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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. 

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.

Coloplast Care
Personlig rådgivning til en bedre hverdag med engangskateter

Kort om Coloplast Care
•  Rådgivning om gode rutiner 
for kateterbrugere

•  Direkte adgang til 
sygeplejerske, alle hverdage 
mellem 8.30-16.00

•  Inspiration og gode råd i mails, 
på www.coloplast.dk og i 
magasinet DIN VIDEN

Sygeplejersker
Linda og Anita
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Tips&Tricks

På scenen er jeg bare Peter
Natur med adgang for alle

Én gang kleinsmed
BPA:  En ordning under pres

BPA: En dansk kronjuvel
BPA: Juridisk status

BPA: En helt særlig hjælp
BPA: Åbent samråd

BPA: Netværk presser på
BPA: Bisidderordning

BPA: BPA-Arbejdsgiver
Bog: Et redskab for livet

Cykeltræf
Wings for Life

RYK generalforsamling
Effekt af rotræning

Nyt fra Afdeling for Rygmarvsskader
Nyt fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Kort Nyt

I foråret kunne RYK igen afholde medlemsarran-
gementer. Læs reportage fra BPA temaaften. RYK! 
retter også fokus på den politiske og juridiske sta-
tus på BPA ordningen, hvor vi ser et bekymrende 
pres fra landets kommuner. Et historisk tilbageblik 
sætter perspektiv på udviklingen fra dengang ord-
ningen blev kaldt en dansk kronjuvel, og Andreas 
Vedel giver os en hverdagsberetning om livet med 
BPA - i medgang og modgang.
Som andre med en inkomplet og næsten ikke-
synlig rygmarvsskade har kunstneren Peter 
Dyreborg  erfaret, at det kan være svært at navi-
gere med de udfordringer, han møder. 
For John M. Hinrup er det en biting, at han er køre-
stolsbruger og tetraplegiker. Han har skabt sig en 

aktiv tilværelse med fart, motorer og maskinpark.
Et nyt forskningsprojekt skal udvikle egnede ruter 
i landets skove, så naturen bliver mere fremkom-
melig for mennesker med nedsat mobilitet. 
RYK! bringer en midtvejsstatus på projekt om 
effekt af rotræning på hjertekredsløbsfunktionen 
hos rygmarvsskadede. Og det lover godt.
En ny bog om skriveterapi for pårørende er 
udkommet. Find en omtale i bladet.
Læs også om Wings for Life World Run App, der 
fandt sted i Fælledparken som et lukket arrange-
ment for RYK Team. Under høj sol og med glade 
deltagere blev det en fantastisk dag.
God fornøjelse - og god sommer!

 Birgitte Bjørkman, redaktør
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www.qufora.com

Problemer med at komme af med afføring, enten som følge 

af inkontinens eller forstop pelse, kan påvirke dit helbred og 

din livskvalitet betydeligt. 

En effektiv løsning på disse problemer kan være rektal 

irrigation - også kaldet transanal irrigation (TAI).

Vi har designet Qufora IrriSedo Klick så det bliver simpelt 

og ligetil at opnå et godt resultat når du irrigerer. Systemet 

er nemt at lære, nemt at samle og nemt at bruge.

Qufora IrriSedo Klick - confidence to enjoy life

Tag kontrollen tilbage

Qufora® IrriSedo Klick
- confidence to enjoy life

Qufora® is a registered trademark of Qufora A/S. ©12/2020. All rights reserved Qufora A/S, 3450 Allerød, Denmark. 

Din forhandler:

OneMed A/S

Tlf. 86 109 109

www.onemed.dk

Fordele ved 
rektal irrigation

	´ Kan forebygge 
forstoppelse og 
relaterede tarmproblemer  

	´ Vil ofte reducere tiden, 
der anvendes på toilettet 
væsentligt 

	´ Kan mindske risiko for 
urinvejsinfektion

	´ Kan ofte mindske brugen 
af afføringsmidler og 
andre laksitiver
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Der er sommer på vej, lyder det i en sang fra Michael 
Falch, og når jeg lukker mine øjne, kan jeg næsten 
mærke varmen, høre bølgerne rulle ind over strand-
kanten, mens glade stemmer fortæller om samvær, 

hygge og normale tilstande. Sådan er det ikke helt endnu, men 
vi er godt på vej. Vaccinerne ruller ud, samfundet lukker op, og vi 
kan igen begynde at mødes efter mange måneder med nedluk-
ning og isolation. Jeg bobler indeni ved tanken. Der er allerede 
blevet afholdt nogle arrangementer, og flere vil komme til i takt 
med genåbningen. Vi får vores liv tilbage, om end det for altid vil 
være forandret. Det kan for nogen være svært at komme tilbage, 
at leve i isolation i lang tid sætter sig i krop og sjæl, men det er 
vigtigt at tage skridtet, så tænk på hinanden og ræk hånden ud 
til dem, der har det svært.

Trods nedlukningen og restriktioner har hjulene i RYK kørt, og 
mange zoom- eller teamsmøder har løbet af stablen. Tillidsfolk 
og ildsjæle har knoklet og deltaget i forskellige fora for fx at 
sætte fokus på handicappolitik, sikre den bedst mulige behand-
ling, understøtte arrangementer eller flytte disse. En stor tak for 
jeres frivillige indsats, som har en kæmpe betydning for men-
nesker med en rygmarvsskade. Tak fordi I bruger jeres fritid 
på at hjælpe andre. Men alle har en grænse – der er en pose 
ressourcer hos os alle, og selv om vi gerne vil, kan vi ikke nå alt, 
men ét kan jeg love jer, og det er, at alle gør, hvad de kan under 
hensyntagen til job, helbred og ikke mindst familie.

Meget politisk arbejde har været og er på arbejdsbordet. I kan 
fx i dette blad læse om BPA (borgerstyret personlig assistance).
BPA-ordningen er under voldsomt pres, selv om den giver men-
nesker med handicap de bedste muligheder for at leve et selv-
stændigt ligeværdigt liv med uddannelse, job, fritidsliv og familie. 
Vi oplever, at flere og flere borgeres bevillinger forringes eller helt 
bortfalder, og at de dermed mister muligheden for at leve et liv, 
hvor de kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv, som 
formålet med ordningen er. Jeg tror simpelthen ikke, at kommu-
nerne har forstået, hvor stor og vigtig betydning ordningen har 
for mennesker med svære funktionsnedsættelser. Kommunerne 
er på den anden side under økonomisk pres, og da borgere med 
en BPA ikke er fordelt ligeligt, kunne det være en idé at finde 
en anden måde at finansiere ordningen på. MEN den kamp, der 
udspiller sig mellem borger og kommune, skal stoppes. Det er 
ikke værdigt, at samfundet fratager borgere deres arme og ben 
og efterlader dem i en tilstand, hvor deres livskvalitet så at sige 
forsvinder. Det er ikke værdigt for en velfærdsstat.
Dansk Handicap Forbunds rådgivning får mange henvendel-

ser fra RYKs medlemmer, og sammen 
med forbundet vil vi forsat have fokus 
på at bidrage til en løsning for denne 
problematik.

RYK er landsdækkende, og det ligger 
bestyrelsen meget på sinde, at arran-
gementerne bliver fordelt rundt i lan-
det, men det er ikke altid muligt, og fx 
i år vil der være en del flere arrangementer i det jyske.
Der har allerede været afholdt flere arrangementer, som I kan 
læse om i magasinet, og et af dem var Wings for Life World 
Run i maj, som blev en stor succes. På RYK team deltog 57, og 
glæden var stor blandt deltagerne. Der blev hygget i stor stil, 
og jeg blev ganske rørt og taknemmelig over den store opbak-
ning. Løbet er vores løb – hele opstartsgebyret går ubeskåret til 
forskning i rygmarvsskader, og i år blev der indsamlet 4.1 million 
euro til fonden. Jeg håber, at mange flere vil bakke op om løbet 
til næste år i RYKs jubilæumsår og give forskningen et skub.

Den kommende generalforsamling vil løbe af stablen den 2. 
oktober i Tilst ved Aarhus. Det 
er bestyrelsens ønske, at rigtig 
mange medlemmer vil lægge 
vejen forbi og bruge deres 
stemme til at præge RYK. 
Grundet aflysning af general-
forsamlingen sidste år vil hele 
bestyrelsen være på valg, og vi 
håber, at alle, der gerne vil lave 
et stykke frivilligt arbejde, stiller 
op til diverse poster. Vi har brug 
for jer, da opgaverne er mange. 
Meld jer allerede nu til en faglig 
og festlig dag – vi glæder os til 
at se jer.

Og jeg vil her til slut ønske alle 
medlemmer, jeres familier og 
vores samarbejdspartnere en 
fantastisk sommer og glæde mig 
til, vi igen mødes rundt omkring 
i landet.

Helle Schmidt, formand

Status i RYK
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coloplast.dkHovedsponsor: mbh-international.comSponsor:
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JOHN M.  H INRUP ,  TETRAPLEGIKER

OG  PAWS-BRUGER

Jeg er hurtigere på jobbet med

min motor end i bil, og jeg

undgår forflytninger.

    

  

KØRESTOLE  OG HJÆLPEMOTORER

FRA BRUGERE  T IL  BRUGERE

WWW.KOERESTOLSEKSPERTEN.DK

8980 3398  *  ADMIN@KOERESTOLSEKSPERTEN.DK
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Praktisk solseng
Denne solseng med ekstra høje ben er praktisk for dårligt 
gående og kørestolsbrugere. Crespo er spansk kvalitetsmøbel 
med fin liggekomfort. Den har nakkepude og smart justerbar 
ryg med armlæn, der kan justeres i 7 positioner for optimal 
siddende og liggende komfort. Leveres med grå Tex-Supreme, 
der er et vand- og smudsafvisende polster, der er nemt at 
vedligeholde og ekstra modstandsdygtig over for misfarvning 
af solen. Mål: 198x70x38 cm. Mål foldet: 81x70x16 cm. Vægt: 
7,2 kg. Bæreevne: 130 kg. 6 års garanti. Set hos Kronjyllands 
Camping & Marine Center, as-kcc.dk/ 2.579 kr.
BB

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

Lille bord på hjul
Dette bord kan bruges som både sofa-, side- og senge-
bord med de praktiske  hjul, der gør det nemt at flytte 
rundt efter behov. Udført i metal med spånplade i rustik 
træfarve. Belastningskapacitet er 25 kg. Mål: L50 x B35 
x H62 cm. Set  hos Denomo.dk til 379 kr.
BB

Smart plantekasse 
Med Plus plantekasser kan du skabe din egen spiselige og mobile 
have, da du nemt og hurtigt kan rulle kryddeurterne rundt på ter-
rassen. Også velegnet til stauder, klatreplanter og sommerblomster. 
Plantekassen er med til at give et flot og rustikt udtryk, og to eller tre 
kasser kan nemt placeres sammen. Kasserne er på hjul, hvilket gør 
dem nemme at flytte rundt på. Materiale: Fyr/gran. Farve: sort. Findes 
også uden espalier og i en kvadratisk udgave. Set hos Silvan.dk.
BB

&Tips Tricks
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Der var dømt poetry slam på sidste års Uge 30, da Peter Dyreborg gæstede RYKs sommerkursus på 
Egmont Højskolen. Hvad ingen kunne se er, at Peter er udfordret med følgerne af en rygmarvsskade, som 
han forsøger at skjule, når han står på scenen. 
- Jeg snyder mig til at være bedre end jeg er, så det ikke får fokus, når jeg optræder. Men det har en pris.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Claus Christensen

På scenen er jeg bare Peter

Peter Dyreborg er forfatter, 
digter og én af landets mest 
aktive og kendte poetry 
slammere med en DM-titel 
i slam. Han optræder i 

både ind- og udland, og så er han fast 
engageret på Det Kgl. Teaters gamle 
scene. Peter er også kendt for at lave 
shows med poesi, storytelling og stand 
up comedy, der inviterer til både grin 
og gråd. Og så bærer han rundt på en 
hemmelighed, som kun de færreste 
lægger mærke til, når han folder sig ud 
på scenen. 

Fritaget
Jeg mødes med Peter på Den Sorte 
Diamant i København. Vi køber en kop 
kaffe ”to go” i cafeen, som vi tager med 
op i læsesalen, hvilket får Peter til at 
kommentere:
- Hvis min fys fra Hornbæk så mig nu, 
ville hun blive stolt!
Vi finder et bord og sætter kaffen fra os. 
Peter tilføjer:
- Jeg skal koncentrere mig meget, når 
jeg både skal holde balancen, mens jeg 
går, holde om koppen og snakke med 
dig.
Og det er ikke umiddelbart til at se. Men 
Peter har nedsat muskelkraft og sen-
sibilitet, hvilket også er grunden til, at 
han bærer en badge med ”Fritaget”. At 
tage en maske på kræver en finmotorik i 
fingrene, som Peter ikke har.

Bonus og bagside
Peters rygmarvsskade er følgerne af en 
godartet blodtumor mellem anden og 
fjerde nakkehvirvel, som blev opereret 
væk i december 2014. 

- Lægen havde forinden fortalt mig, hvor 
skidt det kunne gå. Så jeg var forberedt 
på det værste.
Men Peter genvandt hurtigt sine funktio-
ner i ben og arme, og ugen efter opera-
tionen var han oppe og gå i gangstativ. 
- Mit forventningsniveau var lavt 
inden operationen. Så alt var blot 
en bonus, fortæller Peter, der i maj 
2015 blev udskrevet fra Afdeling for 
Rygmarvsskader, hvor han var indlagt i 
fire måneder. 
Et ophold, der allerede dengang gav 
ham en smagsprøve på bagsiden, der 
følger med at være inkomplet, gående 
rygmarvsskadet.
- Jeg sad en dag i dagligstuen sammen 
med et ældre ægtepar, hvor manden 
sad i el-stol. Konen spurgte mig, om jeg 
var pårørende, hvorpå jeg svarede, at 
jeg var tetra og indlagt. Dér tabte hun 
kæben, for ved siden af sad hendes 
mand og kunne kun bevæge hovedet. 
Det var første gang jeg oplevede, at 
andre så på mig som en ikke rigtig 
vaskeægte handicappet.
- Jeg ved godt, jeg er heldig, men jeg 
har et handicap. Det er bare usynligt for 
de fleste. Derfor bærer jeg også denne 
badge. Så undgår jeg dømmende blikke, 
siger Peter og mindes en episode, hvor 
han skulle konsultere en læge:
- Det var helt tydeligt, at han ventede en 
tetra i el-stol.

Skematiserer hvilepauser
Peters største udfordring er udtræthed. 
- Jeg bliver ikke bare træt. Jeg bliver 
MEGET træt. 
- Jeg må planlægge mine aktiviteter, 
så der altid er plads til hvil. Det sætter 

begrænsninger både i min hverdag og 
i mit hverv som professionel kunstner. 
Gudskelov er mit hverv også min hobby 
og en stor del af mit liv. Det er også her, 
jeg har min vennekreds.
Men fra at kunne optræde op til otte 
gange i løbet af en uge, kan Peter nu 
kun klare to. 
- Det er fysisk krævende at øve op til 
et show, så jeg må skematisere mine 
hvilepauser i løbet af en dag. 
Og Peter har rigtig mange hviledage, der 
hverken giver plads til andre gøremål 
eller fritidsinteresser. Det er der ikke 
overskud til.
Og så er der de neurogene smerter. 
Peter har forsøgt sig med smer-
telindrende medicin, men som gående 
rygmarvsskadet giver det udfordringer, 
både i dagligdagen og på scenen.
- Det er en dårlig cocktail.
- Jeg kan rigtig meget, blot ikke så lang 
tid ad gangen … og ikke flere dage i 
træk. Det er den pris, jeg betaler for at 
have et arbejdsliv, der kan fungere. Men 
jeg er tilbage!

Min historie
Tilbage til scenen. For det var her, jeg 
stiftede bekendtskab med Peter første 
gang. På Egmont Højskolen, hvor Peter 
optrådte for deltagerne på Uge 30 med 
sit Poetry Show med spoken word og 
slam.
- Mit handicap har en kæmpe fordel, 
fordi jeg kan skjule det, når jeg står 
på scenen. Jeg ”snyder” på en måde, 
fortæller Peter, der har lært at navigere, 
når han står på de skrå brædder i lys 
og røg og skal huske sine monologer, 
holde publikum fangen og samtidig 
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På scenen er jeg bare Peter

I et øjeblik kan man fristes til at tro, at det virkelig ER en tiger.
- Det er jo en smule snyd. Ligesom når jeg snyder med mine 
begrænsninger.



GØR DIG SELV EN TJENESTE,
INDEN DU KØBER DIN NÆSTE BIL.

www.langhoej.dk

Scan QR-koden med kameraet på mobilen.

Aalborg Aarhus Kolding Odense København

 

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

Mollii nedsætter spasticitet

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

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

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

- Vi vil så gerne dele vores viden!

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

Bestil tid nu på telefon: 7011 0711

Med

i centrum

dig

Med fagligt dygtige specialister i 
kroppens bevægelighed, hjælper vi dig 
med hjælpemidler af højeste kvalitet og 
til netop dit behov. Sahva har mere end 
40 klinikker fordelt over hele landet. 
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være meget bevidst om, hvor han har 
sin krop.
- Jeg skal koncentrere mig voldsomt, så 
jeg ikke snubler eller taber mikrofonen, 
fortæller Peter, der sammen med sin 
terapeut har lært sig nogle kompense-
rende teknikker for sin nedsatte sensibi-
litet og muskelkraft.
- Det handler om kontrol. Når jeg skal 
bevæge mig på scenen, og når jeg flyt-
ter mikrofonen fra den ene til den anden 
hånd. Langsommelighed og pauser er 
blevet en del af de sceniske virkemidler. 
At Peter vælger at skjule sit handicap, 
så det ikke bliver en del af det sceniske 
udtryk, faldt nogle for brystet blandt 
publikum på Uge 30.
- Det blev jeg ked af. Vi har alle en 
historie. Jeg har min, og det har en stor 
indgriben i mit liv og i mit arbejde på 
teaterscenen.

