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Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

VIL DU MED
 UD PÅ NYE
  OPLEVELSER KørestolstraktorKørestolstraktor

For dig der vil selv - hele livet!

WAYUP
v/ Niels Horsbøl 
Tlf. 20 40 63 18
www.wayup.dk

Telefon 7542 3156 · info@ribekarosseri.dk
www.ribekarosseri.dk

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

Opbygning af handicapbil - en tillidssag.
Alle bilmærker.

Opbygning af minibusser.
Alle bilmærker.

Vi leverer over hele landet!

ER DU KOMMET TIL SKADE?
SKAFFER VI ERSTATNING!
Hos os får du:
• Landets mest erfarne erstatningsadvokater
• Ingen erstatning = Ingen regning

Kontakt os for en uforpligtende snak!

STORE TORV
erstatningsadvokater.dk
Store Torv 16 • 8000 Aarhus C
Tlf. +45 86 13 01 44
www.storetorv-erstatningsadvokater.dk
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Det Gyldne Kateter

Bevægelse i benene
Arkitektur: DAC er en udfordring

Nekrolog: Jane Horsewell
Gør det umulige muligt

Sårpatruljen
Læserindlæg: Benyttelse af biografsæder

Klumme: PARAdox
10 spørgsmål

Kort Nyt

Sikke en sommer. På RYKs Uge 30  bidrog de lune 
aftener til en sydlansk stemning, og planlægnings-
gruppen ser tibage på en vellykket uge, som man 
kan læse om i dette nummer.
I august havde filmen ”Don’t Worry, He Won’t Get 
Far on Foot” premiere i Danmark. Den er baseret 
på John Callahans selvbiografi af samme navn. 
Jens Bo Sørensen har været inde og se den.
Mikkel Bundgaard har været i Nepal og besøgt 
rygmarvsskadede i et land, hvor livsbetingelser 
er ganske anderledes end herhjemme.
Mai-Britt Schmidt tog på krydstogt med sin 
familie, og det kan hun varmt anbefale læserne. 
RYK! har snakket med Pauli Bording, der har 
været bilsagsbehandler i Aarhus gennem 40 år, 
og som ser et bilområde, der er under pres. RYK! 

har besøgt Lemco i Helsingør, der i slutfirserne blev 
kendt for ”spasmeknuseren”, vi har været i Viborg 
på VCR og snakket med den nye klinikchef, Henrik 
Sårngren om patienten som aktiv medspiller, og 
vi har været i Hornbæk og snakket med Katrine 
Nyman om den nystartede sårpatrulje. RYK! har 
også besøgt DAC, arkitekternes hus i København.
Jan Jonasson fortæller om at spille guitar i et band 
efter at han blev rygmarvsskadet, og man kan 
læse om Lars Sørensens projekt Handbike Tour 
de Paris, der har samlet penge ind til RYK.
Og ikke mindst så introducerer dette nummer af 
RYK! en ny klumme: “10 spørgsmål”, som stilles 
til bestyrelse og tillidsfolk. Plus meget andet, der 
ikke er plads til.

Birgitte Bjørkman, redaktør



auto@handicare.dk
www.handicare.dk

Vi er en af Danmarks 
førende leverandører af special-
tilpassede biler og minibusser

Handicare Auto A/S
+45 97 12 96 22
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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

UDDANNELSE OG KØB AF UDSTYR: INFO@FYSIODEMA.DK

Alter G®

Den bedste løsning
Vægtaflastende træning er vejen frem 
til et godt og sikkert genoptrænings-
forløb hvad enten du er gangbesværet, 
kørestolsbruger, nyopereret eller skadet 
på anden måde.
Alter G® træning, gør at du på et langt 
tidligere tidspunkt i din genoptræning, 
kan begynde funktionel gang/løbe-
træning, uden du påvirker det skadet 
væv negativt. Du vil opleve langt 
hurtigere  fremskridt og din 
genoptræningsperiode, 
kan ofte forkortes.
Alter G® træning 
skaber resultater.
Ref.:  
Mark  Abildhauge, 
A-Fys, Solrød Strand
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Så er den rygende gal igen. Rigshospitalet skal spare 1,2 
millioner, og sædvanen tro er den lille specialfunktion, 
Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk, pålagt sin del. 

Der tales om lukning af senge og afskedigelser på trods af, at 
Sundhedsstyrelsens krav til behandling og kontrol af mennesker 
med rygmarvsskade længe ikke har kunnet overholdes. 

Der er i dag behov for ekstra kapacitet, da der er kø til såvel 
klinikkens sengeafsnit som til ambulatoriets livsvigtige kontrol. 
RYK opfordrer til, at der i stedet for vanetænkning tænkes 
modigt, og at man opprioriterer et højt specialiseret område, 
der giver mening på langt sigt – både menneskeligt og sam-
fundsøkonomisk. Sundhedspolitikere må forstå, at det har alt 
for store konsekvenser og omkostninger for landets patienter 
med rygmarvsskade, at man fortsætter de nærmest endeløse 
besparelser år efter år. Erfaringer viser, at ved hurtig overførsel 
af rygmarvsskadede til højt specialiserede rehabiliteringscentre 
med rutine og erfaring i den samlede behandling, der omfatter 
akut behandling, genoptræning og kontrol, kan der opnås bedre 
behandlingsresultater og færre komplikationer. 

