
Så jeg sidder i haven med veninden min
Og tænker, - hvor er dagen smuk og fin.

Birgitte Hansson

Tips & råd
•
•
•
•
•
•
•

Rengør drivringe og bremser
Rengør skubbehåndtag, mv., som
andre berører
Undgå kontakt mellem hænder og
 dæk,
når du kører
Sprit dine kørehandsker
Rens håndtag på stokke og rollator
Rengør joystick samt de dele af
el-stolen, som andre berører
- og vask/sprit hænder ofte

Holder sig i gang med LIVE træning
Anne Lerche
Petersen i
Skovlunde er
én af dem,
der har siddet
med hver
søndag foran
computeren
i stuen
og trænet

LIVE med Cathrine.
Før corona trænede 70-årige Anne,
der er pensioneret skolelærer, to gange
ugentligt i Rødovre.
- Jeg træner for at vedligeholde mig, så
jeg kan blive ved med klare mig selv og
bevare mine kræfter til at kunne klare

forflytninger og komme rundt, fortæller
Anne, der er paraplegiker, og tilføjer:
- Og for ikke at tage på.
Så da Cathrine startede LIVE træning,
blev Anne glad, og
siden har hun siddet foran skærmen
hver søndag formiddag.
- Det er sjovt, når vi er 40 mennesker,
der sidder og træner samtidig ... og
kommenterer opmuntrende undervejs.
Og da UlykkesPatientForeningen
begyndte daglige LIVE træning med
Specialhospitalets fysioterapeuter blev
de føjet til Annes hjemmetræning.
- LIVE træning er et dejligt initiativ, men
jeg savner mine “træningskollegaer”
i Rødovre – både gruppepresset og

sladderen efter velfortjent arbejde,
fortæller Anne, der venter på, at dagligdagen igen skal indfinde sig.
Imens holder hun sig sikkert hjemme
i huset i Skovlunde med strikketøj og
andre sysler, og hvor haven bliver flittigt
brugt af Anne og hendes mand, når
vejret er godt.
- Kun familie og få venner er vi sammen med i sikker afstand.
BB

Tips & råd
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COVID-19 :

Viden om rygmarvsskade
I samarbejde med Klinik for Rygmarvsskader og Vestdansk Center for
Rygmarvsskade har RYK udarbejdet et dokument til brug for rygmarvsskadede,
pårørende og sundhedspersonale i denne coronatid, hvor der er særligt behov for
at sikre vidensdeling i forhold til mennesker med en rygmarvsskade.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Colourbox

I

forbindelse med COVID-19 er
Sundhedsstyrelsen løbende kommet
med en række anbefalinger. Disse
gælder for alle, og det anbefales, at
man opdaterer sig jævnligt.
Derudover er der særlige forhold,
der knytter sig til COVID-19 og personer med rygmarvsskade, og i den
forbindelse har RYK udarbejdet et
dokument i samarbejde med Klinik for
Rygmarvsskader og Vestdansk Center
for Rygmarvsskade med spørgsmål &
svar til COVID-19 og rygmarvsskade ud
fra en lægefaglig vurdering. Dokumentet
henvender sig til både personer med
rygmarvsskade, pårørende og sundhedsfagligt personale.

Både kliniske og praktiske svar
Mange mennesker er bekymrede for
at blive syge, også personer med
rygmarvsskader.
I dokumentet finder man svar på en lang
række spørgsmål i tilknytning til COVID19 og rygmarvsskade; både af klinisk
og praktisk karakter. Fx finder man svar
på spørgsmålet, hvorvidt alle personer, der har en rygmarvsskade, tilhører
risikogruppen for COVID-19? Det er
velkendt, at COVID-19 kan medføre en
hurtig forværring og hurtig udtrætning af
vejrtrækningsmusklerne, selv hos ellers
raske personer, og man må antage, at
denne risiko er større hos personer med
tetraplegi og høj paraplegi.
Et andet spørgsmål lyder: Skal jeg isolere mig fra omgivelserne?
Svaret er ikke entydigt, for det afhænger
af, hvorvidt man vurderer, at man tilhører en risikogruppe. I så fald skal man
stræbe efter isolering, så godt man kan.
Men det vil ofte være et kompromis.
Har man børn, mødes de med andre
børn og kan bringe smitten med hjem.
Har man hjælpere/hjemmesygepleje, så
bevæger disse mennesker sig i andre
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miljøer og kan bringe smitten med.
Svar på spørgsmål til sygdom blandt
BPA-hjælpere berøres med bl.a. en
række praktiske råd.
I dokumentet er der gode råd til at
styrke immunforsvaret, og hvordan man
kan formindske risikoen, eksempelvis
praktiske råd om rygestop og desinfektion af berørte overflader som bl.a.
kørestolens drivringe.
Er man kørestolsbruger, anbefales det at
holde lidt større afstand end de anbefalede to meter til dem, man ikke er i
husstand med.

Ved indlæggelse
Dokumentet giver ikke mindst svar på,
hvornår indlæggelse for COVID-19 er
påkrævet. COVID-19 er som bekendt
lumsk, og mange patienter har oplevet
en temmelig pludselig og hurtig forringelse i deres tilstand. Derfor anbefales
det, ikke mindst til rygmarvsskadede,
ikke at vente for længe med at søge
hjælp, hvis symptomerne er mere alvorlige end en forkølelse, hvis man oplever åndenød ved normal samtale og/
eller finder det sværere at gennemføre
vejrtrækningstræning. Men alle, der er
bekymrede, kan altid kontakte egen
læge for råd.
Det anbefales, at du medtager ”Patient
med rygmarvsskade ved indlæggelse”,
som du finder på RYKs hjemmeside,
ryk.dk ved evt. indlæggelse. Desuden
anbefales det, at du medbringer din
medicinliste.

Løbende opdatering
Vi ved endnu meget lidt om rygmarvsskadespecifikke aspekter af COVID-19,
så mange af svarene i dokumentet kan
ændre sig undervejs, og derfor skal det
også forventes, at dokumentet løbende
bliver opdateret med ny viden og råd.
Der er endnu ingen vaccine mod

COVID-19, men der forskes intenst i
mange lande, ligesom der testes medicin med henblik på mindskelse af følgerne af en COVID-19 infektion. Før der
foreligger videnskabelige resultater, vil
der ikke kunne anbefales medicin i den
sammenhæng. Når ny viden foreligger,
vil dokumentet blive opdateret.
Det er vigtigt at påpege, at mange af
os før eller siden kan forventes at blive
smittet med COVID-19, så længe vi
ikke har en effektiv medicin eller vaccine. Men det er hensigten at forsøge
at undgå, at mennesker i risikogrupperne bliver syge, når “alle andre
bliver syge”, herunder en stor del af
sundhedspersonalet.
”Rygmarvsskade og COVID-19” finder du
på ryk.dk. Følg også Sundhedsstyrelsens
råd, som gælder for alle: sst.dk/da/
corona/Borgere
Anbefalingerne i dokumentet er venligst lånt og inspireret af Reha
bili
te
ringsmedicinska Kliniken i Linköping.
Oversat og redigeret af Klinik for
Rygmarvsskader, Rigshospitalet og
Vestdansk Center for Rygmarvsskade,
Viborg i samarbejde med RYK –
Rygmarvsskadede i Danmark.

Vaccinationspakke
Vaccinationsindsats mod pneumokoksygdom forventes klar samtidig med
det årlige tilbud om vaccination mod
sæsoninfluenza. Det anbefales, at personer, der hører til en risikogruppe, bliver vaccineret mod både pneumokokker
og influenza. Disse beskytter ikke mod
COVID-19, men mod andre infektioner,
der kan være alvorlige. Find mere info
på sst.dk



Positivt spansk studie
Den første videnskabelige
artikel om COVID-19 og
mennesker med rygmarvsskade blev publiceret den 28.
april på nature.com. Artiklen
opsummerer erfaringerne med
patienter med rygmarvsskade
ramt af COVID-19 i Spanien.
Den beskriver effekten på
syv patienter med rygmarvsskade, der hidtil er registreret
som indlagt med COVID-19 i
det spanske sygehusvæsen.
Om end det er et lille studie,
så klarer de syv, der hovedsageligt består af mænd over
60 år med komplet cervikal
rygmarvsskade (tetraplegi)
og har været trakeostomeret,

sig forbavsende godt. De har
udvist færre og mere godartede
symptomer sammenlignet med
den øvrige spanske population.
Artiklen dokumenterer ligeledes
de kliniske procedurer, hvilket
er vigtig viden for fremadrettet
bedre at kunne håndtere og
forebygge udbrud af COVID-19
på rygmarvsskadecentre verden over.
Læs artiklen på nature.com
“Lessons learned from the
coronavirus disease 2019
(COVID-19) outbreak in a
monographic center for spinal
cord injury”.
BB

Svækket immunforsvar
I forbindelse med information om, hvorvidt personer med
rygmarvsskade er særligt udsatte for at blive mere syge af
COVID-19, er det kommet frem, at vi har et mindre stærkt
immunforsvar end den øvrige befolkning. Det er kommet
bag på flere af os, så RYK! magasin har undersøgt sagen
nærmere.
Tekst: Mikkel Bundgaard

N

ervesystemet kommunikerer med det endokrine
system og immunsystemet.
Det endokrine system er med
til at styre kroppens organer
ved at sende hormoner rundt
i blod- og lymfebanerne.
Lymfesystemet er med dets
hvide blodlegemer en del af
immunsystemet. Det er de
hvide blodlegemer, der kan
danne antistoffer, så man
bliver immun over for en virus.
Nerveforbindelsen til de organer, der indgår i lymfesystemet
kan også blive negativt påvirket ved en rygmarvsskade.
Derudover kan tabet af førlighed og nedsat følesans øge
risikoen for at give sekundære
helbredsproblemer som følge
af rygmarvsskaden. Både de
primære og sekundære følgevirkninger af en rygmarvsskade
kan være med til at skabe en

”kronisk inflammation”, hvor
immunforsvaret er i konstant
alarmberedskab i større eller
mindre grad. Alt andet lige vil
det nedsætte immunforsvarets
effektivitet.
Det skal siges, at der naturligvis vil være variationer blandt
personer med rygmarvsskade,
ligesom der er i den øvrige
befolkning, og at den almene
helbredstilstand også har
betydning. Således kan man
med en rygmarvsskade godt
have et velfungerende immunsystem. Det er ud fra en gennemsnitsbetragtning, at vores
immunsystem er ringere.
Kilde: Immune dysfunction and
chronic inflammation following
spinal cord injury. Allison DJ,
Ditor DS. Spinal Cord. 2015
Jan;53(1):14-8. doi: 10.1038/
sc.2014.184. Epub 2014 Nov 4.

Dokument til brug
ved indlæggelse
Et nyt dokument til brug ved indlæggelse imøde
kommer et ønske om at give sundhedspersonalet
indsigt i følgerne af en rygmarvsskade og
dermed sikre optimal pleje og behandling under
indlæggelse.
Tekst: Birgitte Bjørkman

R

temperaturregulering, spasticitet og mulige årsager
til en øgning, samt ændret
blære- og tarmfunktion
med tømningsregimer,
som sundhedspersonalet
skal være opmærksom
på. Særligt autonom
dysrefleksi (AD) er omtalt
omhyggeligt i dokumentet, dels mulige årsager til
AD og dels hvordan det
behandles.
Dokumentet gør også
opmærksom på, at der
Forklaring og vejledning kan være nødvendige
Aktuelt er det coronaepide- hjælpemidler, der bør følge
patienten.
mien og risikoen for indlæggelse med COVID-19,
Det anbefales at udfylde
der satte skub i initiativet
hos vores broderland. Men dokumentet med perdokumentet er anvendeligt sonlige data og afkrydsved enhver indlæggelse på ning af de forhold, der
er gældende for en,
en afdeling, hvor det ikke
og medbringe det ved
kan forventes, at der er
indlæggelse.
det fornødne kendskab til
patienter med rygmarvsskade, hvor en lang række Find “Patient med rygmarvsskade ved indlægautonome funktioner er
gelse” på ryk.dk. Det ligger
påvirket. Dokumentet
i en udgave både til print
giver således forklaring
og til online udfyldelse.
og vejledning i en række
forhold, som sygehuspersonalet bør vide, således at
plejen tilpasses i forhold til Teksten i dokumentet er venligst lånt fra og inspireret af
de udfordringer, der følger
Rehabiliteringsmedicinska
med en patient med rygKliniken i Linköping og Stif
marvsskade, for at undgå
telsen Spinalis, Stockholm.
komplikationer.
Oversat og redigeret af
Det gælder manglende
Klinik for Rygmarvsskader,
eller nedsat følesans med
Rigshospitalet og Vestdansk
høj risiko for udvikling
Center for Rygmarvsskade,
af tryksår, nedsat vejrViborg i samarbejde med
trækning og hostekraft
RYK – Rygmarvsskadede i
med øget risiko for lunDanmark.
gebetændelse, nedsat
YK har længe haft
et ønske om et
dokument, som
vores medlemmer kan
medbringe ved en indlæggelse. Derfor er det
med glæde, at vi har
fået tilladelse til at låne
og redigere i en tekst,
som er udarbejdet af
Rehabiliteringsmedicinska
Kliniken i Linköping
og Stiftelsen Spinalis i
Stockholm.
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Esport for alle
Esportsevent:

Flere end 200 gæstede Danmarks hidtil største Esport-event for mennesker med
handicap, som fandt sted i Vildbjerg ved Herning i slutningen af februar.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Handicapformidlingen

F

or første gang har Danmark
været vært for et stort afholdt
esportsstævne, der inkluderer
mennesker, der er udfordret
fysisk. Det er Handicapformidlingen,
der står bag stævnet, der blev afviklet i
samarbejde med Parasport Danmark og
Esport Danmark.
- Ideen med at afholde et Esports event
for alle er et ønske om at åbne dørene
til gamingmiljøet og vise, at det godt
kan lade sig gøre at spille med fysiske
begrænsninger, fortæller Thomas Blond,
der er konsulent og marketingsansvarlig
i Handicapformidlingen og én af idemændene bag stævnet.

På lige fod
”Esport for alle” nåede heldigvis at blive
afholdt, inden coronaepidemien lukkede landet ned. Stævnet fandt sted
den 22. februar i Vildbjerg Sports- &
Kulturcenter, og tilslutningen var stor,
da man slog dørene op til landets første
esports event for alle; også mennesker
med handicap.
Indenfor i et stort lokale var der opsat
lange rækker af borde, og foran sad
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spillere med hver deres konsoller, som
de havde taget med hjemmefra. Den
velkendte, højryggede gamerstol var ved
flere pladser erstattet med en kørestol,
og derudover havde alle det til fælles,
at deres gamerudstyr var tilpasset den
enkelte spillers fysiske udfordringer.
Andre deltagere kom af nysgerrighed og
havde mulighed for at spille foran det
fællesudstyr, der var sat op til samme
formål.

Til inspiration for andre
Thomas Blond er overbevist om, at der
er mange, for hvem det kan være svært
at overskue, hvad der kan lade sig gøre,
hvis ikke man kan betjene de almindelige konsoller og gamingudstyr, der er til
rådighed på markedet.
- De sidder måske og tænker: ”Jeg vil
gerne, men jeg kan ikke!”. Og det er jo
super ærgerligt. Det vil vi gerne være
med til at ændre.
Handicapformidlingen havde forinden allieret sig med et hold af spillere,
der gamer med hver deres tilpassede
specialudstyr afhængig af fysiske
udfordringer.