Snyd på mange måder
Det med snyd blev også brugt på nogle 
store posters til busreklamer. I forsom-
meren 2015, kort efter udskrivelsen 
fra Hornbæk, skulle Peter havde taget 
nogle pressefotos for sine poetry slam 
shows. På ét af dem står Peter med en 
meget livagtig tiger i snor. I et øjeblik 
kan man fristes til at tro, at det virkelig 
ER en tiger.
- Det er jo en smule snyd. Ligesom når 
jeg snyder med mine begrænsninger. 

Man kan ikke se det, men det tog ret 
lang tid at tage fotoet, fordi jeg på det 
tidspunkt havde både dårligere gang og 
balance, end jeg har i dag. 

Sofaen er hyppigt opholdssted
Peter snyder, fordi han kan. Men prisen 
betaler han dagen efter.
- Jeg bruger sindssygt megen energi på 
at kompensere for ufrivillige bevægelser 
og undgå at slingre og miste balancen 
med risiko for at falde foran publikum. 
Det fylder i min hverdag, og jeg identifi-
cerer mig som en person med et han-
dicap, også selvom jeg på scenen kan 
snyde mig til for en kort stund ikke at 
være den Peter, der har et handicap. 
Men hjemme i privaten i Valby er sofaen 
Peters hyppige opholdssted. Det er her, 
han på langs tager de mange nødven-
dige hvil og ofte klarer telefonopkald og 
mailkorrespondancer. 
- På hjemmefronten har jeg heldigvis 
stor forståelse fra min kone og samme 
indstilling har min 11-årige datter. Men 
jeg kommer ofte til kort, når jeg er ude 
i den pulserende verden og står og 
fumler med hævekort, kontanter og 
indkøbsvarer, fordi mine fingre ikke vil 
lystre, fortæller Peter, der meget ofte må 
forklare sig. 
Nogle gange kommer datteren ham til 
undsætning: ”Det er bare min fars fjol-
lede hænder!”

Show om handicap
Peter havde premiere sidste år med 
sit underholdende storytelling-show 
”Peter Dyreborgs forbrydelse og straf”, 
hvor de tragikomiske historier er hentet 
fra værtshusmiljøet. Som professionel 
kunstner optræder Peter også på Det 
Kongelige Teater, hvor han i år kan fejre 
10-års jubilæum.
Kun få gange har Peter optrådt med 
materiale knyttet til sit handicap. Første 
gang var i Det Kongelige Teater i januar 
2020, hvor han opførte tre monologer. 
Peter har på sigt planer om et helt show, 
hvor det at have et usynligt handicap 
bliver omdrejningspunkt.
- Jeg vil gerne fortælle min historie med 
en professionel, kunstnerisk tilgang til 
”Peter, du er jo ikke rigtig handicappet!” 
– her ligger masser af godt stof.

- Det er sort uheld, at tumoren sad lige 
der i nakken. Men jeg er glad for, at den 
blev opdaget i tide, siger Peter, og som 
den gæve vendelbo, han er, tilføjer han:
 - Det ku’ ha’ wær’t møj wærre!
Men det afholder ikke Peter fra at være 
medlem af RYK.
- Selvfølgelig! Jeg hedder Peter, og jeg 
har en rygmarvsskade.

Find mere om Peter Dyreborgs shows, 
bogudgivelser og foredrag på peterdy-
reborg.dk

- Jeg ”snyder” på en måde, 
fortæller Peter, der har lært at 
navigere, når han står på de 
skrå brædder i lys og røg og 
skal huske sine monologer, 
holde publikum fangen og 
samtidig være meget bevidst 
om, hvor han har sin krop.



Tilgængelighed:

Tekst: Mette Iversen
Foto: Camilla Hylleberg

Natur med adgang for alle

Fødderne træder varsomt på 
parkeringspladsens sten og 
grus. Som om de må føle sig 
frem, for at benene ikke skal 
svigte under kroppen. 

- Jeg føler mig meget heldig, at jeg 
trods alt kan gå en smule, siger Martin 
Jørgensen, mens han løfter sin kørestol 
ud af bilen ved Bidstrupskoven nær 
Lejre. 
For 13 år siden fik han stillet diagnosen 
sklerose og oplevede kontrollen over 
nerverne, som styrer hans ben, smuldre, 
så han efter få år måtte have en kørestol 
til hjælp for at komme omkring. 

Naturmenneske
Martin Jørgensen har altid været stor 
naturelsker, og kærligheden til natu-
ren har hans sygdom på ingen måde 
ændret. 
- Hvad natur betyder for mig? Det er 
ligesom at spørge, hvad mad betyder 
for mig. Hvis jeg ikke spiser, dør jeg. 
Naturen betyder uendeligt meget, siger 
han. 
Men livet med en kørestol har gjort det 
langt vanskeligere at udforske de skov-
stier, strandenge, klipper og fiskerige 
søer, som hele livet har tiltrukket hans 
nysgerrige blik. 
- Problemet begynder mange ste-
der allerede på parkeringspladsen. 
Belægningen dur ikke til kørestole med 
små hjul, som kører fast. Andre steder 
er terrænet for ujævnt, eller stierne for 
smalle. Jeg har siddet mange gange i 
en bil på en parkeringsplads og ventet, 
mens de andre går tur i det fri, fortæller 
han, mens han monterer et ekstra, stort, 
såkaldt næsehjul fortil, så kørestolen 
kan bane sig vej over parkeringsplad-

Martin Jørgensen: - Det, der piner 
mig, er, når folk bruger store summer 
på anlægsprojekter, men ikke lige får 
tænkt på de sidste fem procent, der 
ville gøre naturen tilgængelig for alle.
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sens sten. Arbejdshandskerne på, så 
huden på hænderne ikke bliver slidt af 
at dreje hjulene fremad, og så er Martin 
Jørgensen klar til en tur gennem sko-
vens grønne farver. 

Ufrivillige indemennesker
Oplevelsen af at ville ud i det grønne, 
men alligevel blive bag bilruden eller 
måske slet ikke komme afsted fra hjem-
met deler Martin Jørgensen med mange 
andre mennesker med nedsat fysisk 
mobilitet. 
Ud fra arbejdsspørgsmålet om, hvorvidt 
“mennesker med handicap er ufrivillige 
indemennesker”, har en forskergruppe 
fra Københavns Universitet undersøgt, 
hvordan mennesker med mobilitetshan-
dicap – fortrinsvis mennesker, som har 
problemer med at gå – bruger naturen, 
samt hvilke barrierer de møder, der for-
hindrer dem i at nyde naturen, som de 
egentlig ønsker. 
- Vi kan se, at folk med hjælpemid-
ler som kørestol eller krykker bruger 
naturen markant mindre end folk uden 
hjælpemidler, selv om de bor tæt på 
naturen, siger Ulrika Stigsdotter, profes-
sor i landskabsarkitektur, som har ledet 
studierne. 
- Vores udgangspunkt er, at de seneste 
årtiers forskning peger på en sammen-
hæng mellem ophold i naturen og godt 
helbred. Det her er ofte mennesker med 
dårligt helbred, som mere end nogen 
andre har brug for naturen, tilføjer hun. 
Sif Holst, næstformand i Danske 
Handicaporganisationer, mener, at 
problemet med at vælge skovturen eller 
badeturen fra, fordi det er for bøvlet i en 
kørestol, er langt større, end vi går og 
tror. 

- Når fysikken giver begrænsninger, 
begynder man at vælge ting fra, fordi 
man bliver usikker. Især hvis man ikke 
allerede er vant til at være i naturen, 
siger hun. 

Skrå stier dur ikke
I Bidstrupskoven triller Martin Jørgensen 
fredeligt hen ad en bred, asfalteret skov-
sti. Inde mellem granerne flakser lyse 
sommerfugle omkring over skovbunden. 
Mus piler rundt i underskoven langs 
stien og virker ikke spor sky. Her på 
asfalten går det glat, fuglene synger lige 
skønt, om man er på hjul eller gåben. 
- Før i tiden ville jeg have trampet ind i 
krattet. Det kan jeg ikke længere, siger 
han. 
Men trods sit handicap drages Martin 
Jørgensen stadig af de mindre stier – 

stier, som øjet ikke ser enden på, men 
som blot slynger sig ind i det grønne. 
Og sådan en sti drejer vi nu ned ad. Selv 
om kørestolen skrumpler let, har han 
stadig fart i hjulene. 
- Jeg kører normalt inde på midten, hvor 
stien er mere plan. At vejen går lidt op 
ad eller ned ad bakke, er ikke et pro-
blem, men hvis der er hældning skråt 
ud til siden, skal jeg hele tiden justere 
vægten og kan næsten kun koncentrere 
mig om at holde balancen, fortæller han. 
Sideværts hældning er blot en ud af 
mange barrierer, som Martin Jørgensen, 
Sif Holst og forskerne fra Københavns 
Universitet nævner. Andre kan være for 
stejl hældning, løse belægninger, hvor 
kørestolens hjul sidder fast, strandsand, 
trin, trærødder, kvægriste, tunge låger, 
for smalle plankestier eller regnvejr. 
Natur & Miljø skulle egentlig have været 
på skovtur med Martin to dage tidli-
gere, men det øsede ned, og han måtte 
aflyse. 
- Man tænker ikke over det, når man 
går almindeligt, men i en kørestol bliver 
man drivvåd, fordi overfladen er større. 
Hjulene kører fast i mudder, og jeg kom-
mer hjem som en hund, der har væltet 
sig i kokasser, som han siger. 

Udvikling af app
For et menneske med nedsat fysisk 
mobilitet risikerer de konkrete forhin-
dringer i skoven at blive til mentale 
forhindringer. 
- Man bliver tøvende. Hvad, hvis vejen 
er for lang? Hvad, hvis der er bump 
undervejs? Hvad, hvis jeg falder? Man 
kommer til at frygte for, om man kan 
klare den. Når mennesker med nedsat 
mobilitet holder sig væk fra naturen, er 

Natur med adgang for alle
Trin, løse sten og for smalle stier er forhindringer, der holder mennesker med nedsat fysisk mobilitet 
indendørs. Mennesker i kørestol besøger naturen langt sjældnere end mennesker uden fysisk handicap, og 
ofte ender skovturen allerede på parkeringspladsen. Nyt forskningsprojekt skal udvikle egnede ruter, som 
både er trygge og udfordrende.

FAKTA
I følge en undersøgelse fra VIVE – Det 
Nationale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd svarer hver 10. 
dansker mellem 16 og 64 år, at de har 
et større fysisk handicap. Det svarer 
til 357.599 voksne mennesker, som 
potentielt kan have problemer med at 
bevæge sig i naturen, hvis ikke natu-
ren er gjort tilgængelig for alle. Hertil 
kommer gruppen af ældre, som på 
grund af aldersrelaterede skavanker 
kan opleve samme udfordringer. 
Kilde: Rapporten ”Sundheds frem mende 
natur for mennesker med bevæ gelses-
handicap” fra Københavns Uni ver sitet 
samt Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd VIVE. 
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Så hvis du som arbejdsleder/borger 
vil dine hjælpere det bedste, 
så ring til os på 40796620.

• Online vagtsystem – log på alle steder fra 
og skaber optimal fleksibilitet for både 
hjælpere/borgere

• Mulighed for at lægge aktiviteter ind og byde 
ind på ledige vagter i online vagtsystemet.

• Nærhed for både hjælpere og borgere, team-
work gavner stabilitet

• Telefoner altid åbne – aftener og weekends
ved akutte situationer samt ved sygdom.

• Medlem af Dansk Erhverv – Arbejdsleder kan 
være tryg mht. alle lønforhold etc.

• Hjælp til vagtplanlægning så alle lønforhold 
er etc. i orden og med minimale fejl i løn.

• Hjælp til rekruttering, vikarer og jobopslag 
sørger vi for i samarbejde med borger

• Medarbejdere sørger for at opdatere vagtsy- 
stem - Hjælp/støtte ud fra borgerens behov.

• Medlem af brancheforening ”Handicap- 
branchen DK” (arbejder for bedre vilkår for 
BPA/handicappede)

• Mere tid til borgere og hjælpere. Gode 
snakke skaber bedre arbejdsforhold samt 
motivation.

• Bisidder bistand eksperter i lovgivning – 
principielafgørelser/protokollater etc.

• Forsikringsmægler så bedste forsikringer
udvælges

• Støtte til vagtrul, vagtplaner, skabeloner, 
skemaer, dokumentationer og mere.

Vi arrangerer foredrag, 
kurser, events men er 
primært bpa arbejdsgiver 
med ordnede forhold.

Teamwork og nærhed.
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det nok på grund af lige dele fysiske og 
psykiske barrierer, siger Sif Holst. 
På hendes ønskeseddel står en opda-
teret oversigt over, hvor man som 
kørestolsbruger eller bruger af andre 
hjælpemidler kan komme frem uden 
bekymring. Og måske er ønsket på 
vej til at gå i opfyldelse. I hvert fald har 
Danske Handicaporganisationer sam-
men med Friluftsrådet og Videnscenter 
om Handicap netop sendt en fondsan-
søgning af sted om støtte til udvikling af 
en app med en landsdækkende guide til 
handicapegnede naturoplevelser. 

Den grønne, røde og sorte løjpe 
Samtidig med at Martin Jørgensen 
indsnuser duften af skov nær Lejre, 
arbejder Ulrika Stigsdotter og hendes 
forskerhold godt 70 kilometer væk – i 
Arboretet i Hørsholm – på at udvikle 
løsninger, så naturen bliver tilgængelig 
for alle. Med eller uden kørestol. Med 
al den viden, forskningen har givet dem 
om handicappede menneskers oplevel-
ser i naturen, barrierer, behov, fysiske 
formåen og ønsker, har de under pro-
jektet Move Green designet et laborato-
rium, hvor de skal eksperimentere med 
forskellige typer ruter og opholdssteder 
i naturen. 
Sammen med landskabsarkitekt Ulrik 
Sidenius viser Ulrika Stigsdotter rundt i 
det naturområde, som i år forventes at 
blive anlagt som Move Green Lab. 
- Vi anlægger et stisystem med tre 
ruter, der krydser hinanden, så man kan 

bevæge sig fra den ene til den anden. 
Grøn rute er den korte og lette, rød 
længere og lidt sværere, sort rute bliver 
for dem, der gerne vil have udfordringer, 
forklarer Ulrika Stigsdotter. 
Uanset hvor udfordrende en rute man 
begiver sig ud på, er grundfilosofien 
i Green Move Lab, at man ikke skal 
lægge mærke til, at man befinder sig på 
en særlig handicapsti. Stålramper, asfalt 
og iøjnefaldende handicapskilte hører 
ikke hjemme i Move Green Lab. Ruterne 
skal opbygges af naturens egne mate-
rialer som træplanker, stenskærver og 
pilehegn. 
- Vi lægger vægt på, at man kommer 
helt tæt på og kan dufte og røre ved 
naturen, som den er. Vi skærer ikke 
træer bort, men lader træer og landskab 
bestemme rutens udformning, forklarer 
Ulrik Sidenius, mens han stryger hånden 
over et væltet træ på stien. Selv om 
stierne skal være trygge, vil forskerne 
også gerne udfordre kørestolsbrugerne, 
så de mærker suset i maven. På ruterne 
vil man kunne køre ud på en gyngende 
flydeponton og stikke fødderne i søens 
vand, og for at give mulighed for at 
komme helt tæt på træernes blade vil en 
del af turen gå over en slags hængebro, 
hvor man er i øjenhøjde med trækro-
nerne flere meter over jordoverfladen. 

Få centimeter gør hele forskellen
Fra grusstien i Bidstrupskoven dre-
jer Martin Jørgensen nu sin manuelle 
kørestol ned ad en smal skovsti uden 
belægning. Næsehjulet gør ham i stand 
til at fortsætte off-road i slalom mellem 
stammer og krat. 
- Hvis jeg vælter, ved jeg, at jeg godt 
kan komme op igen ved egen hjælp.
Og det er heller ikke stier som denne, 

Martin Jørgensen ønsker sig anderledes. 
- Det, der piner mig, er, når folk bruger 
store summer på anlægsprojekter, men 
ikke lige får tænkt på de sidste fem pro-
cent, der ville gøre naturen tilgængelig 
for alle, siger han og nævner en elle-
sump ved Sjælsø, hvor der er anlagt en 
helt ny og smuk plankebro, som netop 
er så smal, at han ikke kan bevæge sig 
derud i kørestolen uden risiko for at 
styrte i sumpen. 
- At lave broen 20 centimeter bredere 
ville ikke have kostet en bondegård i det 
samlede budget. 
Som et eksempel på den modsatte 
oplevelse nævner Martin Jørgensen en 
lignende plankebro på Ulfshale, Møn, 
hvor han trygt kan køre, og der også er 
plads, hvis han møder modsatrettet tra-
fik. Ifølge Martin Jørgensen ødelægger 
forholdene aldrig hans naturoplevelse, 
men ni ud af ti gange begrænser de 
oplevelsen. 
- Det bedste ville nok være at sætte 
landskabsarkitekterne og teknisk for-
valtning i en kørestol og sige: KØR!