Gennem 25 år er der blevet effektiviseret og kørt sparerun-
der på klinikken i Hornbæk. Samtidig er patientantallet steget, 
bl.a. grundet bedre overlevelse af sygdomme, men hvor føl-
gerne af behandlingen er en rygmarvsskade, eksempelvis efter 
kræftbehandling. Ydermere er den gennemsnitlige alder for en 
”nyskadet” steget voldsomt gennem årene, hvilket giver flere 
aldersbetingede følgesygdomme. Altså er der i de samme 25 år 
kommet flere og ”tungere” patienter. 
Klinikken er en lille enhed med overvejende ”hands-on” arbejde 
med den enkelte patient, hvilket giver begrænsede muligheder 
for at effektivisere arbejdsgange eller anvende bedre medicin. En 
lille enhed rammes desuden hårdere af besparelser, da synergi-
effekt og trækning på andre afdelinger ikke er muligt, og lægger 
man dertil flere administrative krav til personalet, får man et 
regnestykke, der slet ikke går op.

Når det er sagt, skal det understreges, at den behandling, der 
foretages på Klinik for Rygmarvsskader, er af høj klasse. Uden 
klinikken og det velkvalificerede personale var vi ilde stedt. De 
er eksperterne! Derfor er det et stort problem, når mennesker 
ligger i kø til klinikken på eksempelvis et plejehjem eller et syge-
hus, hvor de ikke er eksperter. Resultatet er risiko for tryksår, 
kontrakturer m.v., inden de når Hornbæk, hvilket forsinker den 
højt specialiserede rehabilitering yderligere. Jo senere korrekt 
behandling, des sværere er det at få optimal rehabilitering og 
dermed så selvhjulpne borgere som muligt. Nøjagtig det samme 

kan siges om kø til den livslange kon-
trol i klinikkens ambulatorie. Mange 
må vente længe, hvilket øger risikoen 
for følgeskader, som kan få voldsom 
indflydelse på helbred, frihed og livs-
kvalitet, hvilket igen gør den enkelte 
passiv og omkostningstung frem for 
aktiv og ydende. God rehabilitering 
kombineret med den rette, livslange 
kontrol giver nemlig aktive og selv-
hjulpne borgere. Det er egentlig sund 
logik såvel menneskeligt som økonomisk. Det er understreget 
i Sundhedsstyrelsens redegørelse på området fra 1994, og det 
er siden gentaget ofte af RYK og andre kloge mennesker knyt-
tet til området.

Region Hovedstaden fører pt. ikke en økonomisk eller sundheds-
politisk linje, der gør det muligt for Glostrup/Hornbæk at leve op 
til Sundhedsstyrelsens forpligtende retningslinjer fra 1994 om 
organiseringen og indholdet af den specialiserede behandling af 
personer med en rygmarvsskade. RYK betragter dette som en 

alvorlig sag. Hvorfor opprioriterer 
vi redning af liv ved eksempelvis 
cancer, men nedprioriterer reha-
biliteringen af det samme liv? 
Politikerne bør vise mod til at 
tænke længere end fire år frem. 
Skab mulighed for visioner og 
drop automatikken. Opprioritér 
vores sundhedssystems rehabi-
litering af skadede mennesker. 
Det er sund fornuft.

RYK følger udviklingen tæt og vil 
handle efter bedste evne for at 
opnå, at besparelserne tages af 
bordet, og der tilføres ressour-
cer, så behandlingen bringes til-
bage på et niveau, der matcher 
Sundhedsstyrelsens krav til den 
højtspecialiserede behandling, 
rehabilitering og kontrol. RYK vil 
derfor bl.a. bede om foretræde i 
Region Hovedstaden og få regi-
onspolitikerne i tale. 

Helle Schmidt, formand

Den specialiserede behandling er i fare
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coloplast.dk
Hovedsponsor for RYK:



Hos OneMed har vi erfarne konsulenter/
sygeplejersker, der kan rådgive dig i  
anvendelse og valg af produkter.

Totalleverandør
Stomi, urologi, irrigation og diabetesprodukter m.m.

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

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
www.onemed.dk
facebook.com/OneMedDanmark
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Birkmosevej 7 · 6950 Ringkøbing

Tlf. 9733 0095 · Mobil 6160 3325 / 2232 3165 · larsenautoindretning.dk · info@larsenautoindretning.dk

Larsen autoindretning

Vi står for specialindretning samt salg og service af alle bilmærker og modeller.

Vi producerer individuelle kvalitetsløsninger, der passer til den enkelte bruger af bilen.