- Undervejs i programmet fremviste
disse ambassadører deres udstyr og
fortalte deres historie. Om hvordan de
startede, og om, hvordan de har fået
udviklet deres udstyr, fortæller Thomas
Blond.
Og det er netop den slags historier, der
skal tjene til inspiration for andre.
Desuden havde arrangørerne allieret sig
med flere professionelle gamere, som
kom og spillede med i løbet af dagen,
deriblandt FC Midtjylland og OBs FIFA
spillere, som dystede et par virtuelle
showkampe på den grønne plæne.
Efterfølgende fik nogle af stævnets
deltagere mulighed for at spille mod de
professionelle gamere, hvilket fik både
puls og stemning op i høje omdrejninger.
- Det var fedt for deltagerne, som fik
mulighed for at få testet deres niveau
mod nogen af de bedste gamere i
Danmark.

Inkluderende sport
Vender man blikket uden for Danmarks
grænser, ser man, at esport er i fremgang i hele verden og er en af de eneste
sportsgrene, hvor man med en fysisk

To meget unge deltagere, der nok skal
nå langt i den virtuelle verden.

begrænsning kan konkurrere på lige
vilkår med andre spillere.
- Det er én af grundene til, at esport er
meget inkluderende for mennesker med
et handicap, forklarer Thomas Blond,
der håber, at det danske stævne har
givet flere blod på tanden.
Det har forhåbentlig den gode medieomtale i en række aviser og TV-kanaler,
deriblandt DR Nyheder og TV2 Midt/
Vest, der fandt vej til Vildbjerg, også
bidraget til.
Og finder man vej til esport miljøet, så
er der ikke blot spænding og gaming
i vente, men også et fællesskab med
andre spillere – på lige fod!
Thomas Blond spiller selv lidt CounterStrike, som er et actionspil, og sport-

spillet, Football Manager. Mest på
hyggeniveau, som han siger.
- I en travl hverdag som familiefar og
med fuldtidsjob kan det være svært at
finde tid til at mødes med kammeraterne, og så er det fedt at sidde et par
stykker og game online en aften. Det
giver lidt på fællesskabskontoen. Og
det fede er jo, at jeg, som den eneste i
kørestol, netop kan sidde og konkurrere
på lige fod med mine kammerater.

En succes
Stævnets showkampe og battles blev
fulgt på storskærm, man kunne prøve
kræfter med Virtual Reality, der var
løbende arrangementer på scenen og
undervejs bød programmet på quiz og

konkurrencer med præmier på højkant,
bl.a. en XBOX med inkluderet specialudviklet gamerudstyr.
- Dagen gik over alt forventning. Salen
var fyldt med glade mennesker hele
dagen, slutter Thomas Blond, der lover,
at succesen gentages i 2021.
Esport for alle blev arrangeret af
Handicapformidlingen i samarbejde med
Parasport Danmark og Esport Danmark.
Stævnet finder sted igen i 2021. Følg med
på facebooksiden “Handicapformidlingens
E-sport gruppeside”.
De mange deltagere, der talte både
børn, unge og voksne, viste en stor
interesse for esporten.
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Esport får min puls
Aktivt liv:

”Thomas er lam fra halsen og ned, men han kan stadig game på højt niveau. Når Thomas
gamer, glemmer han alt om kørestol og handicap og spiller på lige fod med alle andre.”

C

itatet er hentet fra en
optaktsvideo til Danmarks
første esports-event for
alle, der blev afholdt i
februar. Gameren er den
30-årige Thomas Sand Christensen fra
Silkeborg, der trak stor opmærksomhed
både før og under eventen. Og med en
rygmarvsskade i anden nakkehvirvel
har det da også krævet en del for at nå
dertil, hvor Thomas er i dag, hvor han
spiller på lige fod med andre gamere.
RYK! magasin har talt med ham.

Fra BMX til diafragma pacemaker
Thomas styrer sin el-kørestol med
hagen. Det har han gjort siden 2006,
hvor han som 16-årig forulykkede med
sin BMX cykel i forældrenes baghave.
Han skal også have hjælp til vejrtrækningen. I de første år havde han respirator, men for nogle år siden blev den
erstattet med en diafragma pacemaker.
- Det har haft flere positive effekter,
fortæller Thomas og forklarer:
- Ud over at slippe for respiratorens
slanger, har jeg fået min lugtesans
tilbage.
Den indopererede pacemaker i mellemgulvet udøver et træk, så luften trækkes
ned i Thomas’ lunge, modsat respiratoren, som groft sagt skubber luft ned i
lungerne.
- Jeg husker tydeligt, da jeg slap for
respiratoren, hvordan jeg bare kunne
ligge og nyde duften af chokolade.

Har det ganske godt
Thomas har et BPA hjælperteam, der er
ansat til at hjælpe ham med vågne timer
hele døgnet. Det er oplagt at spørge,
om det ikke er stressende aldrig at være
helt alene.
- Nej, egentlig ikke. Jeg har et kompetent team, som kender mine behov.
Men uden at det skal lyde negativt, kan
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jeg da godt blive træt af altid at skulle
tænke praktisk, fortæller Thomas, der
også ville ønske, at han nogle gange
kunne lidt mere.
Efter næsten et halvt liv som rygmarvsskadet er Thomas nået dertil, at han
egentlig har det ganske godt og har
affundet sig med mange af de ting, der
var svært i de første år efter skaden.
Som han forklarer:
- Livet i hverdagen kræver noget andet,
og kroppens behov skal struktureres
og italesættes i langt højere grad end
hos de fleste andre mennesker. Men
jeg nyder at bruge tid med min familie,
spise god mad og tage i biografen.

Fire timers frihed
Èn hobby har dog fået en interessant
plads i hverdagens ellers faste rutiner
hos den unge silkeborgenser. Thomas
spiller computer - eller gamer, som det
hedder i esportverdenen – og herigennem har han fundet sig nogle timers
frihed.
- Helt præcist fire timers frirum, fortæller
Thomas begejstret og tilføjer:
- Fra kl. 13 og frem til kateterisering kl.
17.
Det er en hobby, som mange mennesker dyrker for underholdningen, men
hos Thomas rummer det at game også
et bredere aspekt: Dagens faste struktur opløses for en tid, og en oplevelse
af fysisk lethed og en følelse af frihed
opstår, når Thomas bliver grebet af
spillene og indlever sig i deres virtuelle
univers. Thomas beskriver det selv mere
jysk og jordnært:
- Det er ret rart at kunne game!
Men selv om spiloplevelserne giver
Thomas en grad af frihed, der er værd
at bruge tid på, så efterlader de også
plads til nogle refleksioner over hans
situation.
- Fx et ønske om i lidt højere grad at

kunne noget selv, fortæller Thomas og
skynder sig at tilføje:
- Men selv om der ofte er tale om flere
timers gamertid i træk, er det meget
sjældent, at der følger negative oplevelser med. Når jeg sidder og gamer, tænker jeg ikke praktisk … jeg tænker ikke
over det, jeg gør i den virtuelle verden.
Jeg gør det bare. Det giver luft!

Købte udstyr hjem fra USA
Før skaden havde Thomas et liv som de
fleste andre unge.
- En rygmarvsskade er et livschok, og
i de første år havde jeg ikke specielt
meget lyst til at komme ud.
Også computerspil troede Thomas var
slut. Men da han et par år senere sad og
kikkede på en kammerat, der spillede
computerspil, begyndte de at tale om
Thomas’ muligheder for selv at game.
De fandt frem til en mand i USA, der
lavede specialtilrettede controllerenheder, bl.a. til mundstyring. En sådan blev
købt hjem, og efter nogle ugers tilvænning med trætte og ømme ansigtsmuskler, læber og tunge, begyndte Thomas
mere intuitivt at kunne navigere i controllerenhedens funktioner.

26 knapper med tungen
Den specialtilrettede controller med

op!

Tekst: Andreas Vedel Jensen
Foto: Handicapformidlingen

Thomas’ specialindrettede controller
med 26 knapper.

sine små rør og 26 knapper sidder på
et stativ placeret foran Thomas’ mund.
En række adaptorer og stik løber via
en klassisk controller-pad hen over
gulvet og forbinder spilkonsollen med
mundcontrolleren. Med fuld kontrol kan
Thomas således game og styre spillet
med sine læber og tunge, ved at suge
eller puste - og sågar nærmest alle
funktioner på en gang. Bevægeknappen
styres med læberne, som tydeligvis
kan mere end som så. Fx kan Thomas
trykke på en lille knap, igen med
læberne, som skifter funktionen af det
pågældende input.

- I den virtuelle verden glemmer jeg alt om kørestol
og handicap og spiller på lige fod med alle andre.

Favoritterne
Thomas foretrækker spil med en historie, men han er også glad for tempoet i
fx first-person shooter, der er kendetegnet ved, at man spiller i førstepersonsperspektiv, altså som jeg-person, der
skal eliminere fjenden.
Thomas nævner to spil, som han i øjeblikket er særlig glad for. I det ene spil,
Thomas’ deltagelse i “Esport for alle” trak
stor medieopmærksomhed. Her foran
en DR journalist sammen med arrangør,
Thomas Blond fra Handicapformidlingen.

Call of Duty – Modern Warfare, spiller
man online sammen med andre i grupper, der skal kæmpe strategisk sammen
for at vinde.
- Det at game sammen med andre, hvor
man konkurrerer, det er noget, der får
pulsen op.
Og Thomas er ikke i tvivl. Selv om medspillerne kun er online, så giver det ham
en oplevelse af fælleskab.
- Det er fedt at vide, at der er nogen i
den anden ende, understreger han.
Det andet spil, Thomas nævner, er fodboldspillet Fifa:
- Det kan også noget godt. Der er
noget strategi i det, men det direkte
konkurrenceelement i det, at man spiller mod en anden, og det flow der er i
fodboldspillet gør, at man får en direkte
følelse af lethed og af nærmest at være i
fodboldspillet.

På linje med andre gamere
Thomas spiller helt på linje med andre
gamere, og selv om han ikke er professionel og spiller på hold, vinder han
jævnligt spil.

- Ud over at mærke suset ved at vinde
et spil, kan jeg godt få den tanke, at de
andre spillere bare skulle se, hvem der
gemmer sig bag spillerfiguren.
For Thomas har en erkendelse af, at
hans vej til at spille, men også at vinde,
er et godt stykke længere og udfordrende end for mange andre, der blot
griber controlleren ved en Playstation og
begynder at spille – men ikke nødvendigvis også at vinde. Online ser Thomas
dog ingen grund til at fortælle om sit
handicap.
- I den virtuelle verden glemmer jeg alt
om kørestol og handicap og spiller på
lige fod med alle andre, slutter Thomas.

TIP
TIP

På Quadstick.com finder man
løsninger designet til tetraplegikere med lidt eller ingen
håndfunktion. Udstyret er en
niche
produktion, og priserne
for mundstyrede enheder starter
ved ca. 550 $.
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Trækstien

Adgang til naturen:

Tekst: Birgitte Bjørkman

Renoveringen af den historiske træksti langs Gudenåen fra Silkeborg
til Kongensbro blev officielt indviet sidste år. Stien byder på Danmarks
længste boardwalk. Dermed er der skabt adgang til en enestående
naturoplevelse i det danske landskab; også for naturelskere i kørestol.

N

u kan man udforske
Gudenåen i kørestol takket
være Silkeborg Kommune og
Naturstyrelsens renovering
af den 22 kilometer gamle Træksti, der
går fra Silkeborg til Kongensbro. En del
af strækningen kan endda bryste sig
af at have landets længste boardwalk,
en træsti på pæle, der strækker sig
over halvanden kilometer. Og det er
imponerende, hvilket også har præmieret projektet i kategorien ’Parker og
byrum’, da Silkeborg i efteråret uddelte
Arkitekturprisen 2019.

Tilgængelighed og klimasikring
Trækstien slynger sig i det smukke
landskab, formet af ikke blot naturen,
men også af en velovervejet, arkitektonisk tilgang med forståelse for at skabe
en nænsom terrænregulering i et vådt
landskab med tilgængelighed for bl.a.
kørestolsbrugere.
Den hædrende omtale lægger særligt
vægt på, at renoveringen af Trækstien
tager afsæt i at skabe bedre tilgængelighed, så også kørestolsbrugere har
mulighed for at opleve det smukke landskab, der strækker sig langs Gudenåen,
og samtidig kombinere tilgængelighed
og rekreative ophold med fint inkorporeret klimasikring på strækningens udsatte
steder.
Renoveringen har betydet, at stien er
blevet hævet med grus op til en halv
meter, der er bygget en halvanden
kilometer lang træsti på pæle, med en
bredde på cirka halvanden meter og i
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øvrigt uden niveauspring langs stien, og
dermed står Trækstien som et smukt
eksempel på, hvordan man innovativt
kan skabe tilgængelighed til naturen.
- Ingen andre steder i landet kan man
gå så langt på en sti så tæt på en
stor å. Det er en helt særlig følelse at
bevæge sig ad plankestien gennem
rørskoven. Man svæver nærmest over
naturen og kan se ud over landskabet
og Gudenåen, fortæller projektleder
Knud Erik Hesselbjerg fra Naturstyrelsen
i Søhøjlandet.

Tørskoet på historisk sti
Stien byder ikke alene på store natur
oplevelser, den gemmer samtidig på
en helt særlig historie. Trækstien, også
kaldet Pramdragerstien, er skabt for
heste og pramdragere, der trak pramme
med varer op ad Gudenåen fra Randers
til Silkeborg omkring anden halvdel af
1800-tallet.
Og netop fordi der historisk har været
en sti langs åen, har det været muligt at
indhente tilladelserne til renoveringen af
Trækstien.
- Var den ikke blevet bygget for 150 år
siden, havde vi ikke haft Trækstien i den
nuværende udformning, forklarer Knud
Erik Hesselbjerg.
Nu kan naturelskere følge i de historiske fodspor fra Silkeborg til den gamle
pramdragerkro, Kongensbro Kro, og
undervejs langs ruten er der opsat
informationstavler, hvor man får fortalt
om stiens unikke kulturhistorie. Og vel
at mærke tørskoet. For med renoverin-

gen har man øget stiens højde på meget
våde strækninger. Det er gjort med
pæle som fundament til den halvanden
kilometer lange boardwalk. Dermed
kan Trækstien bruges det meste af året,
også hvor stien tidligere blev oversvømmet. Og med brug af en stærk konstruktion og robuste materialer loves det, at
den kan modstå vandets store kræfter
ved overskylning, hvilket Knud Erik
Hesselbjerg bekræfter:
- Sidste års oversvømmelser af
Gudenåen bød på historisk store vandmængder. Men den nyrenoverede sti
holdt som forventet rigtig godt, og vi
er nu i færd med at udbedre de mindre
skader på dele af stien.