Artiklen er venligst lånt fra Danmarks 
Naturfredningsforenings magasin, 
NATUR & MILJØ, nr. 03.2020, der bragte 
temaet: Natur med adgang for alle.

Martin Jørgensen: - Det bedste ville nok 
være at sætte landskabsarkitekterne og 
teknisk forvaltning i en kørestol og sige: 
KØR!

Move Green
Følg projekt Move Green på ign.
ku.dk/movegreenlab/om-move-green

Tilgængelige naturstier
“Natur for alle – tilgængelighedsmærk-
ning af naturstier” er et nyt projekt, der 
har til formål at udvikle en tilgænge-
lighedsmærkning, så flere menne-
sker med funktionsnedsættelse kan 
komme ud i naturen. Registreringerne 
af tilgængelig natur skal forankres i en 
bæredygtig model, der sikrer, at det 
også i fremtiden bliver muligt at finde 
naturoplevelser, og at der fremadrettet 
bliver opdateret information og regi-
streret nye stier. Projektet starter 1. juni 
og kører over de kommende tre år. 
Bag initiativet står bl.a. DH og 
Videnscenter om handicap. Læs mere 
om projektet på videnomhandicap.dk.
BB
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Én gang kleinsmed
Aktivt liv:

John  flytter de tons-
tunge sække med 
granitskærver med en 
fjernbetjening, han har 
fået spændt om maven, 
og som han kan styre 
gaffeltrucken med.



Tekst: Susanne Maibritt Jørgensen
Foto: Flemming Jeppesen

Én gang kleinsmed
Med en uddannelse som kleinsmed, faderens mantra ”John kan alt” og egen vilje og ukuelighed har John 
M. Hinrup skabt sig en aktiv tilværelse med fart, motorer og maskinpark - og så er det en biting, at han er 
kørestolsbruger og tetraplegiker.

John M. Hinrup kommer 
susende om hjørnet med sin 
nyerhvervelse; en påspændt 
motor, der sætter turbo på 
kørestolen. Så er John i sit 

es! Med den kan han på et splitse-
kund – eller helt præcist 1 minut og 50 
sekunder, for han har naturligvis taget 
tid - nå frem til sin virksomhed, der 
ligger 700 meter fra hjemmet i Sjørslev 
i Midtjylland, og når dagen kun har 24 
timer, er det en god investering. For 
meget skal nås, når man som John har 
tusinde gøremål og samtidig skal passe 
på helbredet og undgå for mange for-
flytninger i løbet af dagen.

Selvironisk drivkraft
Da den 20-årige John tog af sted med 
vennerne til Ærø tilbage i sommeren 
1989, ventede på den anden side af 
ferien et spændende og udfordrende 
arbejdsophold i Dubai. Men et fristende 
udspring fra en badebro satte ikke 
blot en stopper for ferien, men for ALT. 
Orkede den unge, arbejdsomme og 
fingernemme kleinsmed et liv i køre-
stol? Var det overhovedet muligt at leve 
sådan? Og så alligevel. Hvad hjalp det 
at binde en løkke, når han ikke kunne 
hænge den op og gøre en ende på det 
hele? 
Plejepersonalet blev uroligt, når han 
sagde sådan. Men i virkeligheden var 
det mere galgenhumor. En selvironisk 
drivkraft. For nok havde John tankerne 
om det unævnelige, men der var også 
det andet. Alt det, som har gjort, at han 
i en alder af 52 år fører en imponerende 

aktiv og livsduelig tilværelse.
- Når nu det skal være, er 20 år en god 
alder at komme til skade i. Man har en 
energi og et gåpåmod, som hører ung-
dommen til, ræsonnerer John M. Hinrup, 
der brækkede femte nakkehvirvel ved 
bade-ulykken.

Institution, nej tak
Drivkraften stod for alvor sin prøve, da 
John købte den nedlagte brugs i barn-
domsbyen Sjørselv og omdannede de 
280 kvadratmeter til privatbolig. For 
hvad gør man, når man er handicap-
pet og afhængig af hjælpemidler, men 
bestemt afviser at bo i et hjem, der til 
forveksling ligner en institution? 
John trak på sin uddannelse og erfaring 
som kleinsmed, sin fingersnilde og sans 
for detaljen. Nok ville hans egne hæn-
der ikke makke ret, men evnerne havde 
han stadig, og med dem instruerede og 

inspirerede han andre – familie, venner 
og hjælper(e), som han har til rådighed 
24/7 - til diskrete løsninger, som øjet 
næppe bemærker, men som fungerer og 
gør ham selvhjulpen i optimal grad. 
Af de store kan nævnes, at niveauet er 
hævet 20 centimeter hele vejen rundt 
om huset, så John kan køre direkte ind 
og ud af både hoveddøre og terrassedør 
uden brug af skæmmende ramper. Til de 
mindre hører køkkenredskaberne, som 
er udført med særlige greb, så John 
trods sin begrænsede håndfunktion selv 
kan mestre både paletkniv og piskeris, 
når han laver mad ved gaskomfuret, der 
som en lige så gennemtænkt detalje 
er udstyret med en isolerende plade 
nedenunder.
- Hvorfor løbe risikoen for at blive for-
brændt på lårene, når det kan undgås?

Iværksætter og livsnyder
Med samme selvfølgelighed kan John i 
dag kalde sig selvstændig, selv om han 
i første omgang blev ”degraderet” til 
førtidspensionist, som det var kutyme 
dengang i 80’erne. Egentlig ville han 
hellere have været omskolet, for noget 
skulle – og ville – han lave, og det noget 
måtte han så selv finde på.
I virkeligheden er noget et fattigt ord, for 
John fandt på meget. Godt hjulpet på 
vej af sin far, som aldrig sparkede søn-
nen til hjørne, men levede ud fra devisen 
”John kan alt”. 
Ejendomme blev købt, udlejet og 
administreret for de penge, som blev 
udbetalt som erstatning for ulykken. 
Rallybiler og gokarts blev ombygget og 

John afviste at bo i et hjem, der til for-
veksling lignede en institution, og trak 
på sin uddannelse og erfaring som 
kleinsmed, sin fingersnilde og sans for 
detaljen. 
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Handicapformidlingen
Alle fortjener en god dag

Sundhedsforsikring til dine hjælpere

Juridisk hjælp og rådgivning
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Flere end 2500 aktive hjælpere
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i det at have stomi. 
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kørt til sejr – sidstnævnte i konkurrence 
med ikke-handicappede - rugbykampe 
vundet og feriedestinationer indtaget i 
bil med handicapcykel og hjælpemidler 
spontant pakket i bagagerummet. 
- Jeg gider ikke dø. Det er livet for godt 
til.

Fra 2. til 1.-sortering
Godt var også det tilbud, John blev 
tilbudt for syv-otte år siden. Køb af 
4.000 m2 fliser i 2.-sortering. Dem skulle 
han nok få solgt videre, og som sagt så 
gjort. Og mere til. For pludselig efter-
spurgte kunderne også 1.-sortering. 
Fliser i alskens slags og nu også granit 
og sand i en grad, så virksomheden 
Billig Belægning har vokset sig ud af 
baghaven til privaten og ind i landsby-
ens tidligere vognmands-forretning.
Og John M. Hinrups virke stopper ikke 
der. Han udlejer også maskiner. Med sig 
selv som fører. Ja, du læste rigtigt. Og 
tror du ham ikke, kan du bare køre forbi 
og besigtige den terrasse, han gravede 
ud til hos en kunde dagen før. 
Kender man John, er forklaringen ligetil. 
Med assistance fra sin hjælper har han 
bygget en kran, så han selv kan hejse 
sig op i gravemaskinen og give sig i 
kast med arbejdet. Hvor svært kan det 
lige være? Ikke sværere end at flytte de 
tonstunge sække med granitskærver fra 

lagerbygning til trailer. Her er ”hjælpe-
ren” bare en fjernbetjening, som John 
spænder om maven og styrer gaffel-
trucken med.

Elektrisk frihed
På lige så genkendelig vis har John fun-
det den perfekte vej til og fra job. Den 
går op ad vejen, forbi kirken og rundt i 
svinget. Som altid. Men ikke i bil som 
før. For han har fået en hjælpemotor af 
det nye mærke PAWS.

- Det fede er de elektriske clamps. Jeg 
skal bare trykke på en knap på styret, så 
griber motoren automatisk fat om ram-
men på min kørestol. Ingen irriterende 
beslag eller brug af kræfter, som jeg ikke 
har.
John kan køre strækningen hurtigere 
end hans hjælper kan i bil. Men ét er 
tiden. Endnu vigtigere er helbredet, og 
her er John som så mange andre køre-
stolsbrugere belastet af svage skuldre 
efter mange års slid med at drive sig 
frem i kørestolen og flytte sig ind og ud 
af bilen. 
- Før samlede jeg opgaverne i klumper 
for at spare på antallet af forflytninger. 
Nu er det bare af sted. Om det er hver 
dag eller flere gange om dagen er lige 
meget.
Dertil kommer friheden. Friheden til at 
kunne. På egen hånd. Til ikke at være 
afhængig af en hjælper, hvis kræfter ikke 
altid rækker. Og slet ikke til at skubbe 
i grus og terræn, hvor hjælpemotoren 
ubesværet bringer John frem. Og det 
er noget, der passer John, som vil og 
kæmper for at kunne alt. På et enkelt, 
sigende punkt dog uden at lykkes. 
- Jeg har opgivet at sove længe.

John vil gerne have sin hjælpemotor 
med overalt og har valgt en handy 
model, som han kan få med ind i bilen.

Tetraplegiker rimer umiddelbart ikke på betjening af maskiner, men for John er det en 
aldeles mulig kombination.
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RYK og Handicapformid-
lingen havde inviteret til 
en hyggelig og faglig aften 
med fokus på BPA i den 
midtsjællandske by Hvalsø, 

hvor Handicapformidlingen har kon-
tor. Og selv om fremmødet ikke var så 
stort, fik det ikke indflydelse på hverken 
hyggen eller fagligheden, som var i top 
denne aften, hvor Handicapformidlingen 
var vært for den gode aftensmad og 
efterfølgende kaffe og kage.

Præsentation af værten
Thomas Blond, konsulent i Handicap-
formidlingen bød velkommen og 
indledte med en kort præsentation 
af virksomheden, der blev grundlagt 
tilbage i 2009 af Søren Rynkebjerg og 
Klaus Dübe, der begge har en baggrund 
som handicaphjælpere. Med en vision 
om at skabe tryghed og trivsel i borger-
nes hverdag og i hjælpernes arbejds-
miljø er virksomheden vokset støt og 
betjener i dag flere end 450 borgere 
med 2.500 fastansatte hjælpere og en 
database på over 2.500 aktive vikarer. 
Det gør Handicapformidlingen til lan-
dets største BPA bureau med kontorer 
i Hvalsø, Vildbjerg, Aalborg, Aarhus og 
Fredericia.
- Fra primært at varetage BPA har vi 
over årene udviklet os til i dag at admi-
nistrere samtlige hjælperordninger fra 
serviceloven, herunder også børneord-
ninger. Det er dog BPA, der fylder mest, 
fortalte Thomas, hvor én af hovedopga-
verne er administration, herunder bl.a. 

lønudbetaling, arbejdspladsvurdering og 
udarbejdelse af regnskaber. 
Handicapformidlingen har fast tilknyt-
tede konsulenter, der bistår borgere og 
hjælpere. Og de har alle en personlig 
hjælpererfaring, bemærkede Thomas.
I huset er der også tilknyttet specialkon-
sulenter, socialrådgiver, sygeplejerske 
og respiratorisk ansvarlig sygeplejerske. 
Dertil en juridisk konsulent, der yder 
juridisk bistand med råd og vejledning.
- Og vores rådgivning er åben for alle. 
Også selv om din BPA ikke er knyttet til 
os, påpegede Thomas.
Det var med tydelig stolthed, at Thomas 
sluttede sit oplæg med at vise klip fra 
de mange sociale arrangementer for 
brugere, pårørende og hjælpere, som 
Handicapformidlingen har afholdt gen-
nem årene. 
- Disse arrangementer har stor til-
slutning og bidrager til et fællesskab, 
der styrker både den enkelte og 
BPA-fællesskabet.

BPA gennem tiden
Specialkonsulent Gitte Jensen gav et 
tilbageblik på hjælpeordningens histo-
rie gennem tiden. Tilbage til dengang i 
70érne, hvor en aarhusianer valgte at 
flytte fra institution og ud i egen bolig 
og mange unge aarhusianere med 
handicap og hjælperbehov fulgte trop 
og blev anledningen til den såkaldte 
Aarhusordning, der tre årtier senere blev 

til Borgerstyret Personlig Assistance.
- I mange år blev den kaldt Danmarks 
handicappolitiske kronjuvel og fik 
sit gennembrud i 1987 med egne 
lovbestemmelser.
Fagforeningerne var dog ikke begej-
strede for ordningen, idet de fandt, at 
den tilsidesatte en række rettigheder i 
hjælpernes arbejdsvilkår. 
Siden er der over årene kommet øgede 
økonomiske stramninger, overvågning 
og brug af rådighedstimer ude i kom-
munerne, som har givet kronjuvelen et 
noget blakket ry. 
Gitte sluttede med et ønske om, at ord-
ningen igen får et godt ry.
(Læs Gitte Jensens artikel på side 22).

Juridisk perspektiv
Juridisk konsulent Magnus Fristrup gav 
et overblik over de juridiske udfordrin-
ger, der er forbundet med kommunernes 
øgede brug af rådighedstimer, tolkning 
af plejeopgaver, revurderinger og vurde-
ring ved indlæggelse.
- Det er en ordning under pres, og det 
mærker vi i høj grad også her hos os, 
når borgerne kontakter os, berettede 
Magnus Fristrup og påpegede bl.a. fra-
vær af en konkret, individuel vurdering 
ved indlæggelse. 
At kommunerne forsøger at sno sig, vid-
nede en kommentar fra én af aftenens 
deltagere i Hvalsø om. Han fik fortalt, 
at han ved planlagt hospitalsindlæg-

En ordning under pres
BPA temaaften:

RYKs første medlemsarrangementer i lang tid havde fokus på BPA med afholdelse af to 
temaaftener i Øst- og Vestdanmark. Programmet bød på et historisk tilbageblik, en juridisk 
status og et brugeroplæg fra hverdagen om, hvor galt det kan gå.

Deltagere fra henholdsvis Hvalsø og 
Vildbjerg benyttede sig af pauserne til 
samvær og snak, som synligt har været 
savnet under de mange coronamåneder.
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Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Klaus DübeEn ordning under pres
gelse skulle hjemsende sine hjælpere på 
tvungen ferie.
- Den går ikke, svarede Magnus 
Fristrup og påpegede varslingsregler i 
Ferieloven og hensyntagen til stabilitet i 
hjælperteamet. 
De mange udfordringer sammen med 
en dalende tilgang af modtagere ude i 
kommunerne vidner om en ordning, der 
er presset.
- Det er dagens virkelighed. Jeg siger 
det ikke højt, men årsagen skal sand-
synligvis findes i kommunernes tilba-
geholdenhed pga. økonomi, selvom de 
siger noget andet. 
- Der er pligt til konkret og individuelt 
skøn, og relevante og saglige hensyn 
SKAL inddrages, påpegede Rasmus 
Fristrup og nævnte hensyntagen til 
lovgivning, borgers retsbeskyttelse, 
grundrettigheder og realisering af lovens 
formål at give borgere med omfattende 
funktionsnedsættelser mulighed for et 
selvstændigt liv. 
Desværre efterlader bestemmelsen stort 
rum for tolkning og deraf store forskelle i 
landets kommuner.
Magnus Fristrup udtrykte derfor stor 
glæde over det aktuelt store politi-
ske fokus med ministerspørgsmål, 
åbent samråd, forespørgselsdebat 
i Folketinget og det igangværende 
arbejde i ministeriet om et generelt 
gennemsyn af reglerne og problemstil-
lingerne i servicelovens hjælpeordninger. 

Og et råd adresseret til Ankestyrelsen 
blev der også sendt af sted denne aften, 
da Magnus Fristrup mente, at det var tid 
til selvransagelse.
- Det kalder på juridisk opmærksomhed 
i Ankestyrelsen, hos Ombudsmanden og 
hos politikerne.
Til deltagerne var rådet: Søg råd og 
sparring hos din organisation, dit bureau 
eller hos anden part, der har juridisk 
kendskab til BPA, og benyt muligheden 
for fornyet behandling og klage.
(Læs Magnus Fristrups artikel på side 24).

Klemt af systemet
Aftenens sidste oplæg var af Jesper 
Overgaard, der fortalte om et træls 
forløb. Et af dem, der giver søvnløse 
nætter. Og dem har Jesper haft en del 
af, siden han blev gjort opmærksom på, 
at han gennem mange år som selvstæn-
dig arbejdsgiver havde udbetalt sine 
hjælpere for lidt løn og ikke overholdt 48 
timers reglen.
- Jeg troede jeg havde styr på det. Det 
havde jeg slet ikke. 
Og pludselig stod Jesper med et lønkrav 
med udsigt til at hæfte for en restance 
på et millionbeløb.
- Den sved. For jeg mener, at jeg har 
gjort det så godt jeg kunne gennem alle 
årene med brug af de formularer, jeg har 
haft adgang til via kommunen. 
Og livet skulle jo leves, fortæller Jesper, 
der blev udskrevet fra VCR i 1990 med 

arbejdsgiveransvar og en pose penge - 
længe før hjælpeordningen fik sin egen 
paragraf i Serviceloven. 
Jespers håb er i dag, at der bliver ind-
gået forlig mellem FOA og de to berørte 
kommuner.
- Jeg har ventet i over to år og glæder 
mig til at sagen får en afslutning og jeg 
fremadrettet kan overlade al arbejdsgi-
veransvar til et bureau.
(I RYK! nr. 3 bringes artikel om Jespers 
forløb).