STOMIFORENINGEN COPA TLF. 5767 3525

 

 
Læs mere på 
www.stomiguiden.dk 

 
 

 

COPA-foreningens 
formål er at vartage 
interesser for stomi- 

og reservoiroprerede personer, samt 
personer med sygdomme der kan føre 

til anlæggelse af stomi/reservoir. 
Læs mere på www.copa.dk 

Stomiguiden er for 
dig, der er ung 

– og som søger information omkring 
livet med stomi. Der er på stomi- 
guiden et stort fokus på de mere 

dagligdags aspekter 
i det at have stomi. 
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Redaktionen modtager gerne 
gode idéer til Tips & Tricks. Skriv 
til redaktion@ryk.dk

Solcelledrevet oplader
Little Sun Charge er en unik, solcelledrevet mobiloplader med høj ydeevne og 
indbygget lampe designet af kunstneren Olafur Eliasson. Efter fem timers oplad-
ning i solen kan den fuldt oplade en smartphone. Den er perfekt til rejsende og 
alle, der er på farten og har brug for en pålidelig oplader til deres telefon, hvor de 
end befinder sig - uafhængigt af elforsyningsnettet. Placer opladeren i solen for at 
oplade. Telefonen eller andre mindre enheder som eksempelvis MP3-afspiller eller 
GoPro forbindes ved opladning til et standard USB-kabel. Opladningsniveauet 
aflæses via en lysindikator. Den indbyggede lampe kan give tre forskellige lys-
styrker. Mindste styrke giver 155 timers lys efter 10 timer i solen. Opladeren 
måler 14 x 14 x 2,5 cm, er vandtæt og har genopladeligt batteri. Leveres med 
en praktisk snor og karabinhage, så man kan hænge den på sin kørestolsryg 
eller anden synlig flade og oplade hele dagen, hvis man er ude i solen. Set hos 
casashopping.dk til 799 kr. 
BB

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

&Tips Tricks

Bakkebord
SERVEit er et elegant og stilrent, rundt bakkebord i sort 
pulverlakerede metalrør og stålplader, som giver overfladen 
en lækker, mat finish. Med sine fire små hjul i høj kvalitet 
kan bordet praktisk og nemt flyttes til der, hvor der er behov. 
Bakkebordet er designet i samarbejde med den anerkendte, 
danske designduo Steffensen & Würtz. Bakkebordet kan 
anvendes alene eller sammen med TRAYit bakken, der fin-
des i sortbejdset ask, hvidpigmenteret eg eller akacie træ.  
Mål: H 680 mm x B 550 mm x D 520 mm. Vejer 12 kg. Set 
til 2.195 kr. hos sackit.dk
BB



- Jeg elsker at spille guitar. Siden jeg var 
13, har jeg spillet – og jeg gør det sta-
digvæk. Heldigvis. 
Med årene og med nogen øvelse blev 
jeg i stand til at spille rockguitar i et 
amatør-rockband, og rockguitaren blev 
for mig en måde at være kreativ på – en 
måde at afreagere og meditere på. 

Sande amatører
Vi var ambitiøse og spillede mest egne 
kompositioner. Når vi af og til fik et spil-

lejob, blev det dog tydeligt, at vi skulle 
krydre vort eget repertoire med kendte, 
danseegnede numre. 
Jeg spiller også lejrbålsguitar. 
Lejrbålsguitaren var og er stadigvæk 
en god måde at skabe hygge og god 
stemning på. I en periode var det lejr-
bålsguitaren, der kom mest frem igen, 
for familieliv og arbejde tog en del af 
min tid.
En dag i 2007 ringede en tidligere kol-
lega og spurgte, om jeg var klar til at 

spille i band igen. Det var jeg – og gør 
det stadigvæk. Et herligt amatørband 
med op til 10 spillejobs om året. Vi 
mødes hver mandag for at øve – som 
sande amatører øver vi os sjældent 
hjemme – og desuden er der et stærkt 
socialt element i vores øveaftener.

Tvivl om fremtiden som guitarist
Da jeg i 2014 begyndte at få problemer 
med benene, og lægerne ikke kunne 
stille en diagnose, blev jeg bekymret 
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Rock i kørestolen
Aktivt liv:

Jan og Midnight Hour under en koncert på Klinik for Rygmarvsskader.
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Tekst: Jan Jonasson • Foto: Hanne Skou-Madsen

I maj blev Jan Jonasson indlagt på Klinik for Rygmarvsskader. Med 
ham fulgte en guitar og et helt band. Til stor glæde for patienter og 
personale, men også for Jan og bandet selv. Og to gange har Midnight 
Hour spillet op til dans på klinikken.

for, om jeg kunne fortsætte i bandet. 
Almindeligvis står en guitarist op, og 
der er effektpedaler, som betjenes med 
fødderne. Når man spiller ude til fester, 
følger der også en god portion slæbear-
bejde med. I en periode måtte vi derfor 
skære ned på antallet af spillejobs.
I maj 2017 blev jeg indlagt på 
Rigshospitalet. Jeg havde mistet gå- og 
ståevnen. Jeg kom godt nok i tvivl om 
min fremtid som leadguitarist i ban-
det. Det var mildest talt deprimerende. 

Men min kone insisterede på, at jeg fik 
en guitar ind på hospitalet, og efter at 
have købt en lille guitarforstærker, blev 
det daglige guitarspil til en glædelig og 
beroligende aktivitet midt i en frustre-
rende periode. Og da jeg i august 2017 
”flyttede” til Klinik for Rygmarvsskader i 

Hornbæk, fulgte guitar og guitarforstær-
ker med. 