Fugleliv og picnic
Det er en fantastisk mulighed for at få
den helt særlige oplevelse af at komme
på helt tæt hold af åen og den omkringliggende natur. Samtidig byder stien på
spændende natur- og kulturoplevelser,
bl.a. Sminge Sø, som er en af de bedste
fuglelokaliteter langs Gudenåen. Særligt
vandfugle som ænder, gæs og svaner
kan opleves her i stort tal i de kolde vintermåneder. I maj og juni kan man høre

Trækstien slynger sig i det smukke landskab, formet af ikke blot naturen men
også af en forståelse for at skabe en nænsom terrænregulering i et vådt landskab og med tilgængelighed for øje. Foto: Silkeborg Kommune.

nattergalen synge, og i juni er der gode
chancer for at høre rørhøg, sivsanger og
rørsanger fra boardwalken.
Ruten byder på yderligere én af de
gamle pramdragerkroer, Svostrup Kro,
Den halvanden meter lange boardwalk
svæver let over det smukke vådområde.
Foto: Steen Asbjørn Andreassen.

og på den modsatte bred får man et kig
til den gamle augustinerkirke, Tvilum
Kirke.
Der er med renoveringen af Trækstien
naturligvis også tænkt rekreativt med
anlæggelse af små opholdsarealer med
borde og bænke samt platforme, hvor
kano- og kajakfolket kan lægge til og
også nyde godt af opholdsstederne. Her
kan man tage en pause og nyde den

medbragte picnic omringet af den fantastiske natur og fuglelivet. Og for dårligt
gående er der placeret bænke langs den
22 km lange rute med mindre end to km
mellem.

Tilgængelig med forbehold
Da strækningen primært består af grussti, anbefales motorkraft i form af en
påhængsmotor eller en god skubber,
ligesom man skal overveje, om man er
tryg ved at gå eller trille på boardwalken, der er uden hjul- og stokkeværn og
rækværk.
Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen
er nu i gang med at se på mulighederne
for at gøre det endnu nemmere at bruge
stien med bl.a. etablering af handicaptoilet på ruten og ny p-plads ved
Resenborg med adgang til stien.
Med de forbehold og forhåbentlig med
udsigt til gode toilet-, parkerings- og
adgangsforhold er trækstien et ganske
unikt og enestående projekt med mulighed for at opleve naturen på tæt hold
- også for kørestolsbrugere.
Bygherre er Silkeborg Kommune og
Naturstyrelsen.
RYK! 2 · 2020
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Behandling:

Længe leve med Penicillin!
- Det kan godt være, at jeg strutter af penicillin, man der er ingen tvivl om, at jeg er mere sund i dag, end
jeg har været de seneste fem-syv år!
Stig Langvad er storforbruger af penicillin. Og med god grund. Efter mange år med en kronisk urinvejsinfektion,
alvorlige indlæggelser og tab af funktioner var der behov for en anden og mere radikal behandling end den
gængse. Nu er er han sin egen læge med god effekt.
Tekst: Stig Langvad • Foto: Colurbox

D

anske svin er sunde, de strutter af penicillin. Det var dengang i slutningen af 70’erne,
da den danske kunstner,
Michael Witte blev berømt på sloganet, som satte fokus på det faktum, at
dansk landbrug benytter meget penicillin til fremstilling af svinekød. Hvis det
var sandt dengang, så er det nok også
sandt i dag – og så er jeg et svin!

Kronisk urinvejsinfektion
Jeg er storforbruger at penicillin. Det
er jeg ikke for at forurene vores natur
eller for at udvikle resistens imod penicillin. Årsagen til mit store forbrug af
penicillin skal findes i det faktum, at

jeg hen over en årrække har haft, hvad
man kun kan betegne som en kronisk
urinvejsinfektion. Der har stort set ikke
været nogle dage uden, at der har været
en urinvejsinfektion på vej, i gang eller
under behandling. Alle disse infektioner
har store konsekvenser for mine fysiske
funktioner – og har samtidig været årsagen til indlæggelse tre gange for sepsis,
som er en dødsensfarlig tilstand, hvor
infektionen har udviklet sig til blodforgiftning. Faktisk tror jeg, at jeg skal være
utrolig glad for at være i live i dag.

Passer ikke ind
Når man kronisk lider af urinvejsinfek
tion, passer man simpelthen ikke ind i

Aggressiv forebyggelse
og behandling redder liv
Stig Langvads historie om kronisk recidiverende/tilbagevendende
urinvejsinfektion er desværre ikke sjælden, og en aggressiv
forebyggelse og behandling er derfor af stor betydning og kan være
direkte livreddende.
Tekst: Hans Jørgen Kirkeby • Foto: Colurbox

A

lle urinvejsinfektioner starter
nedefra via infektion med ens
egne tarmbakterier, som slår sig
ned i blæren, hvis modstandskraften er
nedsat. En blærebetændelse betyder
nedsat modstandskraft i op til seks
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måneder eller mere, hvorfor tilbagefald
forekommer ganske hyppigt.
Det er vigtigt at gøre sig klart, at urinvejsinfektion med feber er ensbetydende med
nyrebækkenbetændelse. Herfra er vejen
ud i blodbanen kort – og så taler vi om

den måde, sundhedsvæsenet er organiseret eller håndterer hyppigere og
alvorligere urinvejsinfektioner. Først skal
man selv opleve, at der er noget under
opsejling eller galt. Dernæst skal man
kontakte sin privatpraktiserende læge,
som kan udbede sig en urinprøve, som
kan blive testet hos egen læge, som evt.
beslutter at sætte gang i en behandling
(med en varighed på 50% af den, der
anbefales i forhold til os med rygmarvsskade). Herefter kan det besluttes, at
prøven skal sendes til dyrkning på et af
de nærliggende hospitaler. Efter fire-fem
dage er der svar på prøven, og man kan
justere på typen af penicillin (og igen
med forventning om, at infektionen kan

blodforgiftning, som har en dødelighed på
5-15 %.

Øget risiko
Visse patientgrupper har øget risiko
for kronisk/recidiverende urininfektion.
Para- og tetraplegikere og/eller patienter, der tømmer blæren med engangskatetre af andre årsager, har øget risiko,
ligesom patienter med sukkersyge og
dårlig blæretømning, hvilket naturligvis
skal håndteres som det første.

Behandling
Behandling af kronisk/recidiverende
urinvejsinfektion har fire trin:
1. Først forsøges tre-seks måneder
med en lille dosis af antibiotika, fx
trimethoprim 100 mg x 1 dgl.
2. Ved effekt gives livsvarig forebyggelse med samme præparat. Ved
allergi eller manglende effekt kan
andre præparater anvendes
3. Ved manglende effekt går man over

blive bekæmpet på den halve tid). Det
betyder, at der går meget lang tid, fra
vi fornemmer, der er noget galt, til vi er
under behandling med den rette intervention – som oftest alligevel ikke er den
rigtige, i hvert tilfælde når det gælder
varigheden af behandlingen.

og velfungerende hverdag. Så i desperationens navn tog jeg kontakt til min
privatpraktiserende læge og bad om at
blive visiteret til behandling på Aarhus
Universitetshospital hos den læge, som
havde mig under behandling og kontrol,
mens jeg boede i Aarhus frem til 2009.

en eneste gang med et spørgsmål vedrørende urinvejsinfektion!
Jeg har haft en enkelt opfølgning på
behandlingen hos Hans Jørgen Kirkeby
efter tre måneder, og jeg skal have
endnu en opfølgning efter yderligere
seks måneder.

Andre boller på suppen

Egen læge

Mere sund i dag

Ovenstående er ikke en procedure, der
kan afhjælpe eller behandle konsekvenserne af en kronisk urinvejsinfektion! Der
skal andre boller på suppen, hvis der
skal gøres noget effektivt. Og her skal
man huske på, at en urinvejsinfektion
har store konsekvenser for dagligdagen
og den enkeltes funktion.
I foråret 2019 besluttede jeg derfor, at
nu måtte det være slut – nu skulle der
gøres noget radikalt, det kunne ikke gå
længere. Tre gange indlæggelse med
ambulance og stor dramatik, og ikke
mindst stor bekymring hos min kone,
mine hjælpere og mine venner, måtte
være nok. Jeg tabte mange funktioner,
som jeg ikke har genvundet eller forventer at genvinde, desværre.
Jeg søgte hjælp og støtte på Rigs
hospitalet på Blegdamsvej, hos vores
ambulatorium i Glostrup og hos lægerne
i Hornbæk. Ingen steder fandt jeg en
løsning eller en kur, der kunne gøre
mig fri af den kroniske urinvejsinfektion, og som kunne give mig en tryg

Overlæge Hans Jørgen Kirkeby lyttede opmærksomt til min beskrivelse af
dagligdagen, mine urinvejsinfektioner
og ikke mindst mit sygdomsforløb, og
han kom frem til en helt ny konklusion.
I fremtiden skal jeg være min egen
læge (sammen med min kone). Han
kunne hurtigt forstå, at vi med 99%
sandsynlighed kunne sige, hvornår
der var en urinvejsinfektion på vej. Det
er ikke raketvidenskab, når man har
den erfaring, som opnås gennem en
lang periode med kronisk infektion og
behandling.
Jeg fik derfor udskrevet en recept med
adgang til 10 gange fire forskellige
former for penicillin, som jeg skal veksle
imellem, og jeg skal selv beslutte, hvornår behandlingen skal sættes i gang (der
er to former for penicillin til behandling),
og hvornår der skal forebygges (der er
også to former for penicillin til dette).
Det skete i midten af juli 2019, og siden
har jeg haft styr på det, uden at jeg har
været ved min privatpraktiserende læge

Det kan godt være, det er meget radikalt
at behandle så intensivt med penicillin.
Og det kan også godt være, at det ikke
er den mest rigtige behandlingsform,
når man ser på risikoen for resistens
imod penicillin. Men det er min helt klare
opfattelse, at jeg for det første ikke skal
være den, der skal redde menneskeheden, og for det andet er jeg heller
ikke den, der har lyst til at dø, fordi jeg
bruger mere penicillin end de fleste,
inklusive landmænd. Det må være dem,
der kan undvære de store mængder, der
skal ændre deres adfærd i nedadgående
retning, mens der skal være plads til, at
jeg kan bruge al den penicillin, der er
nødvendig.

til alternerende profylakse med fx
trimethoprim 100 mg x 1 dgl. i 14
dg. - herefter nitrofurantoin 50 mg
x 1 i 14 dg. og så fremdeles. Også
tre eller fire forskellige stoffer kan
anvendes til alternerende profylakse
Er der stadig tilbagefald, må man
være kreativ. Hvis der kommer
infektion på trods af forebyggende
medicin, taler man om “gennembrudsinfektion”. Her er det vigtigt,
at man behandler før infektionen
udvikler sig til blodforgiftning.
Henvendelse til egen læge på den
første hverdag er ofte for sent.
Derfor kan det være en gevinst for
alle parter, at patienten selv har
medicin og kan starte behandling
straks, således at infektionen tages
i opløbet.

vejsinfektioner kender egen krop bedre
end den praktiserende læge. Tværtimod
kan man oftest klare sig med en almindelig tablet-behandling fremfor intravenøs behandling under indlæggelse.
“Skal man ikke have en urindyrkning før
behandling startes?”
Svar: Jo - almindeligvis. Men ved recidiverende infektioner ved patienten selv,
hvad der virker - det er som regel det
samme, der virker hver gang.
“Hvad med resistensudvikling - er det
ikke problematisk at lade patienter indtage så store mængder antibiotika?”
Svar: Forbruget af antibiotika skal holdes så lavt som muligt - ingen tvivl om
det. De antibiotika, der anvendes som
forebyggelse ved urinvejsinfektioner,
anvendes dog sjældent til andre ting, og
derfor vil resistens over for disse stoffer ikke begrænse muligheden for at
behandle andre infektioner.

fredag eftermiddag kl. 14.45 - så ringer
man til egen læge, som først kan træffes
den følgende mandag, hvor urinprøve
afleveres. Behandling kan så startes tirsdag op ad dagen fire dage efter infektionens start, hvilket kan være for sent
i forhold til nyrebækkenbetændelse/
blodforgiftning.
Recidiverende urinvejsinfektioner kan
ødelægge nyrerne. Effektiv forebyggelse
er derfor af stor betydning.
Patienter med recidiverende urinvejsinfektioner kan udmærket være selvmedicinerende. De har som regel rigtig
god føling med situationen og behøver
blot vejledning - samt de nødvendige
recepter.

4.

Ofte stillede spørgsmål
“Er det ikke misbrug af antibiotika at
lade patienter behandle sig selv?”
Svar: Nej. Patienter med hyppige urin-

Så det kan godt være, at jeg strutter
af penicillin, man der er ingen tvivl om,
at jeg er mere sund i dag, end jeg har
været de seneste fem-syv år, og jeg har
ingen bivirkninger.
Længe leve med penicillin!

Hans Jørgen Kirkeby er overlæge
på Urinvejskirurgisk afdeling, Aarhus
Universitetshospital.

Afsluttende bemærkninger
Urinvejsinfektioner starter som regel
RYK! 2 · 2020
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Cannabis booster
antibiotika
Ny forskning viser, at antibiotika bliver mere
effektivt og kan slå flere bakterier ihjel, hvis man
kombinerer det med et stof fra cannabis-planten.

S

iden Sir Alexander Fleming opdagede penicillinen i
1928, har antibiotika reddet millioner af mennesker fra
dødelige infektioner overalt i verden. Men med tiden
har en del bakterier udviklet sig, så de ikke længere bliver
nedkæmpet af antibiotika - de er blevet resistente.

Booster antibiotika
Forskere arbejder derfor på at finde alternative strategier til
bekæmpelse af bakterier, og i den forbindelse tiltrækker en
del såkaldte hjælpestoffer sig opmærksomhed. Hjælpestoffer
er ikke-antibiotiske stoffer, der har evnen til at booste antibiotikas effekt.
Et hjælpestof, der længe har været i søgelyset, er cannabidiol
(CBD), som er et cannabinoid fra cannabisplanten. Nu har forskere fra Syddansk Universitet offentliggjort en videnskabelig
undersøgelse, der beviser CBDs evne til at booste antibiotika.
Ved at kombinere CBD og antibiotika ser forskerne en mere
kraftfuld effekt end ved behandling med antibiotika alene.
I det videnskabelige studie blev CBD brugt til at forstærke
effekten af antibiotikummet bacitracin mod stafolykok-bakterier (Staphylococcus aureus), som er en udbredt sygdomsfremkaldende bakterie, som det ikke er usædvanligt at blive
smittet med på fx hospitaler. Multiresistente kloner af denne
bakterie har spredt sig til alle verdensdele, og mange lande
har allerede i dag store udfordringer med at behandle dem.

Effektivt potentiale
Ifølge forskerne har kombinationen af CBD og antibiotika
potentiale til at blive en ny og mere effektiv måde at behandle
resistente infektioner på og samtidig bidrage til, at der udvikles færre resistente bakterier, da der skal anvendes mindre
antibiotikum for at opnå tilsvarende effekt som ved antibiotikummet alene.
I Canada har forskere fra McMaster University i Toronto udført
et lignende studie af et andet cannabis-stof, CBG. Studiet
viser, at CBG kurerede mus for MRSA-infektioner lige så
effektivt som stoffet vancomycin, der er et af de sidste antibiotika, som stadig er effektivt mod ellers resistente bakterier.
Det danske studie er vigtigt, idet problemet med antibiotikaresistens må forventes at blive endnu større i fremtiden, vurderer forskerne.
Studiet er udført af forskningsleder og førsteforfatter til
studiet Janne Kudsk Klitgaard, og ph.d.-studerende Claes
Søndergaard Wassmann, begge fra Institut for Biokemi og
Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Janne Klitgaard er
desuden tilknyttet Klinisk Mikrobiologi.
Kilde: Syddansk Universitet.
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Behandling af
Behandling af den hævelse, der opstår i rygmarven
efter en akut rygmarvsskade, kan vise sig at være
et vigtigt tiltag for at begrænse skaderne. Det har
et dansk forskerhold nu sat sig for at undersøge i et
større, ambitiøst projekt.