Magnus Fristrup kommenterede 
afslutningsvis på Jespers oplæg, at 
kommunerne altid har en vejledningsfor-
pligtelse og rettede en opfordring til 
Kommunernes Landsforening om en 
skærpelse af denne forpligtelse.
Aftenen sluttede med ros til arrange-
mentet og gode og relevante oplæg, der 
gjorde én lidt klogere på BPA og dens 
udfordringer. Og fra RYKs formand, 
Helle Schmidt blev der udtrykt en stor 
tak til Handicapformidlingen for godt 
værtsskab.

Lad os slutte med Handicapformid-
lingens mantra: Alle fortjener en god 
dag.

Gitte Jensens og Magnus Fristrups 
oplæg blev streamet, og kan ses på 
RYKs facebookside.

BPA

Jesper Overgaard gav aftenens sidste 
indlæg om at blive klemt i systemet.
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BPA i Danmark er mange 
gange blevet beskrevet 
som verdens bedste hjæl-
perordning. Men kan vi sta-
dig bryste os af at være så 

gode? Den seneste finanslov for 2021 
er på ingen måde opløftende læsning 
for de ca. 1.800 borgere med handicap, 
som har en hjælperordning i eget hjem. 
Det er en gruopvækkende tanke, at 
deres handicaphjælp i stigende grad 
risikerer at blive konverteret til hjemme-
hjælp – mod deres vilje. 
Men hvordan kan det gå til, at verdens 
bedste hjælperordning i dag befinder sig 
så langt fra de oprindelige principper? 
Lad os skrue tiden tilbage til dengang, 
det hele startede i et forsøg på at forstå, 
hvad vi står overfor.

Aarhus-ordningen 
Den første, officielle debat om hjæl-

perordninger tog til i foråret 1986, 
og det var dén, der ultimativt førte til 
Socialministeriets allerførste vejledning 
om hjælperordninger. Således var hjæl-
perordningen nu landsdækkende. Men 
historien om BPA starter før, og dén 
historie er lige så vigtig, selvom den ikke 
indgår i den ministerielle historieskriv-
ning. Måden, hjælperordningen blev til 
på, og den frie ånd deri, er noget af det, 
der gør BPA til et af Danmarks fineste 
principper. 
I Aarhus, midt i 1970’erne, opstod den 
første hjælperordning – helt og aldeles 
uden for normerne. Det er den frie ånd 
fra dengang, der banede vejen for, at 
det nu i årtier har været muligt for bor-
gere med handicap selv at planlægge 
deres hverdag og leve livet så meget 
som muligt på egne præmisser; med 
nogenlunde samme friheder som deres 
medborgere uden handicaps. 
Aarhus-ordningen var det første navn 
til denne hjælperordning, og den 
opstod da også ganske rigtigt i Aarhus 
Kommune, men det ville være synd 
at sige, at det var Aarhus Kommune, 
som opfandt ordningen. Det er dog 
en fejlslutning, som Aarhus Kommune 
ikke ligefrem har anstrengt sig for at 
anfægte.
I virkeligheden startede alt, der siden er 
blevet til BPA, en dag, da en ung mand 
med et handicap ringede fra sin institu-
tion til Aarhus Kommune. Han ville vide, 
hvor meget hjælp han kunne få, hvis 
han flyttede i egen bolig. ”Du kan ikke få 
nogen hjælp. Du er nødsaget til at bo på 
institution”, svarede kommunen. 
Ufortrødent gik den unge mand på jagt 

efter egen bolig, og da han havde fun-
det en, der var egnet, ringede han igen 
til sin kommune og fortalte, at nu var 
han altså flyttet for sig selv, og i øvrigt 
ville han gerne have hjælp til at klare sin 
dagligdag med pleje, overvågning og 
ledsagelse.
Princippet skulle blive, at den unge 
mand kunne få udbetalt samme beløb 
som prisen på en institutionsplads. Og 
sådan startede Aarhus-ordningen altså. 

Rygtet spredtes 
Historien om den unge mands nyfundne 
frihed spredte sig som ringe i vandet, 
og andre unge institutionsbeboere 
flyttede også lige pludselig i egen bolig 
rundt omkring i Aarhus. I løbet af halv-
andet år flyttede flere end 40, primært 
unge, mennesker fra institution til egen 
bolig. Hurtigt begyndte unge fra hele 
landet at flytte til Aarhus, fordi den 
nye ordning ikke fandtes andre steder. 
Der kom så mange til byen, at Aarhus 
Kommune den dag i dag har en markant 
overrepræsentation af borgere med 
hjælperordning.
For manges vedkommende var det 
første gang i deres liv, de fik mulighed 
for at styre deres egen tilværelse, plan-
lægge deres dagligdag og eksempelvis 
handle spontant. 
Aarhus-ordningen gjorde en kæmpe og 
mærkbar forskel og indebar en mar-
kant højere livskvalitet for borgere med 
hjælperbehov. 
Processen med etablering og udvi-
delse af hjælperordningen foregik efter 
sigende i en kammeratlig ånd; 
borgere med handicap og forvalt-

Forståeligt nok er der for tiden stor interesse for BPA-ordningen. Den er nemlig – desværre - under stort 
pres. Det har aldrig været mere vigtigt at kende historien bag BPA og kende baggrundene for, hvordan 
ordningen opstod og blev dansk handicappolitiks kronjuvel. Kun på den måde forstår vi idealerne bag den 
og lærer af erfaringerne, vi sammen har gjort os gennem tiden. 

Tekst: Gitte Jensen, specialkonsulent

Historisk tilbageblik:

En dansk kronjuvel



ningens sagsbehandlere mødtes på 
Telefontorvets Værtshus til klientsam-
taler over en øl eller to, for kørestole 
kunne ikke komme ind på sagsbehand-
lernes kontorer.

Fra hovsaløsning til levegrundlag
Da virkeligheden gik op for Aarhus 
Byråd, var løbet allerede kørt. Op gen-
nem 70’erne var der opstået en lokal 
forvaltningspraksis i kommunen, der 
gjorde det økonomisk muligt for borgere 
med fysisk handicap at ansætte egne, 
personlige hjælpere som et alternativ til 
at bo på institution eller til at have kom-
munal hjemmehjælp. 
Aarhus-ordningen, der siden blev lands-
dækkende, blev så at sige skabt ud 
af et decideret ungdomsoprør blandt 
mennesker med handicap, i en tid, 
hvor samfundet som helhed gjorde op 
med den statslige særforsorg og dens 
mammutinstitutioner. 
Forvaltningslogikken bag uddelingen 
af pengebeløb til udflyttede borgere 
med handicap var dels, at det kun ville 
dreje sig om et fåtal, og dels, at deres 
udflytning ikke måtte blive dyrere for 
kommunen end det gældende loft på 
hjemmehjælpsydelser. I 1975 svarede 
det maksimale beløb således til 40 
timers hjemmehjælp om ugen. 
Der skete et tydeligt, økonomisk gen-
nembrud med Bistandslovens ikraft-
træden i 1976. Ved at beregne prisen på 
en plejehjemsplads fandt man frem til, 
at bevillinger kunne svare til 80 timers 
hjemmehjælp ugentligt. Ordningen 
havde stadig intet egentligt lovgrund-
lag, men en kreativ fortolkning af først 
§56 og senere §48 gav dækning for 
udbetalingerne.

Udvidelse til døgnhjælp blev etableret i 
begyndelsen af 1980’erne, hvor loftet på 
80 timer ugentligt endeligt blev fjernet. 

Oprørerne sejrede
I 1987, med Mimi Jacobsen som social-
minister, blev lovgrundlaget for ord-
ningen forbedret i form af en egentlig 
vejledning om brugen af Bistandslovens 
§48 til hjælperordninger. Nu kunne ingen 
kommune undslå sig for at etablere 
hjælperordninger. Hjælperordningen blev 
et retskrav. Oprørerne havde sejret. 
Hjælperordningen som kulturrevolu-
tion havde opnået anerkendelse, og i 
1998 indførtes hjælperordningen som 
sin egen paragraf i Serviceloven. I 
2009 ændredes navnet til Borgerstyret 
Personlig Assistance (BPA).

Idealer sælges billigt ud 
Med den historisk imponerende og 
juridisk afgørende forbedring af livsvil-
kårene for mennesker med omfattende 
handicap in mente forstår man, hvorfor 
skiftende socialministre gennem mange 
år har rost hjælperordningen som 
noget helt unikt; noget særligt dansk; 
noget, der skal værnes om og bevares. 
Alligevel har efterfølgende ændringer 
betydet, at hjælperordningen er blevet 
mere og mere indviklet og bureaukratisk 
med stadig mere kontrol af de personer, 
der lever med og for nogles vedkom-
mende på grund af ordningen. Det 
er nedslående. Ikke mindst, når man 
tænker på, at selve hjælperordningens 
udgangspunkt og omdrejningspunkt er 
individets frihed og selvstændighed.
I dag er hjælperordningen udsat for 
organiserede, kommunale angreb. Flere 
og flere borgere med BPA oplever i 

stigende grad økonomiske nedskærin-
ger, og selve friheds- og lighedsprincip-
pet bag BPA er tydeligvis ikke længere 
fredet. Sagen er blot, at lige præcis 
hjælperordningen ikke kun handler om 
et serviceniveau, der kan udvides og 
indskrænkes efter skiftende, økonomi-
ske prioriteringer. Ordningen er selve 
grundlaget for, at menneskers frihed og 
livskvalitet – både som begreber og i 
realiteten – bevares. 

Håb at spore
Måske er der dog håb at spore: Senest 
i marts 2021 indskærpede Social- og 
Indenrigsminister Astrid Krag intentio-
nerne med BPA. Hun tog dermed klart 
stilling til, at BPA netop er skabt for at 
samle de mange, forskellige ydelser 
inden for blandt andet personlig pleje, 
praktisk hjælp samt ledsagelse uden for 
hjemmet i én ordning. Det er netop det, 
der er unikt for BPA-ordningen, og det 
er dét, der gør den til selve nøglen til at 
varetage egen dagligdag. Det er værd at 
bemærke, at ministersvarene ikke signa-

En dansk kronjuvel
Fra debatten i Folketinget i 1987, hvor 
lovgrundlaget for ordningen blev forbed-
ret med en egentlig vejledning. 
Foto: Mogens Laier.

BPA

Handicaporganisationer og borgere 
med handicap var mødt op for overvære 
debatten fra tilhørerpladserne.
Foto: Mogens Laier.
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lerer flere penge til området. De omtaler 
ikke nye ydelser eller andet, som kom-
munerne ikke allerede bliver kompense-
ret for. Der er alene tale om et fokus på 
efterlevelse af loven på BPA-området. Vi 
har altså stadig at gøre med præcis den 
samme ordning, som kommunerne har 
kendt lovgrundlaget for i efterhånden 
mange år.
”Det skal ikke være en kamp at få 
hjælp”, sagde Astrid Krag med hen-
visning til BPA. Spørgsmålet er så, om 
det ikke netop er sådan, rigtig mange 
borgere oplever det i dag: en kamp?

Massiv frustration
I december sidste år lykkedes det 
bevægelsen #enmillionstemmer at opnå 
de krævede 50.000 underskrifter til et 
borgerforslag om at fjerne handicapom-
rådet fra kommunernes myndigheds-
område. Det illustrerer meget tydeligt 
den massive frustration, som findes 

blandt mange mennesker med handicap 
og deres pårørende. Det understøtter 
ligeledes ønsket om, at regeringens 
igangværende evaluering af det spe-
cialiserede socialområde resulterer i 
store og nødvendige forandringer på 
området. Begrundelsen for borgerforsla-
get var, at kommunernes forvaltning af 
området har medført, at den specialise-
rede handicapviden er truet, og at rets-
sikkerheden for borgere med handicap 
– generelt og specifikt – er under pres. 
De store problemer, som mennesker 
med handicap i dag oplever i forhold til 
at få den nødvendige hjælp i hverda-
gen, har en række komplekse årsager. 
Mange kan spores tilbage til kommu-
nernes overtagelse af det fulde finan-
sierings- og myndighedsansvar med 
kommunalreformen i 2007. Men den 
demografiske udvikling spiller også ind.

Fælles handling
Derfor er det i ordets bogstavelige 
forstand absolut vitalt at huske historien 
om hjælperordningens opståen. Som 
så ofte før var det først, da mennesker 
gik sammen i fælles handling, at deres 
verden flyttede sig. Hjælperordningen 
opstod kun, og fik kun sine særlige 
kvaliteter, fordi modige mennesker greb 
chancen, da den opstod. 
Læren heraf er, at når alt kommer til alt, 
så er der ikke andre end brugerne selv 
til at forsvare BPA. Risikoen ved naivt at 
overlade handlingsrummet til politikere 
og embedsmænd er ikke alene, at de 
effektiviserer hjælperordningen, men at 
den helt berøves sin sjæl og sine idealer.
Lad os sammen arbejde for, at BPA som 
den handicappolitiske kronjuvel, den er, 
fortsat forbliver en dansk stolthed.

Gitte Jensen er specialkonsulent i 
Handicapformidlingen og har tidligere 
været ansat som konsulent i LOBPA.
Gitte holdt oplæg ved begge 
BPA-temaaftener.

Central figur
Jørgen Lenger er en central figur i Aarhus-ordningens historie 
som den første sagsbehandler i Aarhus, der fik ordningen 
som ansvarsområde. Siden har han fulgt dens politiske og 
forvaltningsmæssige udvikling som byrådsmedlem, folke-
tingsmedlem og handicaporganisationskonsulent samt indtil 
sidste efterår; udviklingschef i Muskelsvindfonden, hvor han 
stadig tjener som handicappolitisk medarbejder på aftægt. 
Foto: Muskelsvindfonden.

Som bekendt rører der sig 
aktuelt meget på den 
politiske arena omkring 
BPA-ordningen. Der stilles 
en lind strøm af minister-

spørgsmål, og et gennemgående tema 
i alle ministerens svar er en ordlyd i stil 
med: ”Derfor har jeg igangsat et internt 
arbejde i Social- og Ældreministeriet 
omkring et generelt gennemsyn af 
reglerne om servicelovens hjælperord-
ninger, hvor problemstillingerne om (…), 
vil blive inddraget”. 
Blandt de aktuelle spørgsmål til ministe-
ren er: 
1. Klarhed over reglerne for regnskab og 
dokumentationer samt honorering. 
2. Øget brug af rådighedstimer og 
manglende anerkendelse af løn for 
aktive tilkald i timerne. 
3. BPA under indlæggelse, herunder 
sektoransvarlighed. 
4. Servicelov kontra sundhedslov – hvad 
kan BPA-ordningen rumme?

Juridisk status 
Ved BPA temaaftenerne fortalte 
juridisk konsulent i Handicap for-
midlingen, Magnus Fristrup om 
retssikkerhed og juridisk sikring 
af ordningen med udgangspunkt 
i den aktuelle, politiske debat.

BPA og retssikkerhed:

Tekst: Magnus Fristrup, juridisk konsulent 
Illustration: Colourbox

Muskelsvindfondens stifter og mange-
årige formand, Evald Krog var blandt 
forkæmperne for BPA. 
Foto: Muskelsvindfonden.



Juridisk status 
BPA og retssikkerhed:

Behov for afklaring
Handicapformidlingen har selv været 
aktiv i denne proces og har bl.a. med-
virket til spørgsmål omkring behovet 
for yderligere afklaring af reglerne på 
området. Ligeledes har vi givet udta-
lelser omkring brugen og aflønningen 
i forbindelse med eventuel brug af 
”rådighedstimer”. 
I Handicapformidlingen vil vi imøde-
komme alle initiativer og ændringer, der 
måtte foretages, så længe de gavner 
berørte borgere og skaber klarhed. 
Klarhed er lig med retssikkerhed, og i og 
med retssikkerheden er så omdiskuteret 
på dette område, så kan det omvendt 
tyde på, at der netop mangler klarhed 
om reglerne. Vi er derfor spændt på 
resultaterne af det politiske arbejde.

Tolkes imod sit formål
Nogle af de største ”knaster”, som vi 
oplever, er bl.a., at BPA tolkes ude i 
kommunerne imod sit formål med små 
”tekniske”, manøvrer, når der bevilges 
og udmåles. Ordningen splittes op i 
”atomer”, og lever ikke længere op til 
formålet med en helhedsorienteret og 
fleksibel ordning, med respekt for den 
enkeltes selvbestemmelse. 
Ankestyrelsen har de seneste år 
opfrisket kommunernes tolkninger af 
Servicelovens § 83 med en politisk 
påpegning af forarbejderne for denne 
bestemmelse. Det er måske tiden for 
samme manøvre vedr. BPA-ordningen? 
I marts 2003 anførte daværende social-
minister i ministersvar S 2582 bl.a. 
(daværende SEL § 77): ”… brugerens 
behov for hjælp er omfattende og 
komplekst, og den hjælp, der udmåles 
efter servicelovens § 96, skal dække 
brugerens behov for hjælp døgnet rundt 
…”. I forarbejderne til Servicelovens 
bestemmelse om hjælpeordning (L 229 
16.4.1997) er endvidere anført: ”Hjælpen 
gives med udgangspunkt i en individuel 
behovsvurdering. ... Selv om udgangs-
punktet for hjælpen er, at den skal 
dække hele døgnet, …” 

Udfordring ved indlæggelse
Blandt andre knaster er, at der gives 

besked om, at hjælpen (ordningen) ikke 
kan medbringes under indlæggelse 
på sygehus uden at kommunen følger 
lovgivningsmæssige procedurer ved 
disse vurderinger. Man overser kravet 
om en konkret og individuel vurdering 
af situationen (mantraet i servicelovens 
formålsbestemmelse, § 1, stk. 3), og 
træffer egentlig i stedet ”automatiserede 
masseafgørelser” ved at henvise til en 
håndbog. Det afføder tab af forvalt-
ningsretlige og socialretlige garantier og 
rettigheder for borgerne. 