Øveaftener på Hornbæk
Bandet kom til Hornbæk for at holde 
øveaftener (tak Hornbæk), og på initiativ 
af sygeplejerske Linda Fischer Linfeldt 
arrangerede vi sangaftener for alle 
interes serede patienter. Dér kom lejr-
bålsguitaren til sin ret igen. 
I december 2017 stillede bandet op til 
Hornbæks julefest med en times dan-
semusik. Det var første gang, jeg skulle 
spille op til dans i min kørestol. Det 
var en forrygende og livsbekræftende 
oplevelse for mig – og for resten af 
bandet. Fra første og til sidste tone var 
der patienter, pårørende, kørestole og 
medarbejdere på dansegulvet – en drøm 
for et band.
I juni 2018 spillede vil til Hornbæks som-
merfest – denne gang i to timer. Igen var 

det en forrygende dansefest. 

Tekniske detaljer 
At spille guitar og at kunne spille 
rock- og dansemusik for andre bety-
der usigeligt meget for mig, og jeg 
nyder kontakten med publikum. Jeg 

er en habil leadguitarist og sanger, og 
tidligere ville jeg typisk spille trådløst 
(Sennheiser) for på den måde at kunne 
”danse” ud på dansegulvet blandt 
gæsterne. 
I dag er mine to foretrukne guita-
rer, når vi spiller ude, en sort Fender 
Stratocaster (SSH-configuration) og en 
knaldrød Fender Telecaster med Bigsby 
Tremolo – samt en Fender Hot Rod 
forstærker. I en årrække har jeg kunnet 
nøjes med en Vox Tonelab LE – et effek-
tivt multieffektboard, hvor jeg har fundet 
frem til tre-fire grundlyde. Foretrukne 
effekter er en god, clean lyd, en god og 
fyldig distorsion samt mulighed for at 
tilsætte chorus og tremolo. Jeg har des-
uden brugt en ”Cry Baby”-wah pedal. 
At spille fra en kørestol er egentlig ikke 
særlig kompliceret. Der er bare et par 
”anderledesheder”, som er kommet til. 
Når jeg spiller, tager jeg nu begge arm-

Rock i kørestolen

”If you want to release your aggression, get up 
and dance. That’s what rock and roll is all about.”

Chuck Berry



     

I begyndelsen af august havde filmen Don’t 
Worry, He Won’t Get Far on Foot premiere 
i Danmark. En film om den amerikanske 
cartoontegner og tetraplegiker John Callahan, 
der levede et liv på kanten, men samtidig 
fandt et formål med livet i sin skæve, tegnede 
streg, som mange verden over enten hadede 
eller elskede.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Scanbox
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læn på min kørestol (Wolturnus W5) 
af. Stratocasteren er let og nem at 
have på skødet. Telecasteren er lidt 
tungere, men også nem at have på 
skødet. Da guitaren ikke længere 
hænger næsten lodret ned, men 
ligger/står på skødet, er spillevink-
len og derfor også håndstillingen 
ændret. Det har krævet lidt tilvæn-
ning. Hvis bare min topmave ikke 
bliver meget større, går det fint an 
med den ændrede spillevinkel.
Jeg troede, det var slut med at 
spille trådløst, men jeg har overtalt 
vores sangerinde Mathilde til at 
køre mig ud på dansegulvet, når 
jeg skal spille en heftig guitarsolo. 
Vox Tonelab betjenes nu med 
hænderne - den står på et node-
stativ. Jeg har endnu ikke fundet en 
løsning på, hvordan jeg bruger min 
wah-pedal.  
Slæberiet klarer resten af bandet 
- indtil videre. Bortset fra vores 
dygtige, kvindelige frontfigur, er 
gennemsnitsalderen i bandet 60+. 

Når vi nu begynder at spille flere 
jobs, må vi nok hyre en roadie 
til at bære ting – så holder vi alle 
længere. 
Det er klart, at vi må tjekke kom-
mende spillesteder godt ud med 
hensyn til tilgængelighed. Der skal 
være nem adgang til festlokalet, 
hvor dansen skal foregå. 

Jeg er fuld af fortrøstning. Midnight 
Hour glæder sig til at komme ud og 
spille op til dans! Det er et dejligt 
perspektiv at have: At man, på 
trods af, at man er blevet køre-
stolsbruger, kan forsætte med at 
dyrke sine hobbyer så længe som 
muligt.

Lad mig afslutte med følgende citat 
af Chuck Berry:
”If you want to release your 
aggression, get up and dance. 
That’s what rock and roll is all 
about.”

Øverst: Når jeg spiller, tager jeg 
begge armlæn af på min kørestol. 

Til venstre: At spille guitar og at 
kunne spille rock- og dansemusik 
for andre betyder usigeligt meget 
for mig, og jeg nyder kontakten 
med publikum. Tilbage i 1989 udkom John Callahan med 

bogen ”Don’t Worry, He Won’t Get Far on 
Foot”; en på mange måder grum historie 
om en håbløs, beruset tetraplegiker, der 

lever på kanten af livet. Men også en vidunderlig, 
humoristisk, livsbekræftende og fandenivoldsk 
selvbiografi af én vor tids bedste satiretegnere. 