V

ed en akut ryg
marvsskade, der
hyppigst opstår som
følge af alvorlige
trafikuheld, fald eller andre
ulykker, sker der en primær
skade på rygmarvens nervevæv. Denne skade afbryder
rent mekanisk forbindelsen
i nervetrådene og medfører
lammelser og tab af blæreog tarmkontrol.
Idet den primære, mekaniske
skade medfører, at immunforsvaret og de kemiske processer i nervefibrene kommer ud
af balance, sker der yderligere skade på nervevævet;
såkaldt sekundære skader.

Hævelse af rygmarven
For nyligt har man forskningsmæssigt rejst interesse
for de sekundære skader,
som opstår i timerne og
dagene efter en rygmarvsskade. Dette sker gennem
flere processer, men én af
de vigtigste ser ud til at være
hævelse af rygmarven.
Efter den primære, mekaniske skade hindres blodforsyningen til rygmarven som
følge af hævelse. Lidt ligesom
når en ankel hæver efter en
forstuvning. Det betyder,
at vævet bliver spændt og
hårdt, og blodet ikke kan
komme derind. I anklen er det
ikke et problem, men i rygmarven forårsager det kritisk
iltmangel, som bevirker, at
rygmarvens celler og funktion
ødelægges yderligere.

Behandlingsmæssigt
potentiale
For at holde os til ankel-

analogien, så kender mange
måske også til det fænomen,
hvor man lægger et støttebind på sin forstuvede
ankel. Men hvis det ligger
for stramt, kan blodet ikke
komme ned i foden, og man
får frygteligt ondt. Det får
man, fordi hævelsen i anklen
og støttebindets begrænsning af pladsen skaber et
tryk, et tryk, som er højere
end det blodtryk, der skal
sikre tilstrømning af blodet
ned til foden. Foden bliver blå, fordi den mangler
blod og ilt, og det gør ondt.
Løsningen er at løsne støttebindet, så trykket falder, og
blodet igen kan komme med
den vigtige ilt.
I rygmarven sker der noget
helt tilsvarende. Nemlig, at
den hårde rygmarvshinde
virker som et for stramt
støttebind. Desværre kan
rygmarven bare ikke holde til
at mangle blod - selv i en kort
periode. Derfor er det helt
essentielt, at blodet kommer
ind i rygmarven.
Man har målt på, hvornår
hævelsen i rygmarven opstår,
og det ser ud til at være i
dagene efter den initielle
skade. Der er derfor muligvis et behandlingsmæssigt
potentiale, hvis man kan
måle, hvornår hævelsen
opstår, og så reagere på det.

Ambitiøst projekt
I et nyt og ambitiøst projekt
på Hjerne- og Rygkirurgisk
Afdeling på Aarhus
Universitetshospital vil en
række forskere nu undersøge, om man kan redde

sekundære skader
Tekst og illustration: Mathias Møller Thygesen

nervevæv ved at øge blodgennemstrømningen i rygmarven samtidig med
at man måler denne. Derudover vil forskerholdet undersøge, om det at løsne
den hårde rygmarvshinde og udvide
den kan redde nervevæv og dermed
patientens funktion i arme, ben, tarm og
blære.
Ved en række griseforsøg, som efter
planen starter i slutningen af indeværende år, vil man undersøge, om man
kan måle, hvor stor hævelse, der er i
rygmarven. Derefter vil man undersøge,
om man med medicin kan styre blodtryk
og dermed den nøjagtige gennemstrømning i rygmarven, så patientens rygmarv
får præcis den mængde ilt, den skal.

Brud på rygsøjlen forårsager
direkte skade på nerverne,
som efterfølgende hæver op,
hvilket bevirker, at blodet ikke
kan komme ind i nervevævet og
sekundær skade opstår. Denne
skaber yderligere hævelse, og
en ond cirkel startes.

Kirurgisk indgreb på grise
Til sidst vil det hele kulminere i et eksperiment, hvor de kirurgisk vil skabe mere
plads i rygmarven, samtidig med at de
styrer blodtrykket for på den måde at
redde så meget nervevæv som muligt.
Når trykket i rygmarven stiger - på
grund af hævelse - skyldes det, at
rygmarven er indkapslet i en hård hinde,
som holder på rygmarven. I vores projekt vil vi forsøge at åbne denne hinde
med henblik på at skabe mere plads, så
rygmarven kan hæve uhindret og blodet
dermed flyde frit ind i denne og sikre
næring og ilt. Alt sammen for at redde
dyrebare celler, nervebaner og dermed
funktioner.
Studiet vil blive udført på grise, der er
dybt bedøvet under hele eksperimentet.
Vi vil først etablere metoder til at måle
trykket inde i rygmarven. Dernæst vil vi

lave en rygmarvsskade og se, hvordan
trykket udvikler sig, og til sidst vil vi så
åbne den hårde rygmarvshinde, give
rygmarven plads og se, om rygmarven
derved tager mindre skade.

Potentiel gevinst
Det danske forskerhold har nu taget
første skridt mod en mulig, fremtidig
behandling af den sekundære skade,
- en behandling, der kan standse udviklingen af yderligere lammelser og funktionstab, hvilket vil få en potentielt stor
gevinst for dem, der pådrager sig en
Illustrationer viser, hvordan blodtrykket
forsøges målt i rygmarven for at se, om
der kommer blod ind i selve nervevævet.

akut rygmarvsskade. Enhver lille bedring
vil have enorme konsekvenser for både
patient og samfund set i forhold til et
langt liv med pleje og behandling.
Den primære, forsøgsansvarlige er
læge Mathias Møller Thygesen, og
hovedvejleder er overlæge Mikkel
Mylius Rasmussen, begge fra Hjerneog Rygkirurgisk Afdeling på Aarhus
Universitetshospital.
RYK! magasin vil i de kommende år
følge projektet og dets delstudier, der vil
danne grundlag for en artikelserie, som
både giver indblik i de nyeste resultater
og i den proces, hvormed ny viden bliver
til og potentielt implementeret.
RYK! 2 · 2020
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Frontkæmperen Judith Heumann
ved en demonstration i 70’erne
under parolen ”Sign 504”. Det
lykkedes i 1977 efter mange års
protestmarcher, og den lagde
grunden til borgerrettighedsloven
ADA, som blev vedtaget i 1990.

D

a en gruppe unge med handicap deltog i en sommerlejr
i New York i 1972, blev det
samtidig starten på en national bevægelse for rettigheder og anerkendelse af mennesker med handicap,
som i de følgende år lagde grunden
til politiske forandringer og vigtigst:
Borgerrettighedsloven ADA (Americans

“Disability only becomes a tragedy for
me when society fails to provide the
things we need to lead our lives – job,
opportunities and barrier-free buildings”.
Judith Heumann

with Disabilities Act), som vi kender
den i dag. En lov, der forbyder forskelsbehandling af mennesker på grund af
handicap.

Politisk opvågnen
Blot få kilometer fra Woodstock lå Camp
Jened, også kaldet Crip Camp. Det var
en sommerlejr for unge med handicap,
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og i sommeren 1972 ankom endnu en
gruppe forventningsfulde lejrgæster:
døve, blinde, med krykker, gangstativer
og i kørestol. Nogle fra institutioner,
andre fra beskyttede hjem hos forældre.
Alle med det i bagagen, at et handicap
var lig med stigmatisering, eksklusion
og fordomme og med fravær af rettigheder, frihed og accept.
I sommerlejren fandt de det, som ingen
af dem havde forestillet sig: kæreste,
venskaber, fester, accept og frihed - og
ikke mindst en politisk opvågnen. De
indså, at de sammen kunne forandre
verden, hvilket blev startskuddet til en
bevægelse, der skulle vise sig at få den
største betydning nogen sinde for mennesker med handicap i USA.

Gribende indblik
I dokumentarfilmen følger vi bevægelsen
fra sin start på sommerlejren i sommeren 1972 og frem til april 1990, hvor
borgerrettighedsloven, ADA endelig blev
underskrevet i kongressen. Undervejs
får vi et gribende bekendtskab med
bevægelsen og et historisk og interes-

sant indblik i, hvordan en bevægelse
vækkes og tager form.
Filmen giver os indblik i de amerikanske
præsidenters og ministeriers modvilje
mod at underskrive regulativer og
lovgivning, bl.a. forløberen for ADA,
Afsnit 504 i rehabiliteringsloven af 1973,
der ved lov skulle garantere visse rettigheder for mennesker med handicap.
Det lykkedes endeligt i 1977, efter flere
års protestmarcher under parolen ”Vi vil
have rettigheder nu!”, der blev efterfulgt
af en 24 dages besættelse af regionskontoret for sundhed, uddannelse og
velfærd i San Francisco, sultestrejker og
blokader af trafikken på bl.a. Manhattan
i New York.
504 var den første føderale, borgerretlige lov, der tilbød beskyttelse for mennesker med handicap, og siden
fulgte efter endnu mange års stædig
kamp borgerrettighedsloven ADA i 1990,
der sikrede adgang til bl.a. uddannelse,
job, skoler, transport og alle offentlige og private steder, der er åbne for
offentligheden.
ADA blev ikke skabt over et par møder.

CRIP CAMP
Filmanmeldelse:

- starten på en revolution

En sommerlejr for snart 50 år siden bliver banebrydende, da de unge deltagere med handicap motiveres
til at starte en bevægelse for lige rettigheder i USA. I slutningen af marts havde Netflix premiere på den
amerikanske dokumentarfilm Crip Camp, der følger bevægelsen, som med ukuelig og stålsat vilje opnåede
borgerrettighedsloven ADA, der blev vedtaget af USAs kongres i 1990.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Netflix

under præsident Barack Obama. Judith
Heumanns dygtige og skarpe lederskab
flyttede barrierer for alle mennesker med
handicap i USA, og den dag i dag er
den 72-årige aktivist fortsat til stor inspiration for de amerikanske handicap
organisationer. Sikke en bedrift.

Den blev skabt, fordi der var nogle
pionerer, som trodsede politikere og
embedsfolk og aldrig gav op, men
gennem årtier kæmpede ukueligt mod
diskrimination og for lige rettigheder.

Vigtigt vidnesbyrd
Det er et herligt materiale, der er samlet
i denne dokumentarfilm, og de sort/
hvide optagelser har indfanget et vigtigt
vidnesbyrd om USAs handicapbevægelse, der nu har fået en værdig plads
i denne fantastiske dokumentarfilm.
Og gudskelov for det! 50 år efter er der
stadig kampe, der skal kæmpes for
tilgængelighed og lige muligheder.
Tag eksempelvis herhjemme. Kørestols
brugere henvises fortsat til forreste
række i mange af Danmarks biografsale,
fordi vi ikke har rettigheder, der sikrer os
bedre muligheder.

Stærkt persongalleri
I dokumentarfilmen bliver Judith
Heumann interviewet, ligesom flere af
deltagerne fra Camp Jened også bidrager med erindringer og refleksioner fra
tiden dengang og op til i dag, næsten 50
år senere. Om de store og små kampe
for at blive accepteret som seksuelt
aktive, forældre, kollegaer og politikere.
Det er et stærkt persongalleri, der er
blevet samlet til at binde historien sammen. Deriblandt møder vi også James
Lebrecht, der siden blev lyddesigner og
filmproducer, og som er medinstruktør
på Crip Camp.

Et lederskab, der flyttede barrierer
Bevægelsen blev anført af bl.a. Judith
Heumann, der allerede som ganske ung
på Camp Jened viste evner for ledelse.
Siden har hun været talsmand for borgerrettigheder for mennesker med handicap og har opnået stor anerkendelse
internationalt.
Hun startede sin karriere som vicedirektør i Center for Independent Living
i Californien i 1977, og blev en del af
Independent Living Movement. Derfra
markerede hun sig stærkt politisk med
bl.a. ansættelse i US Department of
Education under præsident Bill Clinton,
og frem til 2017 var hun special advisor for International Disabillity Rights

Crip Camp er en både inspirerende,
bevægende og stærk film med et budskab, der ikke er mindre vigtigt i dag.
Og selv om man gribes af en feelgood
stemning i filmens afslutning, så er der
ikke tid til at læne sig tilbage. Kampen
fortsætter.

Fotos fra sommerlejren, som lægger navn
til titlen på filmen. En lejr, der ikke blot gav
de unge et nyt perspektiv på livet, men i
høj grad blev starten på en revolution.

Crip Camp havde premiere på Netflix
den 25. marts. Instrueret af James
Lebrecht, der selv deltog i Camp Jened,
og Nicole Newnham. Produceret af
Barack og Michelle Obamas Higher
Ground Productions. Varighed 1 t. 48 m.
RYK! 2 · 2020
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Bilindretning:

Nyt fastspændingssy

Nordjysk virksomhed har taget patent på et multifleksibelt, automatisk fastspændingssystem
til kørestolsbrugere og bilsæder, der ifølge indehaveren kan revolutionere fremtidens
transportløsninger i taxier, busser og andre kørselsordninger.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Dahl Engineering

- Med det nye docking system vil mange
kørestolsbrugere være i stand til at
fastspænde sig selv, forklarer Claus Dahl
Pedersen.

D

en nordjyske iværksætter og
opfinder Claus Dahl Pedersen
har sammen med sit udviklingsteam i crash-test virksomheden Dahl Engineering i Thisted
brugt fire år på at udvikle et såkaldt
VarioDock system, der er en ny, patenteret opfindelse til kombineret fastspænding af personer i kørestol og bilsæder.

Hurtigere, sikrere og lettere
VarioDock er blevet udviklet ud fra en
målsætning om, at den skal være i
stand til at fastlåse sæder og kørestole
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automatisk, være hurtigere, sikrere og
lettere at betjene og samtidig være mere
fleksibel end kendte systemer. Den skal
også leve op til EUs nye, strenge sikkerhedsregler. Alt sammen med øje for,
at den også skal bruges i fremtidens
selvkørende biler og busser.
Og det var netop sidstnævnte, der
fostrede ideen hos Claus Dahl.
- Vi ser allerede busser på forsøgsbasis
køre rundt om i verden og bl.a. i Aalborg
og København.
Ifølge Transportministeriet har også
andre danske byer ansøgt om tilladelse
til forsøg med selvkørende busser.
Denne udvikling kan VarioDock systemet imødekomme. Det er lykkedes
firmaet i Thisted at udvikle en elektrisk,
højdejusterbar docking station, der fastlåser automatisk, når en kørestol eller
et bilsæde køres ind i docking stationen med en låseplade, der er monteret
under kørestolen og sædet. Uden hjælp
fra andre. Den automatiske låseanordning er stærk nok til at kunne anvendes
til fastspænding af kørestole med en
vægt på op til 200 kg plus bruger og til

sæder med integreret tre-punkt sikkerhedssele til brug i private biler, taxier og
busser.