Grænsedragning
En anden problematik er grænsedrag-
ningen mellem hhv. Serviceloven og 
Sundhedsloven. Hvor er snitfladen? 
Flere og flere kommuner afviser selv 
små sundhedsopgaver i BPA-hjælpen, 
fx at give insulin eller at skifte en urin-
pose, selvom det er opgaver, som en 
sammenlignelig borger uden en funkti-
onsnedsættelse selv klarer uden invol-
vering af sundhedsplejen. 
Ministeren svarer i et aktuelt svar: ”… 
Hjælpebehovet kan altså også omfatte 
hjælp til almindelige dagligdagsting, som 
borgere uden handicap normalt må for-
ventes at kunne udføre, men dette beror 
på en individuel og konkret vurdering.” 
Der er således ikke grundlag for kon-
sekvent at udskille en mindre sund-
hedsopgave fra BPA ordningen, som 
eksempelvis at skifte en urinpose. Gør 
man det, spænder man ben for den 
selvbestemmelse og fleksibilitet, der er 
tænkt med ordningen.

Rådighedstimer og løndumping
Handicapformidlingen og mange bor-
gere oplever aktuelt en øget, kommunal 
interesse for begrebet ”rådighedstimer”. 
Et begreb, der ved nuværende tolkning 
og praksis kan være undergravende 
for BPA ordningen. Det bliver umuligt 
at rekruttere hjælpere til en løn, langt 
under normen, og en løn, der er fastsat 
uden hensyn til ”den danske model” og 
arbejdsmarkedets parter. Det bør slås 
fast ved klar lovgivning og praksis, at 
også vedr. begrebet ”rådighedstimer” 
skal aflønningen følge en sammenlig-
nelig faggruppe. Hvis ikke, så har man 
startet en farlig udvikling. 
Juraen for en rimelig løsning/tolk-
ning ligger lige for, vi skal blot have 
Ankestyrelsen på banen med en prin-
cipafgørelse, der maner enhver tvivl i 
jorden. Principafgørelse 104-19 påpe-
ger, at der skal udmåles akuttillæg, 
når det er nødvendigt, så hvorfor ikke 

bringe denne praksis videre til også at 
gælde ved behov for hjælp under en 
rådighedstime? 

Manglende respekt og kompetence
BPA-ordningen er tænkt som en hel-
hedsorienteret løsning til borgere, der 
har et ofte stort, sammensat og ofte 
uforudsigeligt behov for hjælp, der 
typisk er fordelt ud over hele døg-
net. Dette er både indskrevet i såvel 
Serviceloven, vejledningen hertil samt 
i tidligere ministersvar – men alligevel 
ses der manglende respekt for dette i 
de løbende afgørelser, der træffes ude i 
kommunerne, og tilmed i stigende grad i 
Ankestyrelsen. 
Der opleves til tider også manglende, 
faglig ballast (manglende kompetence 
ved kommunalbestyrelsens delega-
tion). For mange ”kasketter” i én og 
samme repræsentant for den enkelte 
kommunalbestyrelse er i min optik 
problematisk. 
I forfatningsretten har man konstateret 
- inspireret af tanker omkring magtens 
tredeling - at man ikke bør placere lov-
givende, udøvende og dømmende magt 
hos én og samme person (myndighed). 
Man lovgiver ikke direkte i kommunerne 
i relation til BPA, men i og med, at der 
i høj grad skal ”skønnes” i relation til 
udmåling af hjælp, så kan brugere med 
dette ”skøn” til tider opleve en følelse af 
retstab og deraf desperation, da dette 
skøn opfattes som at kommunen selv 
”lovgiver”. En farlig vej – og noget, vi 
bør være opmærksomme på.

Afslutningsvis vil jeg komme med en 
opfordring. Som borger skal man være 
opmærksom på sine rettigheder i rela-
tion til selv at søge bedst mulig retssik-
kerhed. Hvad er de ”forvaltningsretlige 
garantiforskrifter”?, og hvad kan jeg 
bruge dem til? Hvad er min værktøjs-
kasse?, og hvorledes sikrer jeg bedst 
muligt mine rettigheder ved brug af 
juraen? Eksempelvis retten til repræsen-
tation og retten til indsigt. 
Søg rådgivning og bistand hos din BPA-
virksomhed, patientorganisation eller 
anden, rådgivende part.

Lad os sammen arbejde mod sikring af 
ordningen, - og retssikkerheden i det 
hele taget. 

Magnus Fristrup er juridisk konsulent i 
Handicapformidlingen.

BPA
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BPA i hverdagen:

BPA er bygget på et grundlæggende fundament, der er støbt af en blanding af respekt 
for mennesket, forståelse af livet, erkendelse af forskellighed samt at alle skal have 
lige ret. Det står mig selv klart for øje - i medgang og modgang. 

Meget vand er der løbet 
gennem erfaringens 
kringlede floder siden 
den forårsdag i 2004, 
hvor jeg som indlagt på 

Paraplegifunktionen i Viborg (i dag VCR), 
skulle forholde mig til den nærmest 
ubegribelige besked om, at jeg efter min 
udskrivelse ville få behov for en BPA 
hjælperordning. 
Om end at det allerede på daværende 
tidspunkt stod klart for mig, at jeg 
med min C5/C6 skade ville få brug for 
hjælp i hverdagen, så husker jeg, at 
denne besked ramte mig hårdere end 
beskeden fra lægen om, at jeg ikke ville 
komme til at gå igen. 

Den nødvendige beslutning blev dog 
taget om at søge en BPA  til mig. Det 
skulle siden vise sig at være en overor-
dentlig sund og fornuftig beslutning for 
mit liv. 
Til stadighed vil jeg dog vove at påstå, 
at det ikke er mine lammelser og deraf 
kørestol og hjælpemidler, der rummer 
mine største udfordringer men det, at 
jeg skal og må forholde mig til, at jeg 
har et løbende og vedvarende behov for 
et andet menneskes hjælp og - i mere 
eller mindre grad - tilstedeværelse.
Nogle dage kan jeg tænke, at det sim-
pelthen er for tungt at leve et liv afhæn-
gigt af hjælpere omkring mig. Andre 
dage, hvilket heldigvis er som dagene er 
flest, oplever jeg, at min hverdag flyder 
gnidningsløst.

Men om end jeg skal tilrettelægge vagt-
planer, smalltalke og forklare banaliteter 
verbalt i nogle situationer, og hjælperne 
kan være irriterende og forstyrrende eller 
konstruktivt givende og opbyggende, så 
er jeg taknemmelig for at have mulighed 
for helt selvstændigt at udfolde mit liv. 
For mange af verdens rygmarvsskadede 

En helt særlig hjælp

- Mine hjælpere giver mig mulighed 
for at skabe og opretholde et lige-
værdigt kæreste- og familieliv. 
Andreas med kæresten Anika og 
papsønnen Sylvester.



 

Tekst: Andreas Vedel • Foto: Morten Hoffmeyer
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Folketingets Social- og Ældreudvalg havde 
kaldt social- og ældreminister Astrid Krag 
(S) i åbent samråd om anvendelse af 
rådighedstimer i BPA-ordninger, som er en 
udbredt praksis i landets kommuner.

Tekst: Torben Hollmann, sektorformand i FOA

FOA, Dansk Erhverv og flere brugerorgani-
sationer har gang på gang gjort opmærk-
som på de mange udfordringer, der er med 
ordningen for borgerstyret personlig assi-
stance, og som resultat deraf var social- og 
ældreminister Astrid Krag indkaldt til samråd 
om BPA-ordningerne den 25. maj med tre 
fokuspunkter: Det faldende antal bevillinger af 
BPA-ordninger, kommunernes stigende brug 
af såkaldte rådighedstimer for hjælperne i 
ordningerne og FOAs kritik af Ankestyrelsen. 

Kritikken af Ankestyrelsen hænger uløseligt 
sammen med kommunernes brug af rådig-
hedstimer: Kommunerne udnytter et hul i 
BPA-ordningerne, hvor de i helt specielle 
tilfælde kan betale hjælperne en mindre del 
af deres løn, mens de står til rådighed - altså 
hvor de er til stede på arbejdspladsen, men 
ikke udfører noget arbejde. Problemet er, 
at flere kommuner bevidst glemmer delen 
med ´helt specielle tilfælde´, og at de der-
udover også mener, at hjælperne sagtens 
kan arbejde, mens de får rådighedsbetaling 
- uden at de får de tillæg, de burde. Det har 
fundet sted med vejledning og godkendelse 
fra Ankestyrelsen, og det har vi som fagfor-
bund selvfølgelig ikke fundet os i. 

Derfor glæder det os, at vi nu efter lang tids 
tovtrækning endelig har fået en klar melding 
fra Ankestyrelsen om, at udmålingen af rådig-
hedstimer skal overholde overenskomsterne, 
så hjælperne får den løn for deres arbejde, 
som de har krav på. Det er dog ærgerligt, at 
Astrid Krag til samrådet mente, at reglerne 
på området er klare, når virkeligheden har 
vist noget andet. Ingen kan vel være uenige i, 
medarbejderne skal have en ordentlig løn, så 
borgerne har adgang til deres hjælpere, uden 
at de skal føle sig forstyrrende eller påtræn-
gende. Men for at komme dertil, så kræver 
det politisk fokus og vilje. 

Selvom samrådet var et godt første skridt, så 
er vi desværre langt fra i mål endnu.

Samrådet, der fandt sted den 25. maj på 
Christiansborg, blev sendt live og kan ses på 
ft.dk/udvalg/udvalgene/sou/kalender/54860/
samraad.htm

Åbent samråd om BPA

BPA

med et hjælpebehov er dette slet 
ikke en mulighed. Jeg har fået en 
enorm frihed i mit liv, og den skal og 
bliver forvaltet med respekt. 

Takket være BPA og mine 4-5 faste 
hjælpere har jeg mulighed for at 
skabe mit eget liv. Ud over mine helt 
personlige hjælpe- og plejebehov, 
indkøb, madlavning og rengøring, 
så understøtter ordningen tillige, at 
jeg selv er herre over egen bolig; at 
jeg har kunnet gennemføre en lang, 
videregående uddannelse; at jeg har 
rejst en hel del samt kunnet arbejde. 
Og ordningen gør, at jeg selv kan 
varetage det fulde ansvar som aktiv 
far for min nu 10-årige søn, Sigurd. 
Mine hjælpere understøtter således 
en lang række aktiviteter, som per-
sonligt giver mig en enorm livskvali-
tet, men giver ligeledes mulighed for 
at skabe og opretholde et ligeværdigt 
kæreste- og familieliv. 

Min kæreste gennem de seneste tre 
år og jeg leder i øjeblikket efter en 
bolig, hvor vi sammen kan skabe 
plads og rum til både os, min søn 
og hendes søn og ydermere et sted, 
hvor der også er den nødvendige 
plads til mine hjælpere. 
At et hjem med hjælpere kræver eks-
tra plads, kommer særligt til udtryk, 
når der kommer en tæt relation som 
en kæreste ind i billedet - såvel som 
et barn. Det kan til tider være svært 
at skulle forholde sig til, at der er en 
hjælper i huset uden at mærke stres-
set spøge i baggrunden. 
Min erfaring fortæller, at der er brug 
for et separat hjælperværelse i 
hjemmet. Således får både jeg, min 
kæreste, børn, familie på besøg og 
hjælpere selv plads til at finde ro, 
hvile og overskud. På den måde 

bliver det muligt at navigere mentalt i 
en situation med hjælpere i huset.  

At finde og have de rette hjælpere 
ansat er ikke nødvendigvis rocket 
science, men nærmere et spørgsmål 
om human skills; både hvad angår 
den gensidige kommunikation og 
respekt, men i lige så høj grad hvor-
vidt hjælperen evner at begå sig i og 
understøtte mit liv og hverdag, uden 
at overtage eller tage beslutninger på 
mine vegne. Og så være nogenlunde 
til stede som menneske samtidig.

Jeg har en masse udfordringer i mit 
liv qua min rygmarvsskade - men 
skulle katastrofen ske, som flere 
politiske vinde antyder, at BPA-
ordningen undermineres, hvilket jeg 
allerede har erfaret med beskæringer 
og krav om konkret dokumentation 
af brug af timer, så kunne det hurtigt 
blive et dødsstød for mit nuværende 
liv. 

Alle mennesker i Danmark er kun et 
enkelt, uheldigt øjeblik - 7-9-13 - fra 
at sidde i en lignende livssituation 
med et omfattende handicap. I aner-
kendelse af dette og i respekt for den 
enkelte og for hinanden i samfundet 
er BPA-ordningen opstået. Når jeg 
og andre borgere med BPA presses 
uhensigtsmæssigt meget, så under-
mineres det grundlæggende funda-
ment stødt og roligt for denne fælles 
forståelse og respekt for hinanden 
– og alle taber på det. 

Samfundsøkonomi er meget mere 
end plus og minus over en bundlinje. 
For mig at se er borgerdeltagelse, 
respekt og ansvar grundlaget for et 
samfund i menneskelig såvel som 
økonomisk vækst.

En helt særlig hjælp



Tekst: Jeppe Kerckhoffs, faglig og politisk chef • Tegning: John Ø. Kristensen

Politisk fokus:

Netværk presser på

For den gruppe mennesker, 
som har de absolut mest 
indgribende funktionsnedsæt-
telser, udgør BPA ordningen 
et helt afgørende fundament 

under tilværelsen. Ordningen har en helt 
særlig karakter, som betyder selvbe-
stemmelse og mulighed for et liv præget 
af spontanitet og frihed – vel at mærke 
uden at skulle passe ind i offentlige 
systemers tidsplaner og arbejdsgange. 
Dermed udgør den et fantastisk værktøj, 
som kan sikre ligestilling af mennesker 
med handicap, som får mulighed for at 
være aktive - både professionelt, privat 
og som samfundsborger. Med andre 
ord - det er noget, vi som land skal 
være stolte af og som både FNs han-
dicapkonvention og handicappolitiske 
principper forpligter os til at bevare og 
udvikle. 

Under massivt pres
Desværre ser det ud til, at der i mange 
kommuner er en modvilje mod ordnin-
gen, og at der mangler forståelse for 
intentionerne med den. Således er det 
et af de emner, som fylder mest i Dansk 
Handicap Forbunds rådgivningsindsats. 
Alene i 2020 var vi i vores rådgivnings-

team involveret i 88 sager om BPA, tal 
fra Ankestyrelsen viser, at 34,8 % af de 
sager, som i 2020 landede i styrelsen, 
blev omgjort og senest har vi fået tal fra 
centralt hold, som viser, at antallet af 
nytilkendelser fra 2016 til 2019 er halve-
ret, og at der samtidig ses et fald i det 
samlede antal ordninger. 
Vi oplever, at Ankestyrelsen i en række 
sagstyper anlægger en fortolkning, 
som vi i flere handicaporganisationer er 
uenige i, fordi den er i strid med intentio-
nerne i loven. 
Og endelig har mange pressehistorier 
vist det store pres, mange borgere ople-
ver – både ved, at man ikke vil bevilge 
BPA til nye ansøgere og ved, at man i 
de årlige opfølgninger på velfungerende 
ordninger pludselig forsøger at reducere 
ordningerne og i nogle tilfælde frakende 
dem – ofte efter indgribende, unødven-
dige og grænseoverskridende sags-
behandlingsskridt, som fx at overvåge 
borgerne i eget hjem i flere døgn. 

Akutte problemer
Det store pres på ordningen betyder, at 
der sker forringelser dag for dag. Netop 
derfor er det afgørende, at vi både får 
sikret løsninger på akutte problemer her 
og nu, men også får skabt enighed om, 
at der er behov for mere langsigtede 
løsninger. 
Netop fordi problemerne har akut karak-
ter, har DHF taget initiativ til at samle 
et stærkt netværk omkring BPA ordnin-
gen. I netværket har vi identificeret tre 
akutte problemer, som bør løses med 
det samme, for at undgå at ordningen 
undermineres:
1. Mange kommuner over en bred kam 
udskifter almindelige løntimer med 
rådighedstimer. Formålet med rådig-
hedstimer var fra starten, at man undta-
gelsesvis kunne anvende rådighed for at 
binde ordninger sammen, men realiteten 
er lige nu, at man på nogle ordninger 

indfører rådighed på op imod halvdelen 
af timerne. Resultatet er, at det bliver 
meget svært at rekruttere og fastholde 
hjælpere. 
2. Mange kommuner har indført en fast 
praksis, hvor man som standard nægter 
borgeren muligheden for at medtage 
hjælpere under indlæggelse. I stedet 
sendes de hjem uden individuel afgø-
relse. Det betyder, at man står uden 
hjælp til alle de små, udefinerbare behov 
og at man risikerer at miste gode hjæl-
pere. Det er i modstrid med udmeldin-
ger i ministersvar, som understreger, at 
man har ret til en individuel vurdering, 
og vores opfattelse af, at den såkaldte 
varslingsordning (opsættende virkning 
SEL § 3a), når man får forringet sin 
ordning – et forhold, som Ankestyrelsen 
pt afviser.
3. Samtidig ser vi, at man skærer BPA 
ordninger i stykker ved at omdefinere 
helt banale hjælperopgaver til at være 
sundhedsydelser. Det kan være banale 
ting som at tage en hovedpinepille, 
drysse Movicolpulver på yoghurten eller 
tømme en urinpose. Det er opgaver, 
som man ikke i praksis får løst fra anden 
side, og resultatet er entydigt, at man 
alene benytter metoden for at skære i 
BPA ordningerne. 
Problemerne, som sag efter sag blå-
stemples af Ankestyrelsen, medfører 
stille og roligt en praksisglidning, hvor 
nye, ringere vilkår tegner billedet, og 
hvor intentionerne med BPA ordningen 
stille og roligt undermineres. Det er 
problemer, som har akut karakter og må 
løses hurtigst muligt.