Fra bog til film
Den Oscar-nominerede instruktør Gus van Sant 
(Good Will Hunting, Milk) har nu omsat bogen til 
filmen af samme navn, som havde verdenspre-
miere på Sundance Film Festival i januar. Og i 
august landede filmen i de danske biografer.
- Det er en skøn film, som absolut skal anbefales. 
Det er historien om alkoholikeren John Callahan, 
der brækker nakken i en bilulykke, rammer bun-
den som drukkenbolt, genfinder livet hos AA 
og ikke mindst livsgnisten i sine satiretegninger, 
fortæller Jens Bo Sørensen, der så filmen på 
premiereaftenen.

Fremragende som tetraplegiker
i rollen som den fandenivoldske John Callahan 
finder vi en ekstremt velspillende Joaquin 
Phoenix, som man bl.a. kender fra sin præstation 
som country-legenden Johnny Cash i dramaet 
Walk The Line (2005).
- Joaquin Phoenix gør det fremragende som 
tetraplegiker og som både våd og tør alkoholiker, 
fortæller Jens Bo, der ikke helt forstår den ameri-
kanske debat om, at ikke-handicappede ikke bør 
spille mennesker med handicap. 
- Hvis nu manden er den bedste som Callahan? 

Vejen til AA-gruppe
John Callahan havde allerede som ung stor 

Don’t Worry, 
He Won’t Get Far on Foot

Film:



     

appetit på livet, flair for ekstremt sorte 
jokes og et enormt alkoholproblem. En 
druktur med vennen Dexter, spillet i fil-
men af Jack Black, ender i en katastro-
fal bilulykke, hvor John brækker nakken 
og hans liv ændres radikalt. 
Jens Bo indskyder:
- Jack Black gør det i øvrigt godt i en 
mindre rolle som Johns stangstive 
chauffør på skæbnenatten. 
Ulykken får dog ikke Callahan til at 
opgive sprutten. Udsigten til at leve 
resten af livet i en kørestol gør kun den 
kyniske John endnu mere tørstig og 
selvmedlidende. Men han erkender 
også, at han må træffe nye beslutninger 
om, hvad han vil med sit liv. 
I filmen følger man Callahan, der mod-
villigt og med stor skepsis finder vej til 
terapi hos en AA-gruppe, som er ledet 
af den karismatiske sponsor og millio-
nær Donny. 
- Donny spilles suverænt som 
AA-mentor og selvsmagende flambo-
yant rigmand af komikeren Jonah Hill. 
Rart at se ham i en så skrøbelig rolle.

For megen amerikansk moral
Hos Donny opdager Callahan sit talent 
for at tegne grove satirestriber med en 
sort, humoristisk vinkel på livets mange 
rådne situationer, som han ofte befinder 
sig i. Han begynder at bruge sine egne 
oplevelser og refleksioner over livet og 
finder her en guldgrube af sort humor, 
som han kan bruge i sit kreative virke. 
Med sine krumme tetrafingre finder 

han sin helt egen og unikke streg, som 
kendetegner hans satiriske striber og 
tegninger.
- John Callahan var en modig tegner, 
der konstant brød lydmuren for god 
tone. Intet var helligt for manden med 
den skønne skæve streg; Religion, køn, 
seksuel orientering og selvfølgelig han-
dicap blev der grinet af, fortæller Jens 
Bo, der derfor også ærgrer sig over, at 
filmen har sorteret de groveste fra. 
- Nogle af Callahans tegninger er med i 
filmen, og det er godt. Men jeg savner 
de værste. Der går lidt amerikansk moral 
i nogle af deres valg og ikke mindst 
fravalg. 
- Måske af samme årsag handler filmen 
mere om Callahans vej gennem AAs 12 
trin end om turen ned til bunden, fortæl-
ler Jens Bo og forklarer:
-  I sin bog er John Callahan hudløst 
ærlig om sit liv med misbrug, lort i 
bukserne, nødvendigheden af alkoho-
liserede hjælpere, ydmygelserne og 
ødelæggelse af en i forvejen skrøbelig 
krop. Det mener jeg godt filmen kunne 
have hyldet højere.
- Men alt i alt var det dejligt at se en 
rørende og morsom film med stof til 
eftertanke om en mand, vi efter min 
mening bør takke og respektere.

International fanbase
Og Callahan nåede også at blive 
respekteret af mange. Gennem årene fik 
han en voksende, international fanbase 
blandt avislæsere, hvilket også gav ham 

mod på en omgang til med livet. Hans 
skæve og ofte kontroversielle tegnede 
streger er blandt avislæsere verden over 
enten hadet eller elsket. 
Jens Bo elsker stregerne og er stor fan 
af Callahan:
- Min endelige anbefaling bør være at 
læse bogen, hvis man kan låne eller 
finde den … og så se filmen. Ellers må 
man “nøjes” med filmen. 

”Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot” 
kan forhåbentlig stadig ses, når dette 
nummer af RYK! Magasin udkommer. 
Og ellers må vi vente, til filmen udkom-
mer som DVD eller forhåbentlig bliver 
vist på Netflix eller Yousee.
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Don’t Worry, 
He Won’t Get Far on Foot

Film:

Callhahans streger på dansk
Tre hæfter med satiriske tegninger 
af John Callahan, “Over stregen”, 
“Ha’en god dag” 
og “Natten er vor 
egen” er oversat til 
dansk og udgivet 
af Dansk Handicap 
Forbund. 50 kr pr. 
stk eller køb alle 
tre for 100 kr + 
fragt. Find dem 
på web shoppen 
på dhf.dk.
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Tekst: Mikkel Bundgaard • Foto: Jimmi Banke

Under himlens tag

RYK er kommet med i et ulandsprojekt i Nepal under Dansk 
Handicap Forbunds ulandsafdeling. Mikkel Bundgaard var RYKs 
udsendte, da en gruppe tog af sted i april i år, og han fortæller her 
om sine indtryk fra turen til hovedstaden Kathmandu.

Rygmarvsskadede i Nepal:

På vej fra lufthavnen til hotel-
let kommer vi forbi en plads 
ved floden, hvor ligbræn-
dingerne finder sted. Asken 

bliver fejet i floden. Vi er ankommet til 
Kathmandu, Nepals hovedstad, som 
på de fleste måder er anderledes fra 
det, vi kender hjemmefra. Hellige køer 
dasker rundt i den ellers kaotiske tra-
fik, som på magisk vis tilsyneladende 
alligevel fungerer med dens uskrevne 
regler. Tæt på, bag ved den evige dis i 
Kathmandudalen, ligger ”sneens bolig” 
- Himalaya, som er verdens højeste 
bjergkæde. Himmelbjerget er et muld-
varpeskud i forhold til. Tidsforskellen fra 
Danmark er tre timer og 45 minutter, og 
ifølge hinduistisk tidsregning er vi i år 
2075.
Det er første gang, jeg er i Asien, og i 
dagene op til afrejsen kom rejsefeberen 
snigende. Jeg har længe glædet mig til 
turen og mødet med lokalbefolkningen 
og det smukke land. Men jeg er også 
spændt på, om jeg kan undgå dårlig 
mave, som der er stor risiko for at få.

Samarbejdsprojekt
Vi er en lille flok, der er taget af sted 

for at undersøge mulighederne for et 
samarbejdsprojekt med nepalesiske 
handicaporganisationer. Ideen er, at 
de skal have hjælp og inspiration til at 
ruste deres egen organisation til at søge 
politisk indflydelse på rettighedsarbejde 
og områder, der kan forbedre livsvil-
kårene for rygmarvsskadede og andre 
med en funktionsnedsættelse. Michael 
Nylandsted Larsen fra DHF-Uland er 
tovholder. Derudover er det Asger Krebs 
fra Parasport, Rikke fra FrontCare og 
undertegnede fra RYK. 
FrontCare er en dansk studenterfor-
ening, der samarbejder med nepalesiske 
studerende om at undervise i seksuelle 
rettigheder. Parasport har gennem fem 
år haft et samarbejde med den nepale-
siske forening, Nepal Spinal Cord Injury 
Sports Association (NSCISA) med fokus 
på sportsarrangementer og at udvikle 
foreningens organisation. NSCISA blev 
grundlagt i 2009 af otte personer med 
rygmarvsskader. I dag har foreningen 
41 medlemmer, alle med en rygmarvs-
skade. Under et besøg i Danmark blev 
bestyrelsen i NSCISA inspireret til at 
udvide foreningens formål til rettigheds-
arbejde og søge politisk indflydelse. Og 

det er her, RYK kommer ind i billedet, for 
vi har netop lang erfaring med politisk 
arbejde. 

Et liv med udfordringer
Hvis man har en funktionsnedsættelse 
i Nepal, er udfordringerne til at tage at 
føle på. For det første er infrastrukturen 
en by i Rusland. De fleste mennesker, 
der får en rygmarvsskade, flytter ind til 
en større by, da det stort set er umuligt 
at klare sig ude i landsbyerne. Nogle 
veje i Kathmandu bliver efterhånden 
asfalteret, men der er stadig mange 
jordveje, selv i landets hovedstad. 
Der, hvor vejene er asfalteret, er kant-
stenene til gengæld meget høje for at 
imødekomme de kraftige regnskyl, som 
kommer under monsunen, der begyn-
der i maj. Og jordvejene bliver hurtigt 
en mudderpøl. Derfor er kørestolene 
også bygget derefter; ”rough riders” 
med mountainbike hjul og særligt brede 
forhjul.
I 2015 var flere dele af landet udsat for 
et voldsomt jordskælv, og blandt andet 
blev store dele af Kathmandu lagt i rui-
ner. Det var et voldsomt slag for befolk-
ningen og landets sårbare økonomi, og 

Uden for rehabiliteringscenteret er anlagt en bane, så man kan øve sig i at komme 
rundt i kørestol.
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flere steder kan man stadig se bunker 
af murbrokker som et skæbnesvangert 
minde. En anden synlig følge af jord-
skælvet er, at antallet af mennesker med 
rygmarvsskader i landet steg markant. 
Og for dem, der blev ramt, er det ikke 
nemt. Den offentlige støtte man kan 
få, som svarer til førtidspension, er på 
2.000 nepalesiske rupees månedligt (ca. 