Store potentialer
- VarioDock systemet har potentiale til at
revolutionere fremtidens transporttilbud
og den måde, vi tænker kørestolsbrugere ind i det offentlige kørselstilbud,
forudser Claus Dahl Pedersen og
nævner, at det er det første og eneste
system, der kan justeres ved hjælp af en
trykknap, og som hurtigt og enkelt kan
omstilles til fastspænding af manuelle
og elektriske kørestole med forskellige
frihøjder samt til bilsæder.
Opfinderen forudser da også store
gevinster for sikkerhed, miljø, fleksibilitet
og økonomi.
- Det er en stor forbedring i forhold til
kendte løsninger til fastspænding af
kørestolsbrugere i private biler, taxier
og busser. Vi har pt. allerede udviklet
og crash-testet låsepladesæt til ca. 100
kørestolsmodeller, som er kompatible
med vores docking system, fortæller
Claus Dahl og tilføjer, at tyske TÜV har
godkendt VarioDock stationen.

En lang række fordele
I dag anvender offentlige transportmidler et fire-punkt selestropsystem
til fastspænding af kørestolsbrugere,
hvor disse er afhængige af en chauffør
eller hjælper til at spænde sig fast. Til
fastgørelse af sæder anvendes typisk
andre beslag til skinnesystemer. Fælles
for begge systemer er, at fastspænding
er langt mere arbejds- og tidskrævende
end med det nye docking system, som
mange kørestolsbrugere vil være i stand

ystem
til at fastspænde sig selv med, uden
hjælp fra andre.
- Det tager kun nogle sekunder at
fastspænde en kørestol eller et bilsæde
med VarioDock, og chauffører eller handicaphjælpere spares for det besværlige arbejde med at skulle fastgøre
kørestole med stropper, hvilket ofte må
gøres på meget lidt plads og i dårlige
arbejdsstillinger.
Med VarioDock systemet vil buschaufføren også hurtigt og nemt kunne
ombygge køretøjet efter behov.
- Det samme køretøj kan anvendes til
skolekørsel med fortrinsvis kørestolsbrugere om dagen og til sport og festkørsel
om aftenen.
Endnu en fordel med VarioDock er, at
den optager mindre plads i køretøjet
end de traditionelle fire-punkt selestropper, der optager plads på vognbunden
foran og bagved kørestolen, og som
andre passagerer eller chaufføren kan
snuble over.
Claus Dahl Pedersen mener, at det
reducerede pladsbehov og tidsforbrug
ved fastspænding med det nye docking
system betyder, at institutionsbusser,
taxiselskaber og andre kørselsordninger
kan opnå betydelige rationaliseringer,
ligesom det giver mulighed for, at kørestolsbrugere kan fastspænde sig selv.
- Vi venter os meget af opfindelsen og
har allerede modtaget de første bestillinger fra producenter af handicapindrettede biler og busser i Europa og så langt
væk som Australien og Nordamerika,
slutter Claus Dahl Pedersen.

FAKTA
Dahl Engineering er grundlagt af Claus
Dahl Pedersen i 2003. Virksomheden
har netop modtaget Børsens Gazelle
pris og beskæftiger 12 medarbejdere
i Thisted og råder over eget crashtestlaboratorium, hvor godkendelsestests foretages under overvågning af
det tyske institut for trafiksikkerhed
TÜV Rheinland.

Autocamper
Drømmer du om at kunne rejse ud i verden i en autocamper fuldt tilpasset
dine behov som kørestolsbruger? Og kan du vel og mærke låne knapt en
million i banken? Læs om den italienske autocamper Blucamp Sky Free,
der er specialbygget til kørestolsbrugere.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Varbergshusbilar

Fuld tilgængelig

B

lucamp Sky Free er en italienskproduceret autocamper,
der kan bringe dig komfortabelt ud i verden uden tanke på, hvor
du finder det næste handicaptoilet
og hvor du finder et egnet hotel til
overnatning.

Serieproduceret
Hidtil har det krævet store specialtilpasninger at gøre almindelige autocampere kørestolstilpassede. Med
Blucamp Sky Free forhandles der for
første gang en serieproduceret, tilpasset autocamper. Den italienske autocamper forhandles ikke i Danmark, og
eneste forhandler i Skandinavien er
Varbergs Husbilar i Sverige.

Blucamp Sky Free er
særligt designet med alle
nødvendige faciliteter, der
gør det muligt for kørestolsbrugere at feriere ”onthe-road”. Den er bygget
for fire personer, heraf en
i kørestol. Førerpladsen er
fra fabrikken tilpasset med
håndspeeder og -bremse.
Camperen har bred indgang med mekanisk elevatorplatform, dens planløsning er
gjort rummelig, hvilket gør det nemt
at navigere rundt i kørestol, og den
har et stort tilpasset toilet og bad med
bruser. Dertil er camperen bl.a. udstyret med aircondition, fartpilot og ABS.

Køb eller leje
Den specialtilpassede ”husbil”, som
den hedder i vores naboland, lander
på ca. 900.000 sek.kr. Blucamp Sky
Free kan også lejes i Italien.
Find mere info på varbergshusbilar.
se og blucamp.com. På Youtube
finder man en lille film, hvor man
kan se, hvordan Blucamp Sky
Free er indrettet: youtube.com/
watch?v=OYXcaDTulv0

Bedre søgning på Hjælpemiddelbasen
Hjælpemiddelbasen drives af Socialstyrelsen, og her finder man oplysninger om
80.000 hjælpemidler og 1.250 forhandlere. I basen ligger beskrivelser af hjælpemidlerne, herunder egenskaber, mål og prøvningsoplysninger samt fotos af de
fleste produkter ligesom bl.a. videoklip, QuickGuides og tilbehørs- og reservedelskataloger. Og naturligvis med kontaktoplysninger til forhandlerne.
Basen har også link til gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen, som
omhandler hjælpemiddelområdet.
Med et nyt design har basen fået et bedre overblik og lettere adgang til bl.a.
filtrering af produktoversigter, så man fx kan søge efter egenskaber og mål. Ikke
mindst fungerer alle funktioner nu på både smartphone, tablet og computer. Alle
produktoplysninger er leveret af forhandler og opdateres løbende.
BB
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Merudgiftsdækning:

Politisk proces

I tidligere numre af RYK! magasin har vi skrevet om, hvordan flere og flere mennesker
med rygmarvsskade dømmes ude af personkredsen for merudgiftsdækning. RYK
har derfor sammen med DHF gjort en indsats for en ændring - og det har været
med til at starte en politisk proces umiddelbart før coronakrisen.

Tekst: Jeppe Kerckhoffs • Foto: Anders Hviid

H

enover det sidste års tid har vi
set uforholdsmæssigt mange
sager om mennesker, som har
fået dækket merudgifter efter
servicelovens § 100 i mange år, men
nu pludselig dømmes ude af personkredsen – et problem, som er tydeligt i
forbundets rådgivningsarbejde, og som
vi beskrev i RYK! nr: 3.2019.

Stort problem hos rygmarvsskadede
Særligt gruppen af rygmarvsskadede optrådte i en del sager, og i en
rundspørge i regi af Dansk Handicap
Forbund og RYK fandt vi 63 eksempler
på medlemmer, som pludseligt var dømt
ude af personkredsen. Det er et alvorligt
problem for den enkelte, for hvem det
er dyrere at leve i hverdagen end det er
for naboen, som ikke har et handicap.
Resultatet er, at hverdagen begrænses
betydeligt, aktiviteter fravælges, og
sågar har vi et hørt et eksempel på et
medlem, som har måttet skære i sin
medicin. Der tegner sig et billede af en
praksisglidning, hvor grænsesøgende
afgørelser fra kommunerne har presset personkredsen, så man i dag har to
grupper af mennesker med handicap,
som begge uden diskussion har merudgifter i hverdagen, men det er på grund
af personkredsen kun den ene gruppe,
som kan få dækket sine udgifter.

Fra abstrakte ord til levende billeder
Formand for RYK, Helle Schmidt og
landsformand Susanne Olsen, Dansk
Handicap Forbund er gået sammen om
at få ændret på problemet. Ifølge Helle
Schmidt har fokus været at få politikerne
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til at forstå, hvor alvorligt det er, når man
på denne måde fjerner en vigtig del af
fundamentet for tilværelsen.
- Jeg oplever, at det står stærkt, når vi
fra RYKs side tager fat på problemerne
sammen med Dansk Handicap Forbund.
Det er helt tydeligt et setup, som gør
indtryk på møderne.
Sammen har de to forkvinder haft foretræde for folketingets socialudvalg og
har senest gennemført ordførermøder
med tre partier - S, EL og V.
- Særligt ordførermøderne er værdifulde, for her har vi tid sammen med
den enkelte ordfører. Det har stor effekt,
når vi, som selv er en del af problemet,
sidder over for de ansvarlige politikere,
fortæller Helle Schmidt og forklarer:
- Noget så abstrakt som ’merudgiftsdækning efter servicelovens § 100’
flytter sig fra ord på papir til billeder
af levende mennesker, hvis tilværelse
falder sammen. Jeg tager udgangspunkt
i både mig selv og de mange historier,
jeg har fået fra RYK medlemmer, som er
berørt af problemet.
Helle Schmidt mener, at en effektiv
strategi er at gøre det svære og tekniske
nemt forståeligt.
- Vi kan se, det virker.

Politisk indsats bringer os videre
Ved alle ordførermøderne har Helle og
Susanne fået tilkendegivelser af stor
forståelse for problemet, og det har vakt
politikernes interesse, at de selv har
foreslået at kigge på en forenkling af
ordningen.
- Tænk hvis man kunne fjerne det tunge
og unødigt dyre bureaukrati og samtidig

sikre, at alle fik dækket deres merudgifter, fortæller Helle Schmidt og glæder
sig over, at Socialministeriet umiddelbart
inden coronakrisen igangsatte en proces, hvor man ville kigge på en forenkling af merudgiftsdækningen.
Det er en proces, hvor flere foreninger
gennem Danske Handicaporganisationer
giver bud på, hvilke problemer, der ses,
og hvordan ordningen kan forenkles, så
alle med merudgifter bliver omfattet.
- Det er et meget konkret resultat af en
politisk indsats, som vi i RYK har haft
stor indflydelse på, siger Helle Schmidt.

Der kommer en tid efter corona
Desværre kom det som noget af en
overraskelse, at samfundet og dermed
det daglige, politiske system lukkede
helt ned: Det har sat en stopper for al
almindelig aktivitet og dermed også
arbejdet med at kæmpe for en forbedring af merudgiftsdækningen.
Helle Schmidt fortæller, at der i kølvandet på coronakrisen vil være et stort
fokus på at få situationen tilbage på
sporet.
- Vi har alle været bekymrede og haft
travlt med at håndtere vores egen
situation. Derfor har vi også støttet op
om regeringens håndtering, men mens
samfundet langsomt åbner igen, så tror
jeg, vi får mere travlt end nogensinde. Vi
får rigtig meget brug for at stå sammen i
organisationerne, så vi kan modarbejde
alvorlige forringelser af vores hverdag,
slutter Helle Schmidt og lover, at der
fortsat vil blive gjort en indsats for at få
stoppet forringelserne af RYK medlemmernes merudgiftsdækning.

Cannabis:

RYK medlemsundersøgelse
Tekst: Andreas Vedel Jensen • Illustration: John Ø. Kristensen

I

efteråret sidste år blev der i et
samarbejde på tværs af en række
patientforeninger udarbejdet en
spørgeskemaundersøgelse om
holdninger til og brug af cannabis som
medicin. I alt ca. 4.000 medlemmer
indgav besvarelser, og den færdige,
samlede rapport udkom i februar.
RYK har nu trukket de anonymiserede
besvarelser blandt RYKs medlemmer
ud, som i det følgende opsummeres
kort.

Køn, alder og helbred
Der indgik 223 besvarelser fra RYKs
medlemmer. Af disse var 40 % kvinder
og 60 % mænd. Aldersfordelingen forholdt sig således, at ca. 22 % var 18-49
år, 60 % var 50-69 år og 20 % 70+.
40 % af besvarelserne kom fra Region
Hovedstaden, mens de resterende
fordelte sig ligeligt på de resterende
regioner i landet.
På spørgsmålet om man har andre kroniske/længerevarende sygdomme end
rygmarvsskade, svarede 30 % ja, mens
60 % svarede nej.

Erfaring med cannabis
Når det gælder brug af cannabis som
medicin, svarede 25 % af de adspurgte,
at de aldrig har brugt eller overvejet
at bruge det. 35 % har overvejet, men
aldrig brugt, 18 % har brugt, men gør
det ikke længere, mens 20 % bruger
cannabis som medicin.
Af dem, der bruger cannabis som
medicin, angiver næsten 90 %, at rygmarvsskaden er den primære årsag. Af
årsager (kan være flere overlappende) til
at bruge cannabis som medicin nævner
ca. halvdelen, at de bruger cannabis
som smertelindring, 20 % for at slappe
af i kroppen, 20 % for at sove bedre og
ca. 25 % for at lindre spasticitet.

Holdninger
Der er generelt en stor forståelse for
andre patienter, idet ca. 80 % var positivt indstillet over for cannabis som
medicin, hvis den gavnede nogen. At
cannabis som medicin kun skal kunne

udskrives hos læge, meldte
70 % sig enig eller meget
enig i.
Den nuværende vejledning
for receptudskrivelse lyder, at
cannabis som medicin først
kan afprøves, hvis anden,
symptomlindrende medicin
ikke har virket. Dette kunne
60 % melde sig enig/meget
uenig i, mod 25 % enig/
meget enig.
90 % erklærede sig uenig/
meget uenig i udsagnet om,
at cannabis som medicin
slet ikke burde være lovlig.
Lignende procentandel på
ca. 90 % mener i høj eller i
nogen grad, at kunne sætte
sig ind i, at nogle mennesker
oplever et behov for at købe
cannabis ulovligt for at bruge
det som medicin.
Kun en meget lille andel
mener, at cannabis er mere
skadelig end anden medicin,
mens ca. 1/3 mener, det er
lige så farligt, 1/3 ser cannabis som mindre farligt, og 1/3
anser ikke cannabis som skadeligt.

Årsager til manglende recept
Adspurgt om henholdsvis den praktiserende læge og den praktiserende
speciallæge har været imødekommende
over for behovet for information om cannabis som medicin, oplevedes en markant højere grad af imødekommenhed
hos speciallægerne.
De hyppigste årsager til (flere svar pr.
respondent), at man ikke har fået recept
på cannabis som medicin nævner 50
%, at lægen af princip ikke vil udskrive
og 12 %, at lægen vurderer det irrelevant. Andre 15 % oplyser, at de synes,
medicinen er for dyr, 43 % at forbud
mod egen bilkørsel er årsag, og 12 %
at lægen ikke vil udskrive men gerne
henvise til anden læge.
Adspurgt om, hvor meget man mener at
kunne betale om måneden for cannabis
som medicin (egenbetaling), såfremt det

har den ønskede effekt, svarer 18 %
0 - 199 kr., 25 % 200 – 399 kr. og 14 %
400 - 599 kr.