Langsigtede løsninger
Hertil kommer et behov for mere lang-
sigtede løsninger, som forholder sig 
til, at kommunerne tilsyneladende har 
svært ved at forstå intentionerne med 
ordningen, og så kan vi have en mis-
tanke om, at økonomi i kommunerne 
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vægtes højere end faglige vurderinger. 
Derfor arbejder vi aktivt for, at BPA 
ordningen tages med ind i drøftelserne 
om evalueringen af det specialiserede 
socialområde. Og hvis vi vil sikre ord-
ningen fuldt og helt, så tror vi i Dansk 
Handicap Forbund på, at vi skal have 
etableret et niveau af tværgående spe-
cialister, som kan løfte kvaliteten af 
visitationen. Samtidig må man kigge på, 
hvordan der sikres en central medfinan-
siering, som flytter fokus fra økonomi til 
faglighed.    

Massiv indsats giver reaktioner 
I løbet af foråret 2021 har Dansk 
Handicap Forbund, Muskelsvindfonden 
og CP Danmark, på vegne af netværket, 
været i dialog med samtlige politiske 
ordførere på området, som alle tilkende-
giver deres støtte til BPA og vil medvirke 
til at finde løsninger. 
Vi har opnået massiv pressedækning 
omkring BPA, og på baggrund af denne 
indsats er der stillet en lang række 
spørgsmål til ministeren, som senest har 
været i samråd om de uværdige sags-
behandlingsmetoder med overvågning 

i borgerens private hjem. Ministeren har 
nu nedsat en ministeriel arbejdsgruppe, 
som kigger særligt på BPA ordningen, 
og så vil BPA blive drøftet i en fore-
spørgselsdebat i Folketinget F 43 i 
starten af juni. 
Vi har altså opnået et massivt fokus på 
de svære forhold, borgerne oplever, 
og strategien er derfor nu at fastholde 
presset, for det er afgørende, at vi får 
reelle ændringer, så vi kan fremtidssikre 
BPA ordningen, der er en central del af 
fundamentet for mennesker med indgri-
bende funktionsnedsættelser.      

Jeppe Kerckhoffs er faglig og politisk 
chef i Dansk Handicap Forbund.

Med stigende bekymring ser vi, hvordan kommuner presser 
BPA ordningerne i en grad, så vi frygter for ordningens fremtid. 
Et stærkt BPA netværk bestående af otte organisationer, 
heriblandt Dansk Handicap Forbund, er lykkedes med at få 
massiv fokus på sagen.Netværk presser på

Forespørgselsdebat
Forespørgselsdebat i Folketinget F 43 
(Om hjælp via borgerstyret personlig 
assistance) var sat på dagsorden den 
1. juni 2021. 
Spørgsmålet lød: “Hvad er ministerens 
holdning til, at personkredsen, der kan 
få fleksibel og helhedsorienteret hjælp 
via borgerstyret personlig assistance, 
er blevet indsnævret, at der er akutte 
problemer vedrørende brugen af rådig-
hedstimer og afvisning af, at hjælperne 
følger borgerne under indlæggelse, 
og at almindelige, dagligdags pleje- 
og sundhedsydelser bliver fjernet fra 
hjælperordningerne”?
Afstemning på baggrund af debatten 
er programsat til den 3. juni. (Efter tryk 
af dette blad, red.).

Forespørgselsdebatten kan ses på 
Folketingets hjemmeside: ft.dk/aktu-
elt/webtv/video/20201/salen/125.
aspx%20. Er pkt. 50.
BB

BPA
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BPA-arbejdsgiver
Frem til udgangen af 2023 kan borgere benytte rådgivnings-
funktionen BPA-arbejdsgiver indenfor arbejdsleder- og 
arbejdsgiverrollen. 

Tekst: Birgitte Bjørkman

Som arbejdsgiver i en BPA-
ordning har man ansvar for 
at administrere de prakti-

ske og juridiske opgaver, der er 
forbundet med en ansættelse. 
Og det kan være en udfordring, 
når man, udover at ansætte og 
afskedige medarbejdere, skal 
have styr på barsels-, ferie-, 
arbejdsmiljø- og ansættelsesbe-
visloven samt forskels- og ligebe-
handlingslovene. Kender man ikke 
de arbejdsretslige regler på det 
private arbejdsmarked, kan det 
blive en dyr affære.

Hos BPA-arbejdsgiver, som vare-
tages af arbejdsgiver- og interes-
seorganisationen Kooperationen, 
kan man som borger med kontant 
tilskud til ansættelse af hjælpere 
og borgerstyret personlig assi-
stance efter §§ 95 og 96 i Lov om 
social service få gratis råd og vej-
ledning om de ansættelsesretlige 
og arbejdsmiljømæssige spørgs-
mål, der knytter sig til arbejds-
giver – og arbejdslederrollen i 
hjælperordningen. Man kan også 
få råd og vejledning om overdra-
gelse af arbejdsgiveropgaven til 
en godkendt forening eller privat 
virksomhed i hjælperordninger 
efter §§ 95 og 96 i Lov om social 
service.

På rådgivningens hjemmeside 
finder man nyttig information og 
juridisk materiale om lovgivning, 

overenskomster og generelle 
satser samt materiale om arbejds-
miljø og information om mulig-
hedserklæring. Man kan også 
downloade pjecen: “Guide om 
overdragelse af arbejdsgiveropga-
ven” samt skabeloner til standard-
kontrakt. Hver måned præsenterer 
rådgivningen de vigtigste FAQ 
indenfor arbejdsret og arbejds-
miljø. BPA-arbejdsgiver afholder 
også temadage om bl.a. perso-
nalejura, arbejdsmiljø, ledelse og 
konflikthåndtering.

BPA-arbejdsgiver udsender 
et månedligt nyhedsbrev med 
relevante nyheder om ny lovgiv-
ning, afgørende, arbejdsretlige 
domme samt FAQs om rollen og 
ansvaret som arbejdsgiver i en 
BPA-ordning.

Hjemmesiden finder du på bpa-
arbejdsgiver.dk. Hvis du som 
arbejdsgiver eller arbejdsleder har 
spørgsmål, kan du skrive til BPA-
arbejdsgiver på kontakt@bpa-
arbejdsgiver.dk

Det er Kooperationen, der er 
en arbejdsgiver- og interes-
seorganisation for kooperative 
virksomheder i Danmark, som har 
indgået aftale med Socialstyrelsen 
om ydelse af rådgivning til BPA 
arbejdsgiver og/eller arbejdsleder i 
BPA-ordning. Det sker via rådgiv-
ningsfunktionen BPA-arbejdsgiver.

Rådgivningsfunktion:
Bisidderordning
Det kan være en stor støtte at have en 
bisidder med, når man skal til et møde i 
kommunen, eksempelvis når ens BPA sag skal 
genvurderes. Som medlem kan man benytte 
Dansk Handicap Forbunds bisidderordning. 

Tekst: Birgitte Bjørkman

Som medlem af RYK og Dansk Handicap 
Forbund kan man få en bisidder, som kan gå 
med, når man skal til møde med kommunen.

- Vi ved af erfaring, at det kan være svært at have 
overblikket, når man er personligt involveret i sin 
sag, fortæller Chanette Holst, der er hovedkasserer 
i forbundet og selv bisidder siden 2005.

Stor, gavnlig effekt
En bisidder i DHF er en frivillig, som har gennemgået 
et bisidderkursus og efterfølgende er vurderet egnet 
til at være støtte ved møder med kommunen og 
have samtaler med medlemmet både før og efter 
mødet. 
- Og det er en rigtig god ide. Vi kan hjælpe med at 
få sagen ordenligt belyst, så den fx ikke ender i en 
ankesag, fortæller Chanette, der alene sidste år var 
bisidder i mere end 100 møder. 
- Min erfaring er, at en bisidder har stor, gavnlig 
effekt. Sagsbehandlerne forholder sig oftere til lov-
givningen og er mere specifikke med deres begrun-
delser, når en bisidder sidder med. Og denne kan 
”oversætte” for borgeren … ofte er det misforståel-
ser, der forlænger og forværrer en sag.

Ekstra øjne og ører
Bisidderen fører ikke sagen for medlemmet. Denne 
må heller ikke modtage personlige sagsakter og yde 
skriftlighed, men er derimod et ekstra sæt øjne og 
ører og en personlig støtte, som kan hjælpe med at 
huske, skabe struktur og bidrage til et godt møde. 
Alle DHFs bisiddere har tavshedspligt og arbejder i 
overensstemmelse med forbundets etiske værdig-
rundlag. Bisidderne skal desuden deltage i et årligt 
opkvalificeringskursus.

Opfordring
Aktuelt er der mange sager, der omhandler BPA, 
men også trivselsbiler, udmåling af hjemmehjælp, 
hjælpemidler og boligindretning er blandt de sager, 
som Chanette møder. Og hun har en klar opfordring:
- Søg hjælp til at få belyst din sag, inden du ansøger.

Kontakt forbundet på tlf: 39 29 35 55 eller via ’MIN 
SIDE’ på danskhandicapforbund.dk Her finder 
man også pjecen ”Telefonrådgivning og bisidder 
ordning”.

DHFs rådgivning
Som medlem af RYK kan du benytte Dansk Handicap Forbunds rådgiv-
ning, der kan yde sparring i din sag. Rådgivningen kontaktes via hoved-
nummeret 3929 3555 eller via ”Min side” på danskhandicapforbund.dk. 

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

www.advofair.dk

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

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

Solveig Værum Nørgaard
Advokat

I den svære tid, der følger efter at et 
familiemedlem har pådraget sig en 
rygmarvsskade, kan skriveterapi 
være en stor hjælp. At skrive tanker 

og følelser ned kan give større overskud 
og glæde i hverdagen. 

I den nyudkomne bog Skriveterapi 
for pårørende finder man en masse 
gode værktøjer til at skrive sig ud af 
en hverdag, der byder på udfordringer, 
bekymringer, uønskede tanker og for-
budte følelser, og til at hente glæde og 
taknemmelighed.
I hvert kapitel får du brugbare, konkrete 
forslag til, hvordan du kan håndtere dine 
bekymringer, bearbejde ubehagelige 
oplevelser, tackle problemer med fami-
lien, arbejde med et positivt livssyn og 
fremme psykisk velvære … og meget 
mere. 
Foruden skriveøvelser finder man også 
inspiration fra andre pårørende og illu-
strative cases.

Bogen henvender sig til alle pårørende, 
og du vil derfor have glæde af bogen, 
uanset om du er forælder, ægtefælle, 
kæreste, søster, bror, voksent barn, ven 
eller på anden måde er nærtstående. 
Pårørende er forskellige, men der er 
fællestræk ved rollen som omsorgsgi-
ver, der gør, at du altid vil kunne finde 
skriveøvelser i bogen, der appellerer til 
netop dig.

Adskillige undersøgelser viser, at det er 
gavnligt for vores psykiske og fysiske 
helbred at skrive om vores tanker og 
følelser. Vi kan fx blive mindre angste 
og deprimerede af at skrive, ligesom vi 
kan styrke vores arbejdshukommelse 
og sove bedre. Skriveterapi styrker også 
vores immunforsvar, så vi ikke så ofte 
bliver syge.

Skriveterapi er et redskab for livet og 
kan passes ind i selv den mest kræ-
vende hverdag. Du behøver ikke være 
god til at skrive for at lave de mange 

skriveøvelser i bogen. 
Og du kan skrive derhjemme. Ved at 
skrive i så kort tid som 15 minutter ad 
gangen, kan du få et godt udbytte.

Bogen er forfattet af Annette Aggerbeck, 
der er eksamineret psykoterapeut med 
speciale i skriveterapi og forfatter af den 
tidligere udgivne bog Skriveterapi – din 
guide til personlig vækst. Hun kender 
selv personligt til udfordringerne som 
pårørende til en med demens i hendes 
familie. Den nyudgivne bog bygger 
blandt andet på hendes erfaringer fra 
gruppeforløb, hvor pårørende laver skri-
veøvelser i kombination med samtaler 
og korte meditationer.

Skriveterapi for pårørende. Annette 
Aggerbeck, april 2021. Forlaget 
Respekta. Pris: 270 kr. inkl. forsendelse. 
Bogen kan købes ved at sende bestilling 
til mail: annette@aggerbeck-terapi.dk
Find mere info på aggerbeck-terapi.dk.

Et redskab 
for livet
I en ny bog om skriveterapi målrettet pårørende finder man 
skriveøvelser, illustrative cases og bud på, hvordan man 
kan håndtere bekymringer og uønskede tanker samt hente 
glæde og taknemmelighed med skrivning.

Tekst: Birgitte Bjørkman

for pårørende

Annette Aggerbeck

A
nnette A

ggerbeck
Skriveterapi for pårørende

Respekta

Respekta

Denne bog er for dig, der er pårørende og har brug for støtte i en svær tid. 

Skriveterapi kan være en fantastisk hjælp, fordi du ved at skrive om dine 

tanker og følelser får større overskud og glæde i dit liv. Du bliver mere ro-

bust i din omsorgsrolle. Det gavner ikke kun dig, men smitter også positivt 

af på den, du yder omsorg. 
I hvert kapitel får du brugbare konkrete forslag til, hvordan du kan:• håndtere dine bekymringer• bearbejde ubehagelige oplevelser • vække din glæde og taknemmelighed
• tackle problemer med familien• arbejde med forbudte tanker og følelser

… og meget mere
Bogen kommer ind på en række områder, der er særlige for pårørende, hvor 

du får masser af skriveøvelser og inspiration fra andre pårørende, der har 

haft gavn af øvelserne. 
Skriveterapi kræver ingen forudsætninger. Du behøver slet ikke være god til 

at skrive for at lave øvelserne i denne bog. Og du kan skrive derhjemme. Ved 

at skrive i så kort tid som 15 minutter ad gangen kan du få et stort udbytte. 
Skriveterapi kan passes ind i selv den mest krævende hverdag 

og er et redskab for livet.

Annette Aggerbeck er eksamineret psy-koterapeut med speciale i skriveterapi og forfatter af bogen Skriveterapi – din guide til personlig vækst. Annette er også 
uddannet journalist og har skrevet om psykologi i mange år. Til daglig arbejder 

hun som psykoterapeut og freelance-journalist. Hun startede sit arbejdsliv som cand.jur. i Justitsministeriet.
Annette har haft demens i familien og kender personligt til udfordringerne som pårørende. Hun afholder blandt an-

det gruppeforløb, hvor pårørende laver skriveøvelser i kombination med sam-taler og korte meditationer. Denne bog 
bygger blandt andet på hendes erfarin-ger fra grupperne og fra skriveterapeuti-

ske forløb med individuelle klienter.
Læs mere på www.aggerbeck-terapi.dk 
om, hvad Annette Aggerbeck tilbyder af 
foredrag, workshops og terapi. 

Adskillige undersøgelser viser, at det er 
gavnligt for vores psykiske og fysiske helbred at skrive om vores tanker og følelser. Vi kan fx blive mindre angste og mindre deprimerede af at skrive, ligesom vi kan forbedre vores arbejds-hukommelse og sove bedre. Skrivete-rapi styrker også vores immunforsvar, så vi ikke så ofte bliver syge.

”Skriveøvelserne har gjort mig fokuse-ret. Jeg kan bedre forholde mig til min mands situation, min familie, mine ven-ner, mit liv som pårørende og mig selv. Hold da op! Det er så givtigt at skrive!”
– Lilan, pårørende ægtefælle

9 788797 200513

ISBN 978-87-972005-1-3

Ny bog om skriveterapi:Rådgivningsfunktion:
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’ter

Wings for Life
Den 9. maj præcis 

kl. 13 (dansk tid) 
lød startskuddet 
til Wings for Life 

World Run over alt på klo-
den. Nogle løb om natten, 
andre i regn. Herhjemme 
blev et lille, lukket app run 
med ca. 60 deltagere fra 
RYK Team afviklet under 
høj sol i Fælledparken. På 
grund af restriktioner var 
løbet aflyst for alle øvrige 
deltagere, der blev henvist 
til egne app løb. Det betød 
dog ikke noget for stemnin-
gen. Alle mødte op i godt 
humør og klar til at indtage 
Fælledparken på ruten, der 

var en 3,15 km lang loop 
på primært grussti. 

For- og bagtrop
Forinden havde deltagerne 
downloadet App’en, hvor 
de kunne følge den virtuelle 
bil, Catcher Car, der kørte 
fra start 30 minutter senere 
og indhentede løberne en 
for en. Inden nåede de 
hurtige at løbe/køre loopen 
mange, mange gange. 
Andre dannede bagtrop 
og trillede i et mere adsta-
digt tempo med plads til 
at nyde solen og det gode 
selskab. Alle dog med 
det fælles formål at ind-
samle midler til forskning i 
rygmarvsskader.