120 kr.). Til sammenligning er en almin-
delig månedsløn på 19.000 rupees. Så 
for at overleve med en rygmarvsskade 
bliver man nødt til at have en anden 
indtægt eller have en familie, der kan 
hjælpe.
Vores hotel ligger i bydelen Thamel, 
som er præget af hoteller og butikker, 
der henvender sig til turister med sou-
venirs og masser af trekkingsudstyr til 
ingen penge. Det er tankevækkende, 
at jeg her kan købe en jakke svarende 
til 500 kr., som er ingen penge for mig, 
men som svarer til en halv nepalesisk 
månedsløn. Det får én til at tænke over, 
om man virkelig behøver den jakke. 
Tænk hvad en nepaleser med rygmarvs-
skade kunne bruge så mange penge til?

Rehabilitering
En af dagene besøgte vi et rehabilite-
ringscenter for rygmarvsskadede vest 
for Bhaktapur. Stedet bliver drevet ved 
hjælp af private fondsmidler. Jeg er 
imponeret over, at det på flere måder 
ligner det, vi kender hjemmefra. De har 
læger, fys- og ergoterapeuter, social-
rådgiver og mindst 12 ansatte mentorer, 
som også har en rygmarvsskade. De er 

en integreret del af de ansatte og vej-
leder bl.a. om forebyggelse af tryksår, 
hygiejne, påklædning, sidestilling og gør 
i det hele taget noget ud af at give de 
nytilskadekomne en værdig fremtoning. 
Det var interessant at høre ledelsen på 
centeret fortælle, hvor vigtig en del af 
rehabiliteringen mentorarbejdet er. Det 
kan vi lære noget af herhjemme! 
I et hus ved siden af centeret kan de 
nytilskadekomne blive oplært i forskel-
lige håndværksdiscipliner, så de på den 
måde har mulighed for at finde en ny 
levevej. 
De nytilskadekomne, som centeret 
modtager til genoptræning, kommer 
altovervejende fra Kathmandudalen. 
Mange dele af Nepal er så svært frem-
kommelige, at det simpelthen ikke er 
muligt at transportere nytilskadekomne. 
Og hvis det er en kvinde, der er kommet 
til skade, overvejer man det en ekstra 
gang, da hun sandsynligvis aldrig vil 
blive fysisk arbejdsdygtig igen. Hvis hun 
er ugift, vil det være meget svært for 
hende at finde en mand. Og hvis hun 
er gift, vil manden sandsynligvis finde 
en ny, arbejdsdygtig kone! Det er hårde 
vilkår i et fattigt landbrugssamfund og 

Jeg havde en god og inspirerende snak med to af de ansatte mentorer på rehabilite-
ringscenteret. Foto: Asger Krebs

En ung pige, der får sin daglige træning i 
ergoterapien på rehabiliteringscenteret.
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en kultur, det tager tid at lave om på.

Lyspunkter
I Danmark er det først i år, at en antidis-
kriminationslov på handicapområdet er 

blevet vedtaget. Paradoksalt nok eksi-
sterer sådan en allerede i Nepal. Den 
grundlæggende lovgivning er på plads, 
den bliver bare ikke efterlevet. Nepals 
demokrati blev først indført i 2008, så 
der er stadig meget at gøre. Vi mødte 
enkelte rygmarvsskadede, som har 
en slags hjælperordning. Studerende 
i Nepal er forpligtet til at lave nogle 
måneders socialt arbejde, og ad den vej 
kan enkelte få personlig hjælp.

Næste skridt i projektet bliver til efter-
året at udarbejde en projektbeskrivelse 

i samarbejde med de nepalesiske for-
eninger. Jeg undgik i øvrigt at få dårlig 
mave og glæder mig allerede til den 
næste tur til Nepal.

På treårsdagen for jordskælvet besøgte 
jeg Nirmal. Mange huse styrtede den-
gang sammen, og særligt de fjerne 
dele af landet blev ramt hårdt, fordi det 
var umuligt at bringe nødhjælp frem. 
Nirmals eget hus styrtede i ruiner den 
dag. Før da underviste han i pc-brug 
i sit hjem. Nirmal blev ikke rygmarvs-
skadet under jordskælvet som mange 
andre, men har haft sin skade i over 
20 år efter en trafikulykke. Nu bor han 
ved siden af en kirke, der har givet ham 
lov til at bo i et skur med bliktag og 
plasticvægge. Der har han boet i to 
et halvt år. Han får 2.000 nepalesiske 
rupees (120 kr.) om måneden i social 
pension. En normal månedsløn er ca. 
19.000 rupees. Før jordskælvet havde 
han ikke kontakt med andre med et 
handicap. Nu er han aktiv i NAPD, en 
forening for fysisk handicappede, og 
hans omgangskreds er dér. Han ønsker, 
at det bliver muligt for andre handicap-
pede, der har det værre end ham, at få 
en bedre levestandard i fremtiden. Jeg 
har svært ved at forestille mig, hvordan 
det har været for Nirmal at blive hjemløs 
fra den ene dag til den anden og leve 
på gaden et halvt år under monsunen. 
Men det indgyder ydmyghed, at han 
tænker på dem, der har endnu ringere 
vilkår end ham.