Opsummering
Blandt de adspurgte benytter blot 20%
fortsat cannabis som medicin, og 90%
af disse angiver rygmarvsskaden som
den primære årsag, hvoraf halvdelen
bruger det som smertelindring.
Der er i øvrigt overvældende stor forståelse blandt respondenterne for andres
brug af cannabis som medicin. En
overvejende stor del af de adspurgte
svarer tillige, at udsigten til ikke at måtte
køre bil afholder dem fra at efterspørge
cannabis på recept.
Der bliver ikke lavet en samlet rapport
for RYK besvarelserne, da datamængden er for lille, og en del af de stillede
spørgsmål er af generel karakter og ikke
specifik RYK-relaterede.
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Ny sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland:

Høringssvar
I midten af marts fremsendte RYK høringssvar til ny sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Colourbox

R

egion Midtjylland har udarbejdet
ny sundheds- og hospitalsplan,
som RYK har fremsendt hørings-

svar til.
Planen har to formål. Det ene er at
præsentere retning for fremtidens sundhedsvæsen i regionen og områder med
særlig indsats i de kommende år. Det
andet er at give samarbejdspartnere og
borgere et samlet overblik over regionens arbejde på sundhedsområdet.
Planen indeholder både fokus på den
fysiske og den psykiske sundhed
med bud på såvel udfordringer som
løsninger.
- Sundhedsvæsenet er under pres, og
der prioriteres stramt i forhold til, hvad
man mener er vigtigst. En relativt lille
patientgruppe som vores kan nemt
blive glemt i det store billede. Derfor
er det ekstra vigtigt, at vi gør opmærksom på vores eksistens for at vores
felt ikke bliver nedprioriteret, fortæller
samstemmende RYKs sundhedspolitiske konsulenter, Jens Bo Sørensen
og Mikkel Bundgaard, der har skrevet
høringssvaret.

Differentiering i patientbehov
RYKs høringssvar kommenterer bl.a. på
planens bud på effektivisering. Her har
RYK ytret ønske om behov for differentiering i patientbehov.
- En kort indlæggelsestid er mange
steder et mantra, men når vi taler
om rehabilitering af mennesker med
rygmarvsskade, så er en kort indlæggelsestid ikke nødvendigvis et
succeskriterium, fortæller RYKs sundhedspolitiske konsulent i vest, Mikkel
Bundgaard og påpeger:
- Vores område er svært at effektivisere,
da det meste rehabilitering foregår i
mødet mellem borger og fagspecialister.
Og et rehabiliteringsforløb mod en så
stor grad af fysisk som mental selvhjulpenhed tager tid.
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Udvikling i patientgruppe
RYK påpeger i sit høringssvar, at der
længe er set en stigning i antallet af
ældre mennesker (+60) på de to rehabiliteringscentre i landet. Samtidig ses flere
overleve et cancer-forløb, men med en
rygmarvsskade til følge.
- Vi forventer, at antallet af mennesker
med rygmarvsskade med rehabiliteringsbehov vil stige fremover. Det medfører endnu flere aspekter i en i forvejen
mange-facetteret rehabilitering og vil
kræve, at der lægges planer for håndtering af fremtidige behov på området, forklarer RYKs sundhedspolitiske
konsulent i øst, Jens Bo Sørensen og
fortsætter:
- Allerede nu giver udviklingen af
patientsammensætningen behov for
større fokus på bl.a. den medicinske
behandling.

Nærhed og sammenhæng
Et andet fokus, som RYK påpeger i sit
høringssvar, er overgangen mellem den
højt specialiserede behandling/rehabilitering og hjemkommunen.
- Det kan gøres bedre. Det skal sikres,
at bolig, praktisk hjælp, hjælpemidler,
hjælp til job, forberedelse af praktiserende læge, træningstilbud osv. fungerer
optimalt og er på plads ved udskrivning,
fortæller Jens Bo Sørensen med adressering til det kommunale system.
- Her bør tages yderligere ansvar.
Men samtidig understreger RYK i sit
høringssvar, at den højt specialiserede
behandling, rehabilitering og livslange
kontrol altid bør foregå i hænderne på
de højt specialiserede fagfolk.
- Derfor foreslår vi etablering af udgående teams fra Vestdansk Center for
Rygmarvsskade (VCR), der dels kan
understøtte og lette den svære overgang ved udskrivelse til eget hjem, dels
rådgive og undervise de fagpersonaler,
som patienten efter udskrivelse bliver

afhængig af. Dette har RYK allerede
drøftet med ledelsen på VCR.
I øvrigt er det RYKs vision, at disse
team forankres i et landsdækkende samarbejde mellem VCR,
Afdeling for Rygmarvsskader,
Aarhus Universitetshospital (AUH) og
Rigshospitalet.
- Ud over lokal rådgivning vil et sådant
team kunne udbrede viden om rygmarvsskader ift. det øvrige hospitalsvæsen, fysioterapeuter, speciallæger,
praktiserende læger, træningscentre og
mange andre, der trænger til viden og
supervision på området, forklarer Jens
Bo Sørensen.

Grænseland og tilgængelighed
Der er produkter, som er nødvendige i
flere rygmarvsskadedes hverdag, som
ligger i grænselandet mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber. Mikkel
Bundgaard forklarer:
- RYK efterspørger her en afklaring om
bevillingsansvar.
Også plan for tilgængelighed til praktiserende speciallæger efterspørges, idet
mange klinikker ikke er tilgængelige for
kørestolsbrugere.
- Regionen bør overordnet tænke i universelt design.

Begrænset kapacitet
RYK påviste i 2007, at VCR efter deres
ombygning stadig havde for få senge.
De har i dag 35 senge uden mulighed
for udvidelse (pga. fredning).
- Behovet er efter RYKs mening betydeligt større. Tilbage i 2007 regnede vi
det ud til 53 senge. Behovet er næppe
mindre i dag, fortæller Mikkel og understreger, at de højt specialiserede fagfolk
gør et fremragende arbejde, men at
kapaciteten er for lille, og behovet er
stigende.
- RYK mener stadig, at en fremtidig
flytning til AUH er den rette, faglige

beslutning - også set i lyset af alle de
AUH-placerede specialer, som vores
område er afhængige af.

Sundhedsfremme og forebyggelse
I høringssvaret er der også fokus på
sundhedsvæsenets kendskab til den
højtspecialiserede behandling og livslange kontrol af rygmarvsskadede.
- Vi ser for mange blandt vores medlemmer, der alt for sent ender med den
rette behandling, fortæller Jens Bo
Sørensen og påpeger:
- Disse behandlingsmæssige fejlplaceringer samt statistikker på området
indikerer desuden, at der er et mørketal
af mennesker med rygmarvsskade,
der aldrig får den rette rehabilitering
og efterfølgende, livslange kontrol.
Denne mangel på kendskab til den
rette behandling skal elimineres. De
tidligere nævnte udgående teams kan
også spille en væsentlig rolle i den
forbindelse.

Samarbejde
RYK hylder ethvert initiativ til at
udbygge regionens samarbejde med
interesseorganisationer, som RYK.
Fagfolk og brugere kan lære af hinanden, mener de to sundhedspolitiske
konsulenter.
- Vi kan ikke blot bidrage med formidling af viden, men også inddrages med
vores erfaring i fx projekter og øvrige
tiltag med fokus på patientgruppens
behandling og rehabilitering. Som brugere af sundhedsvæsenet har vi en stor,
personlig erfaring, ligesom vi får gode
input fra vores netværk og medlemmer.
Høringsversionen af sundheds- og
hospitalsplanen ligger på regionens
hjemmeside rm.dk, hvor også høringssvar er offentliggjort.
Det gældende grundlag for organiseringen af rehabilitering, behandling og
kontrol af rygmarvsskadede i Danmark
er fortsat Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1994: ”Para- og tetraplegi –
organisation af behandling og kontrol”.
Nærværende kommentarer til Region
Midts Sundheds- og hospitalsplan
falder i god tråd med redegørelsens
konklusioner. Det bør dog nævnes,
at Sundhedsstyrelsen planlægger en
revision og tiltrængt opdatering af
redegørelsen, da der er kommet meget
ny viden og andre muligheder til siden
1994.

Wings for Life
World Run
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Wings for Life

Aron Anderson kørte sin WFL rute gennem skov og
placerede sig flot på en 2. plads i herrernes række.

Flere end 77.000 deltagere løb søndag den 3. maj, da Wings for Life World
Run App 2020 fandt sted. Og på trods af en noget anden afvikling end
de foregående år lykkedes det at samle 2,8 mio. EURO ind til forskning i
rygmarvsskader.

D

et var syvende gang, det verdensomspændende Wings for
Life World Run blevet afviklet første søndag i maj. Og selv om
2020 blev et noget anderledes år pga.
COVID-19, deltog 77.103 løbere fra
104 lande med det fælles mål at samle
opmærksomhed og penge til forskning i
rygmarvsskader. Samlet tilbagelagde de
924.960 km og indsamlede i alt 2,8 mio.
EURO.

Lykkedes på trods
Alle løb ved hjælp af appen, som de
trykkede til start præcist kl. 13:00 dansk
tid. 77.103 deltagere udfordrede hinanden indbyrdes i et virtuelt, verdensomspændende fællesskab, indtil den
virtuelle målbil indhentede løberne én
for én. Lidt af en bedrift vel vidende,
at deltagere pga. COVID-19 løb alene
eller blandt få; nogen sågar på indendørs løbebånd eller ad en rute i baghaven. Hvad der syntes umuligt under
de nuværende omstændigheder, blev
alligevel en succes.

Usædvanligt selskab
Fordi de arrangerede ruter blev annulleret i år på grund af COVID-19, blev alle
løbere overladt til individuelt at vælge
egne ruter. Og det kom der nogle usædvanlige selfies ud af, hvilket man kunne
følge på Live Experience. Få var mere
slående end løberen Baraka Laizer fra
Masai-stammen i Tanzania, hvor han på
sin rute nær Kilimanjaro-bjerget ses med
et par zebraer i baggrunden. Det må
siges at være et noget uventet selskab
for de fleste Wings for Life løbere. Men

ikke for Baraka Laizer, der delte sin rute
med de lokale zebraer.

Fra Sverige til Schweiz
Blandt deltagerne befandt den dobbelte WFL vinder, Aron Anderson fra
Sverige sig. Det lykkedes Aron, der er
rygmarvsskadet og gennemførte løbet i
sin hverdagskørestol, at placere sig på
andenpladsen med tiden 68,1 km, inden
han blev indhentet af målbilen. Kun
1,8 km efter mændenes vinder, britiske
Michael Taylor, der vandt med 69,9 km.
En noget andet bedrift finder vi i
Schweiz, hvor David Mzee slog sin egen
rekord fra sidste år. David Mzee, der er
rygmarvsskadet efter en idrætsulykke
i 2010, trak overskrifter ved sidste års
Wings for Life World Run, da han gik
distancen 390 m på en løbebane. En
bedrift, der er resultatet af de indopererede elektroder, som stimulerer Davids
bevægelse i det skadede område i
rygsøjlen, der ikke længere modtager
signaler i nervesystemet fra hjernen.
Med en rollator foran sig tilbagelagde
David Mzee hele 467 meter ved dette
års WFL, hvilket fik det store smil frem
hos David Mzee.
- Det var en kamp, men jeg har gjort
det, og det er fedt.
Herhjemme blev der også løbet. Blandt
de hjulende deltagere nåede Jacob Dahl
24.09 km og Jette Poulsen 12.31 km,
inden den virtuelle målbil indhentede
dem.
Tak til dem, der løb med. Vi ses søndag
den 9. maj 2021.
RYK! 2 · 2020
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Forskning:

Mentorer gør gavn
Forskning i USA viser, at det nytter at lade nye rygmarvsskadede møde erfarne,
ligestillede under indlæggelse samt have regelmæssig kontakt efter udskrivelse.
Den enkelte bliver bedre til at håndtere hverdagen og undgå genindlæggelse
umiddelbart efter udskrivning. Mentorarbejdet bør derfor prioriteres højere i
fremtiden, fordi det giver god fornuft og økonomi.

Tekst: Stig Langvad

R

YK er en organisation, der er
opstået ud fra en antagelse
om, at personer med en rygmarvsskade selv kan og vil
støtte op omkring hinanden med viden
og erfaringer, og at medlemmer af RYK

Gennem mødet og dialogen med
ligestillede styrkes den enkelte og
dennes pårørende til det nye liv efter
skaden.
har et unikt fællesskab, fordi den fælles
oplevelse skaber en fælles forståelse og
tilknytning.
Fællesskab og dialog kommer til udtryk,
når RYK arrangerer seminarer, udgiver
håndbøger, pjecer og medlemsblad,
og når medlemmer mødes på gader og
stræder, til koncerter, i biografen eller
på et uddannelsessted. Der er et fællesskab, som gør det nemmere at komme i
kontakt med hinanden og tale sammen
om de svære problemer og dagligdagens glæder.

Bør støttes mere
I dag arbejdes der også med mentorer på Klinik for Rygmarvsskader og
Vestdansk Center for Rygmarvsskade,
fordi der er en antagelse om, at det
hjælper de nyskadede, der er indlagt.
Men forskning tyder på, at det er et
arbejde, der skal og kan systematiseres
og støttes mere.

Amerikansk forskning
Hvis vi vender os mod USA, så har
forskning her vist, at en systematisk,
ugentlig kontakt og dialog med en
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erfaren rygmarvsskadet under indlæggelsen og de første seks måneder efter
udskrivning styrker den enkeltes selvværd, sikrer en bedre håndtering af
hverdagen efter udskrivning og forebygger genindlæggelser. Og der er vel at
mærke tale om rigtig forskning med en
kontrolgruppe, som ikke får det samme
tilbud om mentor.
Vi har ikke den samme form for forskning i Danmark, og derfor må vi læne os
op ad de amerikanske erfaringer, hvilket
med stor garanti også er relevant og
realistisk.

Systematiseret tilbud gav pote
Baggrunden for den amerikanske forskning var, at godt og vel hver tredje med
nye skader i USA indlægges uventet
igen inden for det første år, og hver
ottende indlægges uventet flere gange
inden for det første år.
Der deltog 194 nyskadede i projektet – lige delt mellem paraplegi og
tetraplegi. Halvdelen af deltagerne fik
tilbud om systematiseret mentorforløb,
mens de øvrige fik den ”traditionelle”
indsats under indlæggelsen og efter
udskrivning.
Resultatet af det amerikanske forskningsprojekt viser klart, at gennem
mødet og dialogen med ligestillede styrkes den enkelte og dennes pårørende til
det nye liv efter skaden og den beskyttede tilværelse på hospitalet. Dermed
reduceres risikoen for social isolation og
fysiske komplikationer umiddelbart efter
udskrivning, og der lægges et fundament for en social deltagelse og håndtering af dagligdagen og kroppens fysiske
udfordringer.

Mentorkultur
Det er naturligvis vigtigt, at dem, der er
mentorer, er uddannet til opgaven, bl.a.
så de ikke kommer til at rådgive om
noget, som de ikke er kompetente til,
fx vedrørende medicinske spørgsmål.
Uddannelsen skal holdes vedlige, så
mentorerne er bedst muligt klædt på
til rollen. Samtidig er det vigtigt, at der
skabes en kultur og en stabil tilknytning
af et korps af mentorer.