Et stærkt koncept
Blandt deltagerne var 
Kristian Back, der havde 
sin første oplevelse med 
Wings for Life World Run 
tilbage i 2014.
- Det stærke ved konceptet 
er den gode stemning og 
det gode formål, fortæller 

Forårssolen tittede frem på 
himlen, da flere end 30 
håndcyklister og en hel 

del gående samledes på Amager 
Fælled en lørdag i april. De fleste 
med en cykel påspændt foran 
kørestolen – med eller uden 
motor. For dem, der ikke havde 
egen påspændingscykel, var 
der mulighed for at låne, og det 
tilbud tog nogle imod. Det var 
firmaerne Sunrise Medical og 
Wolturnus, der velvilligt stillede 
påspændingscykler til rådighed.

Forinden var arrangørerne i dia-
log med Natur styrelsen, der gav 
særlig tilladelse til parkering ved 
Naturcenteret på dagen. 
- Aftalen sikrede os, at alle 
kunne få en parkeringsplads, 
fortæller Jette Poulsen, der var 
medarrangør fra RYK.

Alle var velkomne, og det var 
både medlemmer af RYK og 
Dansk Håndcykelklub, der var 
mødt op, mest for det gode 
samvær. 
De fremmødte blev delt op i to 
hold til en kort og en lidt længere 

strækning i det naturskønne 
område. 
Birgitte Jørgensen var blandt 
deltagerne, der havde fundet 
vej til Amager Fælled:
- Det var en total fed oplevelse 
at prøve en påspændingscykel 
for første gang! Tak for et fanta-
stisk arrangement. 
Jessica Damen havde egen 
påspændingscykel med og nød 
at komme ud og cykle med 
andre.
- Det var et super initiativ. Og en 
god rute, der bestod af asfalt og 
fast grus.
 
Efter en god tur rundt på 
Amager Fælled sluttede dagen 
med spisning på Traktørstedet.
Jan Friis Jørgensen var medar-
rangør fra Dansk Håndcykelklub, 
og han er godt tilfreds med 
dagen:
- Det var en kæmpe fornøjelse 
at se og snakke med så mange, 
glade mennesker. Fantastisk 
at man kan nyde naturen, få 
motion og hyggesnakke sam-
tidig. Glæder mig allerede til 
næste gang. 

Og en næste gang bliver der helt 
sikkert. 
- Dagen var en kæmpe succes. 
RYK har allerede snakket med 
Håndcykelklubben om at lave 
lignende arrangementer i frem-
tiden, slutter Jette Poulsen.

Hold øje med RYKs 
facebookside.

Cykeltræf
En lørdag midt i april samledes en flok glade folk fra RYK 
og Dansk Håndcykelklub til cykeltræf på Naturcenter 
Amager.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Karla Cruddis

Invitation: “Balsam for sjælen”
DHF-NordVest og RYK inviterer til ”Balsam for sjælen” 
lørdag den 9. oktober kl. 15 i Idrætscenter Vendsyssel 
i Vrå. Psykolog Erla Heinesen Højsted giver os et boost 
og nogle værktøjer til at mestre livet. Trio Sussie & Leo 
underholder efter middagen.
Find info på ryk.dk, hvor du også tilmelder dig.

I høj sol og 
med veloplagte 
deltagere blev 
Wings for Life World 
Run i Fælledparken 
en fantastisk dag, 
hvor vi alle løb for 
os, der ikke kan. 

Henrik Arndal og medarrangør 
Jette Poulsen.



 

Generalforsamling
Indkaldelse til

Wings for Life
Kristian, der sætter stor 
pris på, at der er plads 
til kørestolsbrugere, men 
at det ikke kun er bun-
det sammen omkring 
det, men snarere er et 
helt normalt løb med 
plads til alle. 

Og et helt normalt løb 
uden restriktioner bliver 
det forhåbentligt igen til 
næste år.

Verdens største løb
På trods af restriktioner 
verden over deltog ikke 
mindre end 184.236 
løbere fra 195 nationer 

i Wings for Life World 
Run 2021 og tilbage-
lagde over 1,6 millioner 
km. Tilsammen blev der 
indsamlet 4.1 millioner 
euro til forskning i ryg-
marvsskader. Det er en 
ganske flot præstation. I 
øvrigt slog verdens stør-
ste løb også sin egen 
rekord med antal løbere 
globalt set. 

Og så til vinderne
For tredje gang vandt 
svenskeren Aron 
Anderson, der er ryg-
marvsskadet, pokalen 
for mændene med 66,8 

km. Den kvindelige vin-
der blev Nina Zarina fra 
USA med 61.1 km. 

Tak 
RYKs formand, Helle 
Schmidt sender en ros 
til arrangementet og 
dem, der støttede op.
- Tak til sponsorerne, 
Langhøj, Stine A og 
Audi, der bidrog med 
sponsorgaver til delta-
gerne, og tak til Redbull 
for et godt samarbejde.

Lad os gøre det igen i 
2022 og forhåbentlig 
uden restriktioner, så 
alle igen på hjul, gåben 
og i løb kan være med til 
at fejre dette fantastiske 
event til fordel for ver-
dens rygmarvsskadede. 

Man kan allerede nu til-
melde sig Wings for Life 
World Run næste år den 
8. maj 2022 på: wings-
forlifeworldrun.com/en/
locations/app

Invitation: “Jeg er min egen herre”
DHF-Lillebælt og RYK inviterer til ”Jeg er min egen herre” lørdag den 11. 
september kl. 14 på Hotel Scandic i Kolding. Foredrag “Livet er ingen dans på 
roser, men det er mit og det skal leves!” ved psykolog Erla Heinesen Højsted, 
der giver os et boost og værktøjer til at mestre livet. Komiker Jacob Haugaard 
viser os kunsten i, hvordan humor kan hjælpe med at leve i nuet og få smil på 
læberne. Find info på ryk.dk, hvor du også tilmelder dig.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Nikolaj Frits Nielsen

RYK indkalder til ordinær general-
forsamling lørdag den 2. oktober 2021 
i Tilst, Aarhus.

Foreløbig dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Forelæggelse af revideret regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af formand – Helle Schmidt er på 
valg for 1 år (genopstiller)
7. Valg af næstformand – Keld Jensen er 
på valg (genopstiller)
8. Valg af kasserer – Rita Nissen er på valg 
(genopstiller)
9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 
år – Jette Poulsen er på valg (genopstiller), 
Johnny Jahn er på valg (genopstiller)
 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 
år – Cathrine Guldberg er på valg (gen-
opstiller ikke), Peter Stegmann er på valg 
(genopstiller)
10. Valg af to suppleanter 
11. Valg af to revisorer og en suppleant for disse 
12. Fremtidigt arbejde 
13. Eventuelt

Forslag, som ønskes taget op og behand-
let på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsens sekretær i hænde i skriftlig 
form senest 4 uger før generalforsamlingen 
afholdes. Forslag sendes til RYKs sekre-
tær, Johnny Jahn, mail: johnny@ryk.dk.

Endelig dagsorden, skriftlig beretning, 
regnskab og indkomne forslag offentlig-
gøres på RYKs hjemmeside senest 14 
dage før generalforsamlingen afholdes. 
Materialet kan også tilsendes pr. post ved 
henvendelse til sekretæren på tlf. 6054 
6406 eller mail: johnny@ryk.dk.

Vært for dagen sammen med RYK er Ejner 
Hessel og Handicapformidlingen, der 
byder på forplejning, foredrag ved Jacob 
Panton, “Den døde soldat” og underhold-
ning ved Thomas Borghus og band.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Invitation med dagens program, praktisk 
info, tilmeldingskupon, mv. finder du i 
indstikket, der er vedlagt dette num-
mer af RYK! magasin. Tilmelding på 
ryk.dk eller på kuponen, du finder på 
invitationen.
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Effekt af rotræning
Forskning i sundhed:

I RYK! nr. 3.2020 bragte vi en omtale af et nystartet ph.d.-projekt, der har til formål at måle effekt af 
kørestolsmodificeret ro-træning på hjertekredsløbsfunktionen hos personer med rygmarvsskade. Projektet 
er nu halvvejs, og forventningerne er store. RYK! bringer her en midtvejsstatus.

Fysisk aktivitet mindsker 
risikoen for en lang række 
ikke-smitsomme sygdomme 
såsom type 2 diabetes og 
hjertekredsløbssygdomme, 

og en god, fysisk kapacitet er forbundet 
med reduceret dødelighed blandt den 
gående befolkning. Ikke desto mindre, 
så er det fysiske aktivitetsniveau og den 
fysiske kapacitet stærkt reduceret hos 
personer med rygmarvsskade. 

Mangel på træningsmuligheder
Tidligere undersøgelser viser, at længe-
revarende fysisk træning, ofte udført på 
et arm-ergometer (træningsmaskine for 
overkroppen), kan øge sundhed, fysisk 

uafhængighed og livskvalitet hos køre-
stolsbrugere med en rygmarvsskade. 
Desværre er arm-ergometre ofte ikke at 
finde i fitness og motionscentre, og der 
er en generel mangel på træningsmu-
ligheder og tilpasset træningsudstyr til 
denne gruppe af mennesker. 

Opsummering
Formålet med dette ph.d.-projekt er at 
undersøge effekterne af et 12-ugers 
træningsforløb med en ny træningsform, 
nemlig ergometer-roning tilpasset per-
soner i kørestol. 
Specifikt undersøger vi effekterne af den 
fysiske træning på en række risikofakto-
rer for hjerte- og kredsløbslidelser samt 
stofskiftesygdomme hos de deltagende 
rygmarvsskadede i kørestol. Yderligere 
undersøger vi, om ro-træning påvirker 
deltagernes fysiske aktivitetsniveau i 
dagligdagen, deres maksimale fysiske 

kapacitet, livskvalitet og skuldersmerter. 

Tilpasset til både høj og lav skade
For at kunne besvare ovenstående 
spørgsmål, annoncerede vi efter del-
tagere i RYK! magasin og har efter-
følgende inkluderet 16 personer med 
rygmarvsskade, der ved lodtrækning er 
blevet ligeligt fordelt i træningsgruppe 
og i kontrolgruppe. 
Hvor kontrolgruppen er blevet bedt om 
at fortsætte deres normale livsstil, så 
udfører deltagerne i træningsgruppen 

konditionstræning på et ro-ergometer 
30 minutter, tre gange ugentligt over en 
periode på 12 uger. Træningen er tilpas-
set kørestolsbrugere ved at sædedelen 
af ergometeret pilles af og erstattes med 
en tilpasset enhed (Figur 2).
De deltagere, der har en høj skade og 
derfor mangler stabilitet af overkrop-
pen - og i nogle tilfælde grebsfunktion - 
udfører træningen med brug af bælte og 
vest til stabilisering af overkroppen og fx 
’tetrahandsker’ for bedre greb. 
Det er derfor i skrivende stund lykkedes 
os at tilpasse træningen til både dem 
med høj og lav rygmarvsskade, hvilket vi 
er meget tilfredse med.

Omfattende sundhedstjek
For at måle effekten af træningen, 

Cathrine Guldberg ses her i en arbejds-
test med stigende belastning til bestem-
melse af iltoptagelseshastighed. Rasmus 
Kopp Hansen overvåger testen.
Foto: Anna de Wit.

- Jeg kan se en markant forbedring - 
efter 6 ugers træning har jeg tabt 3,6 kg.

Christian Sørensen, deltager.

Deltagerne får målt deres kropsvægt ved 
brug af en kørestolsvægt, hvor vægten 
af stolen fratrækkes vægten af stolen 
+ deltageren. Her er det Morten Brun 
Madsen, der bliver vejet. 
Foto: Rasmus Kopp Hansen.
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møder deltagerne op i Idrætslaboratoriet 
på Aalborg Universitet, hvor de gen-
nemgår en række fysiologiske tests 
og spørgeskemaer samt får foreta-
get blodprøvetagning på Aalborg 
Universitetshospital halvvejs (seks uger 
inde) i træningsforløbet og umiddelbart 
efter afslutning (12 uger). Blodprøverne 
bliver analyseret for kendte risikomarkø-
rer for udvikling af hjertekredsløbs- og 
metaboliske (stofskifte) sygdomme, 
såsom mængden af kolesterol, fedt, 
sukker og insulin i blodbanen. Yderligere 
får deltagerne målt deres blodprocent, 
nyre- og levertal samt mængden af 
hvide blodlegemer og infektionstal, så 
alle de frivillige i projektet modtager 
altså et grundigt sundhedstjek ved at 
deltage – hele tre gange på 12 uger!
I idrætslaboratoriet får deltagerne også 
målt talje- og hofteomkreds, og de bliver 
vejet på en kørestolsvægt. De får målt 
blodtryk, både siddende og liggende, 
og så får de bestemt deres maksimale 
iltoptagelseshastighed (kondition) ved 
brug af specialiseret udstyr. Derudover 
måles hjertets elektriske aktivitet og 
vibrationer ved henholdsvis brug af EKG 
og en bevægelsessensor placeret på 

brystkassen. Vi anvender også speciali-
seret ultralydsudstyr, hvor vi kan under-
søge, om størrelsen af de store blodkar 
(pulsårer), og karenes evne til at udvide 
sig, ændrer sig med træningen. 

Forbedret iltoptagelse
Nuværende status på projektet er, at 
deltagerne (både kontrolgruppe og 
træningsgruppe) har afsluttet seks-
ugers test, og der resterer to-tre ugers 
træning, inden de endelige slutmålinger 
skal foretages. Da projektet stadig er i 
gang, mangler størstedelen af data at 
blive analyseret. Derfor er det for tidligt 
at sige noget om, hvorvidt denne træ-
ningsform er effektiv til at forbedre hjer-
tekredsløbs- og metabolisk sundhed. 
Det, vi dog allerede nu kan se ud fra de 
data vi har, er, at deltagerne i trænings-
gruppen – i modsætning til kontrolgrup-
pen – på bare seks uger har forbedret 
deres iltoptagelseshastighed (kondi-
tion) med 11-13 %, hvilket er markant. 
Selvom kropsvægt og livvidde-data 
mangler at blive behandlet statistisk 
– hvorfor vi ikke kan sige noget med 
tilstrækkelig sikkerhed – så er der flere 
af deltagerne, der har formået at tabe 
sig adskillige kilo og 8-10 cm omkring 
livet, hvilket er meget imponerende! 

Udrulning af træningsformen
Vi er i øjeblikket på jagt efter funding, 
så vi i foråret 2022 kan inkludere yder-

ligere et par personer i projektet samt 
på længere sigt udrulle træningsformen 
ude på eksisterende træningssteder 
for rygmarvsskadede, såsom rehabi-
literingsklinikker, privathospitaler og 
handicapidrætsforeninger. 

Rasmus Kopp Hansen er cand. scient. 
i Idræt, ph.d.-studerende i forsknings-
gruppen Sport Sciences – Performance 
and Technology på Institut for Medicin 
og Sundhedsteknologi, Aalborg 
Universitet samt i forskningsgruppen 
Teknologier i Borgernær sundhed, 
University College Nordjylland (UCN).

Tekst: Rasmus Kopp Hansen, cand. scient. i Idræt

En af deltagerne i træningsgruppen er 
Christian Sørensen, der her ses udføre 
kørestolstilpasset ergometerroning. 
Foto: Rasmus Kopp Hansen.

FAKTA
Projektets titel: ”Effekt af 12-ugers 
kørestolsmodificeret ro-træning på 
hjerte-/kredsløbsfunktion og metaboli-
ske faktorer hos kørestolsbrugere med 
rygmarvsskade”.
Træningsforløbene varetages af 
idrætsfysiolog Rasmus Kopp Hansen, 
en kandidatstuderende fra Holland og 
tre fysioterapeutstuderende fra UCN.
Samarbejdspartnere i projektet: 
RYK – Rygmarvsskadede i Danmark 
(støtter med kørselsgodtgørelse til 
RYK medlemmer), Aalborg Roklub, 
Modest Sport, Vestdansk Center for 
Rygmarvsskade, Wolturnus A/S, iQni-
ter og Med24.  
Når det bliver aktuelt, vil der i RYK! 
magasin annonceres efter forsøgsper-
soner til projektet.
Man kan finde mere info om trænings-
studiet i denne protokolartikel, der er 
publiceret i BMJ Open https://pub-
med.ncbi.nlm.nih.gov/33067301/- 

- Jeg kan klart mærke, at jeg er blevet 
mere udholden. Denne form for kreds-
løbstræning er noget jeg vil have fokus på 
fremover.

Cathrine Guldberg. deltager.
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NYT ..... fra Afdeling for RygmarvsskaderNYT ..... fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade

N-hus og familiehus
Byggeriet af det nye N-hus i Glostrup skrider planmæs-
sigt frem, herunder også tidmæssigt. Der er nu bygget 
op til de fire planlagte etager, og snart bliver bygningen 
lukket. Huset forventes at stå færdigt i slutningen 2022, 
og medarbejdere, patienter og pårørende forventes at 
kunne flytte ind omkring årsskiftet 2022/23.
Der er tillige bevilget et ”familiehus” i tilknytning til 
N-huset med 11 topmoderne lejligheder med støtte 
fra Trygfonden. Byggeriet af dette påbegyndes også 
snart og forventes i drift inden udgangen af 2022.

Claus Andersen, ledende overlæge

Foto af byggeriet taget fra en drone i april. 

Ny ledelse af samlet afdeling
Integration og fusion af Afdeling for Rygmarvsskader 
og Afdeling for hjerneskader er påbegyndt pr. 1. 
april. Der arbejdes med at etablere en fast ny ledelse 
af den samlede afdeling. 