Opfordring til danske politikere
Det er vigtigt at formidle resultater som
dette, fordi de viser, at man kan forbedre tilbagevenden til det daglige liv
og reducere antallet af ikke-planlagte
genindlæggelser, hvis man arbejder
systematisk med brugen af mentorer.

Det vigtigt, at der skabes en kultur
og en stabil tilknytning af et korps af
mentorer.
Derfor kan man kun opfordre særligt
regionerne i Midtjylland og Hovedstaden
til i langt højere grad at prioritere en indsats som denne. Det kan betale sig rent
menneskeligt, men det kan også betale
sig rent økonomisk.
Kilde: Effects of Peer Mentoring on SelfEfficacy and Hospital Readmission After
Inpatient Rehabilitation of Individuals
With Spinal Cord Injury: A Randomized
Controlled Trial, Archives of Physical
Medicine and Rehabilitation 2017; 98:
1526-34

Forskning:

Dansk mentorprojekt
De positive resultater af mentorprojekt 1 skal forfølges, lover projektleder Dorte Hoffmann. Det er da
også forlængst besluttet at videreføre mentorprojekt 2, som skal bygge videre på de høstede erfaringer
og bl.a. inddrage mentorer efter patienternes udskrivelse.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Agata Lenczewska-Madsen

I

2016 gennemførtes et ét-årigt mentorprojekt på landets to rehabiliteringscentre i tæt samarbejde med
RYK med det formål at etablere et
landsdækkende korps af mentorer. I
projektperioden blev der indsamlet data
og viden om betydningen af en mentor
til de indlagte patienter, og da projektet
sluttede i starten af 2017 viste resultatet, at mentorordning er et vigtigt supplement til den professionelle indsats på
rehabiliteringscentrene.

Stor opmærksomhed
I maj sidste år lykkedes det at få en artikel om det danske mentorprojekt publiceret i det videnskabelige tidsskrift Spinal
Cord. Og i den seneste årsrapport fra
International Spinal Cord Society (ISCoS)
kan man læse, at ud af de artikler, som
blev publiceret i den internationale publikation i 2019, var artiklen om det danske
mentorprojekt blandt de 10 artikler, som
fik størst opmærksomhed på de sociale
medier.
Det er projektleder Dorte Hoffmann, der
er fysioterapeut og klinisk specialist på
Vestdansk Center for Rygmarvsskade,
godt tilfreds med.
- Det er jo fantastisk.

Høster erfaringer undervejs
Det er da også for længst besluttet at
videreføre projektet med et projekt 2.
- Vi er dog ikke kommet fra start endnu,
fortæller Dorte Hoffmann, som i det forløbne år har været ene udviklingspersonale på VCR. Og det kræver tid at skrive
ansøgninger og projektbeskrivelse.
- Desværre har der også sneget sig en
coronavirus ind, og den optager en stor
del af vores arbejdstid. Derfor er det ikke
lige nu, vi kan tage fat på mentorprojekt
2, fortæller Dorte Hoffmann, der er meget
interesseret i en opfølgning.
- Det er meget relevant at forfølge de
positive resultater fra mentorprojekt 1,
så jeg håber, at der snart vil vise sig en
mulighed mellem arbejdsopgaverne.
Dorte Hoffmann mener dog, at det er
passende, at der går nogen tid mellem
projekt 1 og projekt 2.
- I den mellemliggende tid kan vi indsamle
rigtig megen erfaring. Mentorordningerne
kører jo stadig, både i Hornbæk og her i
Viborg, og vi lærer en masse om, hvad der
skal til, for at det fungerer, fortæller Dorte
Hoffmann og påpeger, at de undervejs
Dorte Hoffmann i samtale med en patient
om fordele ved en mentorordning.

En at tale med

- et tilbud om mentorordning

Klinik for Rygmarvsskader, Vestdansk Center for Rygmarvsskade og
RYK - rygmarvsskadede i Danmark

I forbindelse med mentorprojekt 1 blev
der udarbejdet en folder til patienterne
på landets to centre.
også registrerer de mangler og problemer,
der er i ordningen.
- De erfaringer kan vi bruge i projekt 2.
Dorte Hoffmann har også kendskab til
det amerikanske forskningsprojekt, som
dette nummer af RYK! magasin bringer
en artikel om.
- Det er spændende læsning og gode og
brugbare resultater, som vi også kan inddrage i vores arbejde.

Mentorprojekt 2
Mentorprojekt 2 bliver en udvidelse og
forlængelse af projekt 1 med forventet
inddragelse af mentorer efter patienternes
udskrivelse. På bordet ligger også en ide
om at tilbyde mentorer til de pårørende.
- Der er mange ting, vi ønsker at undersøge nærmere, slutter Dorte Hoffmann,
der håber, at de to rehabiliteringscentre
sammen med RYK kan tage hul på projekt
2 i nærmeste fremtid.
RYK! magasin følger projektet.
RYK! 2 · 2020
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Mollii nedsætter spasticitet

Medicin og bivirkninger:

Tinnitus og baklofen
RYKs facebookside er en god og nyttig platform til
erfaringsudveksling, og der bliver derfor ofte stillet
spørgsmål til emner med relation til rygmarvsskader.
Eksempelvis medicin.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Colourbox

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

•
•
•
•

Hemiplegi
Cp
Hjerneskade efter traumer
Multiple Sclerosis
Delvis rygmarvsskade

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

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

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

Annoncér i

magasinet
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.
KONTAKT
Hanne Qvistgaard
Tlf. 2121 4339
Mail: hq@rosendahls.dk

magasin
for rygmarvsskadede
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foråret blev der stillet
spørgsmål til, hvorvidt
tinnitus kan være en bivirkning ved indtagelse af baklofen. Spørgeren har efter fire
års brug af baklofen pludselig
oplevet en konstant sinus lyd
for det indre øre i begge ører.
I tråden tilkendegiver også
andre, der indtager baklofen,
at de har gener med tinnitus.

Spørgsmålet er sendt videre
RYK! magasin har derfor stillet spørgsmålet til overlæge
på Spasticitetsklinikken,
Rigshospitalet Glostrup, Bo
Biering-Sørensen, der svarer
bekræftende.
- Det er korrekt, at tinnitus er
en sjælden, men kendt bivirkning til baklofen.
Bo Biering-Sørensen mindes dog kun én patient, der
har nævnt denne bivirkning
ved et kontrolbesøg, hvilket,
som han tilføjer, måske er
fordi andre patienter ikke har
tænkt/overvejet tinnitus som
en bivirkning til baklofen og
derfor ikke har nævnt det.
- Det kan selvfølgelig ikke
udelukkes, at man kan opleve
bivirkninger efter fire års
behandling, men jeg vil så
også forvente, at bivirkninger
forsvinder igen, hvis man
prøver at holde pause med
baklofen.
Men effekt af medicinen og
omfang af bivirkninger vil altid
være en afvejning af fordele
og ulemper, påpeger Bo
Biering-Sørensen.
- Den patient, der nævnte det
for mig, ønskede at fortsætte
behandlingen, da virkningen
af medicinen blev vurderet
højere end bivirkningen.

Svar på endnu et spørgsmål
I facebooktråden spørges
også til, hvorvidt oxycontin
kan give tinnitus.
- Nej. Eneste kendte bivirkning ved brug af oxycontin
fra øre/vestibulære organ er
svimmelhed. Der er heller ikke
kendte langtidsbivirkninger
i forhold til hørelsen. Det er,
med andre ord, hverken en
bivirkning vi ser i klinikken
eller noget, der er kendt fra
bivirkningsstudier, forklarer Bo
Biering-Sørensen.

Kan skyldes andre årsager
Hvorvidt tinnitus kan være en
bivirkning af medicin, påpeger
Bo Biering-Sørensen, skal
holdes sammen med, at op
mod 15-20 % af befolkningen
udvikler tinnitus.
- Dette blot for at sige, at
det skal overvejes, om der er
andre årsager til, at man får
tinnitus - set i betragtning af,
at det trods alt er en sjælden bivirkning til baklofen,
men et ret hyppigt symptom
som følge af andre årsager.
Bl.a. er det velkendt, at en
begyndende tinnitus kan være
aldersbetinget.

Snak med lægen
Hvis generne er store, anbefaler Bo Biering-Sørensen,
at man nævner det hos egen
læge eller ved kontrolbesøg
på klinikken.
- I så fald kan man forsøge sig
med en pause i baklofen for
at se, om det forsvinder.
Info om bivirkninger til
medicin finder man på
Lægemiddelstyrelsens officielle
hjemmeside: produktresume.dk

Behandling i Østdanmark:

Ambulante videomøder

Klinik for Rygmarvsskader (KfR) åbnede i april for ambulante
videomøder med brugerne, og det er håbet, at brugerne af
klinik og ambulatorie fremtidigt får glæde af denne mulighed.

Tekst: Claus Andersen, ledende overlæge
Foto: Colourbox

E

t nyt tiltag på Klinik for
Rygmarvsskader (KfR) så
dagens lys i april, hvor der
blev åbnet for ambulante
videomøder.
Vi ser meget frem til at udbygge denne
nye mulighed i samspil med klinikkens
brugere. Vi er nu i gang med at gennemgå ventelisterne med henblik på,
hvilke brugere, som navnlig vil kunne
anvende denne mulighed med fordel.

Gode muligheder
Videomøder sker via ”Min Sundheds
platform” (”MinSP”), som kan tilgås
på PC/Mac (efter tilmelding), eller på
smartphone eller tablet (efter download af app ”MinSP”). Fordelen ved
denne løsning er, at forbindelserne er
godkendte i henhold til persondataforordningen. Andre elektroniske kommunikationsformer som fx ”Skype”, er
ikke godkendte til samme formål og må
derfor ikke anvendes.
I skrivende stund er 520 af klinikkens
brugere tilmeldt MinSP-ordningen, og
dette antal skulle gerne stige over de
kommende måneder, hvis intentionerne
med ordningen skal holde.
KfR ønsker derfor en større udbredelse
af MinSP, som giver smidigere muligheder for ”tættere” kontakt med brugerne.
Videomøder vil kunne anvendes ved
både læge-sygeplejerske og/eller
fysioterapeutmøder, og brugen vil blive
særligt udbredt til løbende kontrolambulatorium, men i øjeblikket ikke til nyhenviste patienter.
Det skal dog understreges, at det ikke er
en mulighed for alle brugere, idet visse
situationer kræver en personlig kontakt
mellem brugeren og den sundhedsfaglige for at sikre en god kvalitet i vurdering og behandling.

Anvendelse af MinSP til videomøde
I praksis vil brugere blive kontaktet telefonisk eller via E-Boks forud for mødet.
Formular til samtykke og spørgeskema
til kliniske oplysninger vil ligeledes
foreligge i E-Boks forud. Der er desuden
udarbejdet nogle hjælpe-instruktioner
vedrørende opsætningen og den egentlige brug.
Anvendelsen kræver ingen stor teknisk
snilde og er ret enkel i praksis. Fra
klinikken fremsendes forinden en vejledning ”Videomøde – kom godt i gang!” til
brugerne. Denne indeholder gode råd til
både den tekniske og praktiske forberedelse til videomødet.
En forudsætning er selvfølgelig en PC/
Mac/smartphone eller tablet, som skal
være udstyret med kamera og mikrofon.
Internetforbindelsen må ikke være alt
for langsom, da dette sænker kvaliteten af både video og lyd meget. Hurtig
WiFi eller LAN-kabelbaseret internet er
bedst. Brugerne må ikke logge på FØR
det aftalte tidspunkt, da aftalen så kan
”forsvinde”.

Kontakt sekretariatet
KfR opfordrer interesserede til at
kontakte sekretariatet, hvis man som
bruger gerne vil tilmelde sig og/eller
ønsker vejledning i brugen af video-

møde. Videomøde kan ikke anvendes
uden forudgående aftale med KfR,
idet aftalen skal bookes gennem
Sundhedsplatformen af klinikkens
sekretærer.
KfR håber, at brugerne vil tage godt
imod denne nye mulighed for kontakt
og håber på forståelse for de ”begyndervanskeligheder”, der måtte opleves,
indtil systemet er kørt ind.
Claus Andersen er ledende overlæge, dr.
med. på Klinik for Rygmarvsskader..

Min Sundhedsplatform
Min Sundhedsplatform er en elektronisk patientjournal for patienter på
alle hospitaler i Region Sjælland og
Region Hovedstaden, hvor man bl.a.
kan kommunikere med sundhedspersonalet, få indblik i dele af egne
journaloplysninger, udfylde og sende
spørgeskemaer, se svar på prøver og
deltage i videomøder. Platformen kan
også tilgås via appen MinSP med
nem og hurtig adgang til MinSP på
smartphone. Læs mere på minsundhedsplatform.dk
RYK! 2 · 2020
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..... fra Klinik for Rygmarvsskader

COVID-19

Folder til hjemmeplejen

Som alle ved, har COVID-19 trukket dybe spor
gennem det danske sundhedsvæsen. I Klinik for
Rygmarvsskader (KfR) er det os en glæde at kunne
meddele, at vi til dato (22. april) heldigvis ikke har haft
brugere eller personale med COVID-19.

Klinikken har udarbejdet en lille folder, ”Vigtig viden om
RYGMARVSSKADER” til personale i hjemmeplejen i forbindelse
med patienternes hjemmebesøg. Folderen skal ses som en guidet
håndsrækning og skal sikre, at patienter, som er hjemme på weekendorlov, får den bedst mulige pleje af hjemmeplejen.
Klinikken har gennem mange år fået tilbagemeldinger fra patienter,
der har været hjemme på weekend, om oplevelser, hvor de på grund
af manglende viden i hjemmeplejen bl.a. ikke blev vendt om natten
eller fik tarmstimulation. Måske fordi personalet er ufaglært, aldrig
har mødt en person med rygmarvsskade eller har dårlige danskkundskaber. Og så er der ofte travlt i hjemmeplejen.
For at imødekomme og sikre en optimal pleje, beskriver folderen
kort en række af de udfordringer, som følger med en rygmarvsskade,
herunder forandret blære/tarmfunktion, risiko for tryksår og autonom
dysrefleksi, samt hvad man skal være opmærksom på. Folderen er
trykt, så patienterne kan få den med hjem. Derudover ligger den på
Sundhedsplatformen, hvor kommunen kan hente den.
Birgitte Bjørkman

Tekst: Claus Andersen, ledende overlæge, dr. med.

Omfattende forandringer
Der har været omfattende forandringer af den kliniske hverdag i KfR. Klinikkens døre er fortsat lukkede
for besøg, og der er indført portvagt, som sikrer, at
visse procedurer overholdes inden adgang til klinikken.
Klinikken modtager fortsat kun ”nye” patienter og ikke
brugere i kontrolforløb, medmindre det er uopsætteligt nødvendigt. COVID-19-situationen har medført, at
vi har gennemgået en længere række procedurer og
revideret i disse. Erfaringerne derfra er absolut vigtig
læring, hvis en ny epidemi/pandemi skulle vise sig.

Genåbning
I skrivende stund (den 22. april) er første fase af klinikkens ”genåbning” gået i gang i henhold til regeringens, Sundhedsstyrelsens og Region Hovedstadens
retningslinjer, som vi har tilpasset lokale forhold:
Alle nyhenviste patienter bliver testet for Coronavirus
med en svælgpodning ved indlæggelsen. Alle indlagte
har under krisen indtil nu haft enestue, men to-sengsstuer tages nu gradvist i brug for alle testede patienter
og alle, som har været indlagt mere end 12 dage uden
at udvikle COVID-19. KfRs femdøgnsafsnit er fortsat
lukket og vil først blive åbnet i næste fase, hvis besøg
tillades.

Ambulatorium og videokonsultationer
KfRs ambulatorium er ligeledes under genåbning fra og
med uge 17. Der iværksættes nu også videokonsultationer side om side med fysisk fremmøde. Der er indført
specielle forholdsregler i ambulatoriet i Glostrup for at
mindske smittespredningen. KfR opretholder i nogen
grad ambulatoriet åbent henover sommerferien, idet
der indtil COVID-19 var en god nedgang i ventelisterne,
og denne tendens forsøges opretholdt.
Sammenlagt set er situationen god i KfR omstændighederne taget i betragtning. Vi har således ikke
direkte erfaringer med rygmarvsskade og COVID-19.
De patienter, som har været indlagt under krisen, har
taget de betydelige indskrænkninger i deres personlige
frihed i stiv arm. Tak til dem for deres store forståelse
og samarbejdsvillighed i denne svære tid.
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Byggeri er i fuld gang
Dagen var sat til første spadestik til det nye Neurorehabiliteringshus
i Glostrup den 6. marts ved en intern ceremoni for byggeprojektet,
direktionen og de involverede centre og klinikker, herunder også
inviterede repræsentanter for RYK.
På grund af retningslinjer vedrørende COVID-19 blev ceremonien
dog aflyst i samråd med Rigshospitalets direktion. Men selv om
ceremonien ikke blev afholdt, betyder det ikke, at byggeriet ikke har
taget sin start.
- Byggepladsen er etableret, byggeriet er i fuld gang, og lige
nu er entreprenørerne ved at foretage udgravninger til byggeriet, som går planmæssigt fremad, forsikrer projektassistent for
Neurorehabiliteringshus, Linda Louise Strøbæk og bekræfter, at slutdatoen for det færdige byggeri stadigvæk forventes at være medio
2022.
Dato for officiel indvielse med grundstensnedlæggelse afventes.
Birgitte Bjørkman

N

NYT
..... fra Vestdansk Center for
Rygmarvsskade

Faglig indsigt – menneskeligt fokus

Forskning på pause

I VCRs Forsknings- og Udviklingsenhed er vi også ramt af
COVID-19 situationen. Det betyder desværre, at en række
af vore kliniske forskningsprojekter er sat på en længere
pause, og at vi også har været nødt til at stoppe enkelte
forløb. Det har været nødvendigt for at hjælpe til med at
holde virus uden for dørene på VCR.
Der blev i uge 18 givet grønt lys for en forsigtig opstart,
og der arbejdes nu på højtryk for, at vi kan indhente det
forsømte på forsknings- og udviklingsområdet.
Personalet

VCRs hjemmeside
Vi arbejder på at gøre vores hjemmeside til et sted, hvor
man kan finde de oplysninger, som man har brug for. Det
gælder både generel viden om VCR og om rygmarvsskade, og det gælder helt aktuelle oplysninger og viden,
som kan være nyttige i denne coronatid.
Hjemmeside findes på vcr.dk
Personalet

IQ Cath klar til brug i vand
9

Klar til brug i vand

9

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.
Coatningen forbliver på kateteret, både under
indføring og når kateteret trækkes ud.
Undgå berøring med kateteret, ved at holde på
inderpakningen, og dermed mindske risikoen for
infektion i blæren.
Brug indpakningen som forlænger
ved tømning direkte i toilettet.

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
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Restriktioner under coronakrisen
Vores indlagte patienter på VCR rehabiliterer stort set på
vanlig vis, men der er på grund af COVID-19 indført nogle
restriktioner:
· Patienter spiser nu i mindre hold i tre omgange
· De må gerne færdes udendørs på arealerne omkring
VCR og rundt om søen, men ingen byture
· Man skal forblive på VCR under hele indlæggelsen, ingen
weekendbesøg hjemme
· De kan mødes med én pårørende ad gangen, men kun
udendørs med behørig afstand. Ingen knus og kram
· Vores fysiske avis er erstattet af en elektronisk tilgang på
egen tablet eller computer
· Konsulentbesøg til afprøvning/tilpasning af hjælpemidler
kan gennemføres udendørs
· Terapeuterne deltager i arbejdet fredag aften og i
weekenderne for at dække det øgede behov for hjælp
til personlig pleje og forflytninger, mens der ikke sendes
patienter på weekend.
Restriktionerne har virket efter hensigten, da der til dags
dato ikke har haft tilfælde af COVID-19, hverken blandt
patienterne eller personalet.
Personalet

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.
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Kort Nyt

Stærkt sammenhold under coronakrisen

Shelter med fjordudsigt
Det første tilgængelige shelter i Roskilde Kommune er blevet opført ved
Salvadparken, der ligger ved Hove Å mellem Roskilde og Jyllinge. Sammen med
Nationalpark Skjoldungernes Land har Roskilde Kommune bygget det nye shelter
med faciliteter, der tilgodeser parkens gæster i kørestol, bl.a. med en liftskinne i
loftet, der gør det muligt at blive hejst ind i shelteret. Det nyopførte shelter ligger lige
ud til Roskilde Fjord med fin udsigt ud over vandet og fjordens fugle. Salvadparken
ligger ikke bare smukt – det er også en meget let tilgængelig lokalitet. Kommer
man i bil, kan man nemlig køre helt
ned til shelterpladsen. For at sikre,
at der er god adgang til det nye shelter i al slags vejr, er der også planlagt belægning på adgangsstien fra
parkeringspladsen frem til shelteret.
Foruden shelteret er der naturlegeplads og bålpladser.
Bookes på friluftsguiden.dk
BB

I slutningen af april mødtes formænd og
direktører fra alle 35 medlemsorganisationer i Handicappolitisk Råd. Overskriften var
coronakrisen. Organisationerne drøftede
de aktuelle, politiske sager og delte erfaringer fra alle initiativerne med rådgivning,
information og hjælp ydet af medlemsorganisationerne for medlemmer. Eksempler
er udvidede åbningstider hos rådgivning,
målrettet informationsmateriale, opsøgende
indsatser med træningsvideoer, podcasts
og virtuelle, sociale arrangementer.
Mødet efterlod et indtryk af sammenhold
og en stærk, fælles dagsorden i handicapbevægelsen om at hjælpe mennesker
med handicap igennem krisen og tilbage
til hverdagen.
BB

Lad os snakke om smerter
er titlen på en nyudgivet bog med
undertitlen ”Vejen væk fra myter og
udenforskab”.
Efter forfatternes mening manglede
der en bog, der kom hele vejen rundt
om smerter.
- Vi skal bl.a. snakke om, at hver
femte dansker har kroniske smerter, og at det altså ikke er noget at
skamme sig over, fortæller den ene
af bogens forfattere, Mark Sinclair
Fleeton, der er kommunikationsrådgiver og indehaver af bureauet
Mennesker & Mening. Sammen med
Sif Holst, der er næstformand i Danske
Handicaporganisationer og selv har
kroniske smerter på grund af en bindevævssygdom, har han skrevet en bog,
der har en ambition om at komme hele
vejen rundt om fænomenet kroniske
smerter.
- Som smerteramt og pårørende har vi
hver dag konsekvenserne helt tæt inde
på livet, og gennem vores arbejde har
vi set, hvad kroniske smerter betyder
for andre ramte.
Bogen kommer ind på den fysiologiske
side, den ser på smerter i et historisk
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perspektiv samt hvad vi faktisk ved om
kroniske smerter i dag.
- Og det er faktisk ikke så lidt. Men
derudover, så er smerter også noget
meget personligt, der ikke rigtigt kan
forklares for andre, men som for kronisk smerteramte kan overtage hele
deres verden og hverdag, fortæller Sif
Holst og fortsætter:
- Det betyder på den ene side, at det
kan være svært for udenforstående at
sætte sig ind i, hvad kroniske smerter betyder, og på den anden side, at
smerterne kan have meget alvorlige,
sociale konsekvenser for den smerteramte. Udstødelse fra arbejdsmarkedet
og - endnu værre - så betyder det for
nogle også en social udstødelse.
Opskriften på at komme videre og
gøre livet lettere for smerteramte er
viden.
- Dels skal kendskabet til kroniske
smerter udbredes mere inden for
sundhedsvæsenet, der i dag i mange
tilfælde er meget dårligt rustet til at
tage sig af kroniske smertepatienter.
Men vi skal også som enkeltpersoner
være bedre til at rumme kronisk smer-

teramte og forstå, at det ikke bare er
ligesom den hovedpine, som vi selv
godt synes, vi kan håndtere og derfor
forventer det samme af en kronisk
smerteramt, slutter Sif Holst.
Lad os snakke om smerter, Mark
Sinclair Fleeton og Sif Holst. Forlag
Mellemgaard. 328 sider. Pris for hæftet
bog 269,95 kr. E-bog 169 kr. Købes
bl.a. hos forlaget mellemgaard.dk

Tilgængelighed i almene boliger med økonomisk genstart
Alt for mange boliger er i dag ikke tilgængelige, men det har
vi en historisk mulighed for at rette op på, skriver Thorkild
Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer og Bent
Madsen, der er direktør i Danmarks Almene Boliger i en fælles
artikel på altinget.dk. De peger på den historiske mulighed for
at rette op på skævheden i en tid, hvor samfundsøkonomien
skal genstartes efter coronakrisen.
”Og det kan ske hurtigt og uden at belaste økonomien hos
hverken staten eller kommunerne”.
Erhvervsorganisationer, fagbevægelse og politiske partier ser
gerne, at en del af den samfundsøkonomiske genstart bliver
aktivering af den såkaldte “kø” på 18,4 milliarder kroner til
almene renoveringer. Og det er denne kø, som Thorkild Olesen
og Bent Madsen mener skal aktiveres nu.
”For den kan være nøglen til et historisk fremskridt i forhold til
at skabe tilgængelige boliger i Danmark”.
“I dag bruger Landsbyggefonden ofte midlerne til renoveringer
på at rette op på byggesjusk, skimmel og dårligt indeklima.
Men ved at slå to fluer med et smæk, kan man for en meget
lille merudgift samtidig gøre boligerne tilgængelige for mennesker med handicap og ældre medborgere.”
Artiklens forfattere påpeger, at prisen for at opføre en ny, tilgængelig, almen bolig er mere end tre gange større end den
gennemsnitlige pris for at tilgængelighedsrenovere en eksisterende bolig: ”Det er en enestående chance for at forbedre livsvilkårene for mennesker med handicap og den store gruppe af
ældre, som ikke drømmer om ældreboliger og plejehjem” …
”Det bør regeringen og Folketingets partier have i baghovedet, når de skal tage stilling til genstarten af økonomien efter
coronalukningen”.
BB

Messen Health & Rehab er flyttet til september
På grund af COVID-19 afholdes Health & Rehab Scandinavia
messen ikke i 2020. Messen, som traditionen tro afholdes i
Bella Center i lige år, vil i stedet afholdes i foråret 2021. Følg
med på health-rehab.dk for nyeste informationer om Health
& Rehab Scandinavia 2020.
BB

Din hjælpeordning Dit liv!
Din Hjælpeordning (DHO) er en ny virksomhed med adresse i
København, der yder hjælp til brugere af BPA ordning.
Brugere, som ikke ønsker at fungere som arbejdsgiver, kan
vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en privat leverandør med aflastning af de administrative og juridiske opgaver
som fx lønudbetaling, håndtering af kontrakter, forsikringer,
vikardækning. Derudover ydes rådgivning til arbejdsledelse
og den daglige drift, som brugeren selv har ansvar for.
Folkene bag DHO har mere end 20 års erfaring i branchen.
“Som borger kan du forvente, at vi har hjertet med i arbejdet
med respekt for det enkelte menneske”.
Find mere info på dho.dk.
BB.

Håndbog om
sociale ydelser
Forsikring & Pensions håndbog “Sociale Ydelser 2020”
giver kontant besked om
takster og regler for en lang
række offentlige ydelser, fx
boligstøtte, kontanthjælp,
SU, arbejdsskade, fleksydelse, folkepension, resurse- og
jobafklaring og revalidering.
Hvert år er der takstændringer. Ydelser falder væk, og andre
kommer til. Den sociale lovgivning kan være svær at finde vej i,
hvis man ikke er fagmand. Man kan let komme i tvivl, om man er
berettiget til en bestemt ydelse, og hvor meget man egentligt har
krav på at få. Bogen indeholder alle nye satser og regler, pr. 1.
januar 2020. Man kan også se, hvordan den enkelte ydelse spiller
sammen med forsikringsordninger og pensioner. Håndbogen er
opdelt i seks hovedtemaer: Arbejdsmarked og uddannelse, social
sikring over landegrænser, sygdom og arbejdsskade, familie og
bolig, ældre samt retshjælp. “Sociale Ydelser 2020” kan købes
hos boghandlerne. Den koster 100 kr.
BB

Dystre tal viser stort pres på BPA-ordninger
Dansk Handicap Forbunds rådgivning oplever fortsat et stort
pres på BPA-ordningerne. Tal fra Ankestyrelsen bekræfter billedet: 10 % af samtlige BPA-sager i Danmark (både § 95 og 96
i Serviceloven) var under klagebehandling i 2019. Af dem vurderede Ankestyrelsen, at 40 % var fejlbehandlet og efterfølgende
blev ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen.
Denne udvikling ser formand for DHF, Susanne Olsen med
bekymring på, for det griber ind i den enkelte borgers livskvalitet og mulighed for at bidrage aktivt til samfundet. Hun efterlyser desuden mere faste retningslinjer for vurdering og udmåling.
- Vi ønsker mere enkle og tydelige regler, for tallene bekræfter,
at BPA forvaltes alt for vilkårligt afhængigt af hvor man bor, og
det er i strid med tankerne i ligestillings- og kompensationsprincippet. Der er mellem 2.000-2.400 BPA-ordninger på landsplan.
BB/ Kilde: Handicap-Nyt 2.2020

Ny genbrugsportal for hjælpemidler
Rehaps er en ny genbrugsportal for hjælpemidler målrettet brugte,
privatindkøbte hjælpemidler. Her kan både private og virksomheder benytte den online markedsportal til salg af udgåede varer og
demomodeller.
- Rehaps er opstået i kølvandet på min viden og erfaringer fra
hjælpemiddelbranchen, fortæller ergoterapeuten Heidi Sigvardt,
der ønsker at samle de brugte privatindkøbte hjælpemidler ét sted
med mulighed for et overblik over udbud og mulighed og samtidig
skabe bæredygtighed.
- Vi inviterer også forhandlere af hjælpemidler til at sælge brugt
udstyr og demomodeller på rehaps.dk. På online portalen kan
man søge i forskellige hjælpemiddel kategorier. Læs mere på
Rehaps.dk
BB
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OPDAG
STYRKEN I
ELLE
Verdens første intermitterende kateter
med et L-formet håndtag.

Et valg der vil gøre en reel forskel!

wellspect.dk
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LoFric® Elle™ er klar til brug, et hydrofilt engangskateter
med et ergonomisk håndtag, forbedrer kontrollen og giver
mulighed for en ny hygiejnisk måde at kateterisere sig på.