Mette Lindelof, som 
er neurolog, er ansat 
som ledende overlæge 
for den nye samlede 
afdeling. Mette Lindelof 
kommer fra en stilling 
som specialeansvarlig 
overlæge på Sjællands 
Universitetshospital, 

Roskilde. 
Derudover arbejdes med at ansætte en ledende 
oversygeplejerske/terapeut. Indtil da består afde-
lingsledelsen, udover Mette Lindelof, af ledende 
terapeut Hanne Munk og ledende terapeut Janni 
Sleimann. Neurocentret forventer, at ansættelsen 
er på plads efter sommerferien i år.

Claus Andersen, ledende overlæge

Patienter med neurolo-
giske skader har ofte 
nedsat lungefunktion, 

enten pga. selve skaden eller 
pga. længere tids immobilitet. 
Nedsat lungefunktion kan bl.a. 
medføre nedsat fysisk udhol-
denhed, nedsat hostekraft, 
åndenød ved tale samt generelt 
nedsat livskvalitet. 
Inspiratorisk muskeltræning 
(IMT) er en træningsform, der 
har vist sig at kunne øge den 
inspiratoriske muskelkraft og 
det generelle funktionsniveau 
hos personer med nedsat 
lungefunktion.

Træningen
Siden 2017 har VCR tilbudt 
inspiratorisk muskeltræning til 
patienter med rygmarvsskade, 

der har nedsat lungefunktion.
Træningen foregår ved at 
patienten laver inspirationstræ-
ning med modstand vha. af en 
modstandsfløjte. Modstanden 
i fløjten indstilles til 30 % af 
maximalt, inspiratorisk tryk. 
Som udgangspunkt har trænin-
gen foregået én gang dagligt, 
syv dage om ugen med 30 
inspirationer ved hver session, 
hvor træningsmodstanden er 
blevet justeret hver anden uge.

Væsentlig fremgang
For at undersøge effekten af 
IMT har vi for nyligt kigget på 
data fra 31 patienter, der har 
haft et IMT forløb med mini-
mum to målinger inden for 3-12 
uger. Patienterne var 14 kvinder 
og 17 mænd med en gennem-

Inspiratorisk muskeltræning
Som tidligere omtalt i RYK-magasin, er patienter på 
VCR siden 2017 systematisk blevet tilbudt inspiratorisk 
muskeltræning (IMT). Tilbuddet er målrettet alle patienter 
med svag vejrtrækningsmuskulatur og tilstødende 
sygdomme, hvor respirationen er påvirket.

Tekst: Anne Christensen, Jørgen Vibjerg og Erhard Næss-Schmidt
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..... fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Hjemmeside
På VCR gør vi en indsats for hele tiden at opda-
tere vores hjemmeside, så den henvender sig til 
både fagfolk, patienter, pårørende og alle andre, 
der har brug for information vedrørende reha-
bilitering og rygmarvsskader. På hjemmesiden 
kan du bl.a. finde oplysninger om indlæggelse 
og forløb, fakta om rygmarvsskader, elektroni-
ske patientvejledninger og info om den forsk-
ning og udvikling af praksis, der foregår på VCR. 
Desuden kan du finde en samling nyttige links til 
mange andre hjemmesider med vigtig viden om 
dét at få eller have en rygmarvsskade.
Hjemmesiden findes på vcr.dk

Dorte Hoffmann

Projekt Robert

4M-video
Fysioterapien på VCR har investeret i udstyr med 
henblik på at øge motivationen til kredsløbstræ-
ning. Det foregår ofte ude, hvis vejret tillader det, 
men er man af forskellige årsager nødsaget til 
indetræning, kan man fortsat ”træne ude”. Med 
et antal skærme og 4M-videofilm, der er optaget 
forskellige steder i lokalområdet, er dette gjort 
muligt. Der kan trænes med både kondicykel, 
armergometer og crosstrainer. Filmene bliver 
afspillet i øget tempo alt efter kadence, ligesom 
distance og kadence bliver registreret. 

Jørgen Vibjerg

snitsalder på 44 år. Skadesniveauet 
varierede fra C1 (C1-C3 = inkom-
plette skader) til TH4 og en enkelt 
med skade på TH12-niveau.
Resultaterne viste en væsentlig 
fremgang i inspirationskraft på 
12,4 cm/H2O (95 % CI 7,8,0; 16,4), 
p <0,001. Til sammenligning vil 
matchede kontrolgrupper typisk 
have mellem tre og syv cm/H2O i 
fremgang.
IMT kan derfor være et vigtigt ele-
ment i rehabiliteringen af patienter 
med fx rygmarvsskade. 

Viden mangler fortsat
Effekten er i overensstemmelse 
med nyere studier, men der 
mangler fortsat mere viden om 
den optimale dosisrespons, samt 
hvilken effekt, træningen har på 
andre områder som fx patienternes 
funktions- og aktivitetsniveau. Det 
er derfor vigtigt, at fremtidige pro-
jekter med IMT undersøger dosis-
respons samt inddrager relevante 
rehabiliteringsmål.
Pt pågår udarbejdelsen af netop et 

sådant studie i et samarbejde med 
Afdeling for Rygmarvsskader.

Det er endnu uvist, hvornår pro-
jektet starter. Det forventes at løbe 
over 2 år.

Inspiratorisk muskeltræning

VCR har fået midler til at lave et p.hd-
projekt, der er døbt Robert. Robert 
er en forholdsvis nyudviklet rehabili-
teringsrobot, som vi i dag anvender i 
træningen af patienterne på VCR. 

Projektet er i sin begyndelse. Der bliver 
tale om både et kvalitativt og kvantita-
tivt studie, hvor vi vil undersøge flere 
ting.
Det drejer sig om: 
• Relationen mellem robot og patient
• Relationen mellem robot og 
behandler

• Effekten af modstandsøvelser med 
repetitioner over et eller flere led 
versus traditionel fysioterapi.

Det forventes, at vi kan gå i gang 
med et pilotstudie i efteråret. Det 
endelige studie løber af stablen i 
2022.

Lasse Thulstrup

Personalet bliver her undervist    i 
brug af Robert.

Fra venstre: Erhard Næss-Schmidt, 
Jørgen Vibjerg og Anne Christensen, 
der foretager respiratorisk muskel-
træning hos patienter på VCR. 



-    

Udmeldingen fra en lang række partier 
var klar efter behandlingen af borger-
forslaget om at fjerne handicapområdet 
fra kommunerne: Der skal igangsættes 
forhandlinger om effektiv opstramning 
af retssikkerheden inden sommerferien.
Men mens vi venter på en egentlig 
reform af handicapområdet, mener 
Dansk Handicap Forbund og Muskel-
svindfonden, at der skal igangsættes 
løsninger nu. 
- Det er menneskers hverdag, som fal-
der fra hinanden, og vi kan ikke vente på 
en reform, når en række løsninger lig-
ger lige for, udtaler formændene for de 
to foreninger, Susanne Olsen og Simon 
Toftgaard Jespersen, der begge repræ-
senterer en stor gruppe mennesker, som 

hver dag oplever, hvordan deres retssik-
kerhed krænkes.
- De menneskelige konsekvenser er 
store, og det rammer ekstra hårdt, når 
man oplever, at kommunerne træffer 
lovstridige afgørelser uden konsekven-
ser. Fejl på fejl uden konsekvenser.
En af de løsninger, som flere partier 
udtrykker støtte til, er forslaget om en 
retssikkerhedsfond.
- Løsningen handler om at fjerne kom-
munernes incitament til at spare penge 
ved enten at udskyde afgørelser eller 
træffe forkerte afgørelser.
Helt konkret går forslaget, der oprindeligt 
er en anbefaling fra Advokatsamfundet, 
ud på, at kommuner skal betale en bøde 
til en retssikkerhedsfond, hvis de ikke 

følger lovgivningen. Og der er behov for 
handling.
- Situationen er uholdbar og betyder, 
at den sidste rest tillid, der måtte være 
mellem de berørte mennesker og kom-
muner desværre er ved at falde fra 
hinanden. 
Formændene retter derfor en kraftig 
appel til Christiansborg: 
- Giv os konkrete forbedringer af retssik-
kerhed nu. Det er ikke en omkostning, 
men alene en sikring af at loven bliver 
overholdt.
BB/ Foto: Colourbox

Bedre retssikkerhed nu!

Auto Mobil har fået ny adresse 
I foråret flyttede Auto Mobil adresse fra Hvidovre til Greve, hvor virksomhedens 
logo på den store, kamæleonfarvede husvæg kan ses fra motorvejen. Indenfor 
har Auto Mobil fået opgraderet både antal kvadratmeter og interiør, der indbefat-
ter mødelokaler, showroom og en rummelig lounge, der byder på kaffe, TV og 

et flot koralrevsakvarie.
- Vi ønsker, at vores kunder skal befinde 
sig godt i ventetiden, siger indehave-
ren, Michael Noer, der har lagt særlig 
vægt på kundeplejen i de nye omgi-
velser og forsikrer, at alt andet er flyttet 
med til adressen i Greve, hvor ansatte 
sidder klar til at rådgive kunderne.
Årsagen til flytningen var et behov for 
flere kvadratmeter.
- Vi havde simpelthen fået vokseværk, 

fortæller Michael Noer, der slog til, da bygningen på Lunikvej 44A i Greve blev 
sat til salg. 
Bygningen er oprindelig bygget af Simon Spies til konferencer, og senere flyttede 
Lars Larsen ind og åbnede Sjællands første JYSK butik. I dag er Michael Noer 
ejer af bygningen, som i Spies’ tid blev udbygget med en fin udstillingsbygning 
opført med bærende søjler og et built-up tag, der i dag huser bl.a. virksomhe-
dens showroom.
- Vores hovedopgave er udlejning, specialindretning, service og reparation i 
handicapbiler og minibusser, men vi tilbyder også helt almindelig service på biler, 
fortæller Michael, der har ansat en mekaniker til den opgave.
Derudover tilbydes mulighed for handicapindrettet lånebil ved værkstedsbe-
søg, dæk- og hjulskifte, og på den nye adresse er der også blevet plads til et 
dækhotel. 
Der er indvielse med åbent hus torsdag den 24. juni kl. 9-16. Tilmelding skal ske 
til: info@auto-mobil.dk. Find Auto-mobil på auto-mobil.dk.
BB

Kort Nyt      
NoSCoS flyttet til 2022
Den 17. Nordiske Spinal Cord Society (NoSCoS) 
konference skulle have været afholdt i september 
men grundet coronapandemien er den skudt til 
næste forår. NoSCoS samler sundhedsperso-
nale, forskere og rygmarvsskadeorganisationer 
fra hele Norden med det formål at udveksle 
medicinsk og social viden samt forskning inden-
for rygmarvsskader. 
BB

Parasport fylder 50 år
Til efteråret er det 50 år siden, at Parasport 
Danmark blev stiftet. Jubilæet bliver markeret 
løbende, og kulminationen er en festlig reception 
i Idrættens Hus den 29. oktober. Siden stiftelsen 
i 1972 har store personligheder og begivenheder 
været med til at udvikle og forme forbundet, der 
i 2016 fik navnet Parasport Danmark. Jubilæet 
vil bl.a. hylde disse mennesker samt markere det 
med en særudgave af magasinet ’Parasport’, der 
udkommer i efteråret.
BB

Nyt hjælpemiddelfirma
Decon Mobility er en ny, dansk virksomhed, der 
sælger hjælpemidler og hjælpemotorer til kørestole. 
Virksomheden har kontor, værksted og show room i 
Randers. Læs mere på deconmobility.dk.
BB
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-    
Sociale ydelser fra 
vugge til grav
Forsikring & Pen sions -
hånd bogen “Sociale 
Ydelser 2021” giver 
kort, klart og kontant besked om 
takster og regler for en lang række offentlige ydelser. 
Hvert år er der takstændringer. Ydelser falder væk, og andre 
kommer til. Bogen indeholder alle nye satser og regler - fx om 
tidlig pension, boligstøtte, dagpenge, efterløn, kontanthjælp, 
børnetilskud, SU, arbejdsskade, fleksydelse, folkepension, 
resurse- og jobafklaring, revalidering m.m. Håndbogen er 
opdelt i seks hovedtemaer: Arbejdsmarked og uddannelse, 
social sikring over landegrænser, sygdom og arbejdsskade, 
familie og bolig, tilbagetrækning samt retshjælp. Der er lagt 
vægt på, at man også kan se, hvordan den enkelte ydelse 
spiller sammen med forsikringsordninger og pensioner. 
Håndbogen kan købes hos boghandlerne for ca. 100  kr.
BB

Ny hjælpemotor med patenteret elektronik
En ny hjælpemotor er landet på det danske marked. PAWS 
(Power Assisted Wheelchair Systems) er en dansk udviklet 
hjælpemotor født med mere end 30 patenter, bl.a. er det den 
første på markedet, der monteres direkte på kørestolens 
ramme og således ikke kræver beslag, hvilket gør montering 
let og hurtig. Fås med både manuelle og elektriske funktio-
ner. Sidstnævnte har patenteret elektronik med automatisk 
clamps og løft, der med et enkelt tryk fastkobler motoren 
til kørestolen. Forhandles i 
tre modeller, City, Cruiser og 
Tourer med valg af fire stør-
relser hjul alt efter behov for 
bykørsel eller terrængående 
kørsel. Standardudstyr er bl.a. 
fartpilot, knap til ganghastig-
hed, motorbremse, led lys og 
antispin. PAWS er udviklet af 
danske Rehasense i tæt samar-
bejde med Kørestolseksperten 
og det schweiziske køre-
stolsfirma Rainer Küschall. 
Kørestolseksperten har i en 
årrække solgt kørestole og handicapudstyr. 
- Vores mission har fra begyndelsen været at udvikle en hjæl-
pemotor, som dækker et behov, der rækker udover det, de 
eksisterende modeller på markedet kan indfri, siger indehaver 
af Kørestolseksperten, Hans Peter Østergaard.
Find mere information om PAWS på koerestolseksperten.dk
BB

Health & Rehab messe
Health & Rehab Scandinavia 2021 afholdes fra den 16. - 18. 
november 2021 i Bella Center Copenhagen.
BB

Skitenkelt 2
”Skitenkelt 2 – om tarm- och blåsrubbning efter en skada på 
ryggmärgen” af Madeleine Stenius er en nyrevideret udgave af den 
tidligere svenske bog fra 2011 ”Skitenkelt”, der omhandler blære- 
og tarmfunktion hos mennesker med rygmarvsskade. Bogen giver, 

ikke mindst for nyskadede, enkel 
information om blære- og tarmtøm-
ningsmetoder med instruktioner og 
gode råd, der leder til et velfunge-
rede og aktivt liv. Skitenkelt 2 er 
mere end blot en opdatering. Den 
indeholder også nye kapitler om TAI 
(tarmskyldning) som tømningsme-
tode og om hudskader, hvordan de 
opstår og hvordan de behandles. 
Også personale og BPA hjælpere 
kan få praktisk nytte af bogen for 
øget indsigt og viden. Madeleine 

Stenius er sygeplejerske og undervisningsansvarlig på Aleris Rehab 
Station. Koster 250 sv. kr. (+ fragt og exp.). Købes på spinalis.se
BB

Danske busser får europæisk bundplads
I fem ud af seks trafikselskaber må kørestolsbrugere selv finde en 
måde at komme om bord på bussen. Buschauffører må ikke give 
en håndsrækning med bussens rampe, og det udelukker ombord 
stigning, medmindre man har hjælp med. I 2014 tillod halvde-
len af alle landets trafikselskaber, at buschaufføren tilbød deres 
hjælp. I dag er det kun ét. Det viser en ny rapport fra Institut for 
Menneskerettigheder. ”Busser for alle - en undersøgelse af bevæ-
gelseshandicap og kollektiv bustransport” er en trist dokumentation 
på, hvor slemt det står til. Undersøgelsen placerer Danmark i bun-
den, når det gælder velvillighed fra landets trafikselskaber til at få 
alle om bord. Og sammenligner man med Europas 32 europæiske 
hovedstæder, indtager København sidstepladsen. Instituttet opfor-
drer nu Transportministeriet og Social- og Ældreministeriet til at 
handle. Læs rapporten på: menneskeret.dk/bus-handicap 
BB

International pris til dansk produkt
Red Dot Award er internationalt aner-
kendt som et kvalitetsstempel for innova-
tivt design og er en af de absolut største 
designpriser, en virksomhed kan mod-
tage. Derfor kan den danske virksomhed 
Qufora være stolt over at modtage Red Dot 
Award: Product Design 2021. Prisen får de 
for Qufora® IrriSedo MiniGo, som er et nyt 
produkt til tarmskylning med lav volumen. 
Gemt bag det smarte design hjælper pro-
duktet mennesker med tarm-problemer 

såsom afføringsinkontinens eller kronisk forstoppelse. 
Få mere information på qufora.com samt vedrørende salg på one-
med.dk
BB
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Kig forbi vores butik 
eller bestil en fremvisning
Du er altid velkommen til at besøge os til en uformel snak over en kop kaffe
samt få en rundvisning i Auto Mobil’s showroom. Her har vi et bredt udvalg
af handicapbiler indrettet til de flestes behov. 
Kan du ikke komme ud så kommer vi til dig, uanset hvor du bor i Danmark,
hvis du vil se eller prøve en af vores biler eller vil snakke forskellige 
muligheder for at komme ud at køre.

Michael Noer
Indehaver

Klik ind på 
auto-mobil.dk 

og find bilen, der
passer til dig

FRIHED&
KOMFORT

Auto Mobil tilbyder udlejning, samt køb og salg af 
specialindrettede handicapbiler og -busser i hele Danmark.

Hos os finder du bilen, der passer til netop dit behov.

Kontakt os på 4444 1717 eller se mere på auto-mobil.dk • Lunikvej 44A - 2670 Greve