Nirmal

Laxman
Laxman bor i Kathmandu. Han er 19 år og efter eget udsagn ret god til basketball. 
Han bor på et værelse på ca. 20 kvadratmeter med to andre drenge med ryg-
marvsskade. Småt men meget hyggeligt. Huset er ejet af en japansk, humanitær 
organisation, der lejer værelserne ud til unge rygmarvsskadede, der går i skole. Til 
daglig går Laxman på College, og hans drøm er at blive lærer. Ved siden af boede 
en dreng på 13 år med rygmarvsskade.

På besøg hos Nepal Spinal Cord Injury 
Sports Association (NSCISA), som er 
part i projektet. På traditionel vis blev vi 
hilst velkommen med blomsterkranse og 
tørklæder, som vi fik om halsen.

Når den kraftige regn falder, bliver 
jordvejene hurtigt til ufremkommelige 
mudderpøle.

En scooter med støttehjul er et nyttigt 
hjælpemiddel på Kathmandus dårlige 
veje. Kørestolen er klappet sammen og 
hænger på et stativ på siden. Bemærk 
de brede forhjul på stolen.
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- Det er den mest aktive, 
oplevelsesrige og tilgængelige 
ferie, vi har været på som familie, 
fortæller Mai-Britt Schmidt og 
Ole Haki. Familien er enige om, at 
forårets krydstogt i Middelhavet 
var et hit.

Familie på krydstogt
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Tekst: Bente Ovesen
Foto: Privatfoto

- Vi har aldrig haft en så aktiv og 
spændende ferie. 

- Det bedste på ferien var en is med 
brød. Den var gigastor, fortæller seks-
årige Emma,
… og at jeg fik gele til dessert tre aftener 
i træk, og at vi så rigtig mange lande, 
fortsætter hun. 
Isen købte de i Genova som et led i 
deres skattejagt. De havde besluttet 
hjemmefra, at de skulle købe noget, 
smage noget og finde noget i naturen i 
alle de byer, de kom til. Is endte med at 
blive deres foretrukne smagsoplevelse 
rundt i Middelhavet.

Rejsen 
Turen gik fra Billund med fly over 
Frankfurt til Barcelona, hvor de påmøn-
strede MSC Meraviglia til en syv dages 
rundrejse i Middelhavet. Fra Barcelona 
sejlede de til Marseille i Frankrig og 
videre til Italien, hvor de lagde til i tre 
byer: Genova i Norditalien, Civitavecchia 
(kystbyen til Rom) og i Palermo på 
Sicilien. Sidste stop, inden de skulle 

sejle tilbage til Barcelona og tage flyet 
hjem, var Valetta, hovedstaden på 
Malta.  
Skibet sejlede om natten og lagde til kaj 
i en ny by hver morgen.
- Det fede er, at man ser forskellige 
lande og kulturer, og at man har tid nok, 
fortæller Ole.
Syv timer havde de til at gå på opda-
gelse i byerne.
- Vi lagde ud i Marseille, hvor vi blev 
omkring havnen. Dels var det den første 
by, vi kom til, og dels var min lift og Oles 
tøj forsvundet på flyveturen, så vi tog på 
tøjshopping, fortæller Mai-Britt.
- Emma og jeg forestillede os ellers, at vi 
skulle på en hyggelig cafe og have ser-
veret is og kaffe af en ældre fransk herre 
med fransk alpehue, men ham fandt vi 
desværre ikke.

Rundt i byerne
I Genova og Palermo, og på Malta, fik 
de til gengæld set en del. 

- Hjemmefra havde jeg fået Benns rejser 
til at undersøge, om der var adgangs-
venlige transportmidler i  havnene, 
om der var shuttlebusser, eller de der 
dobbeltdækkerbusser – hop on and off 
busser. Om de var gratis, hvor langt der 
var fra havnen til centrum, og hvor lang 
tid det tog, fortæller Mai-Britt.
- Og langt de fleste steder var der til-
gængelige busser med ramper.
- Der findes sådan et verdensom-
spændende citysightseeing koncept. 
Vi mødte det første gang, da vi var på 
Malta for mange år siden, og var helt 
forbløffet over, at vi kunne køre rundt og 
stå af og på, hvor vi ville for en fast pris 
i 24 timer. Det effektiviserer turen, hvis 
der er noget bestemt, man vil se – og 
hvis ikke, kan man jo opleve byen på 
den måde.
- Vi har aldrig haft en så aktiv og spæn-
dende ferie, slår Mai-Britt fast med stor 
begejstring.

Små ben
- Det var også sjovt for Emma at køre i 
bus, fortæller Mai-Britt. 
- Når hun kunne sidde oppe foran, 
kunne hun opleve en masse derfra, så 
hun ikke skulle gå rundt på de der små 
ben hele tiden.
- Men nogle gange sagde hun: ”Jeg vil 
gerne hjem”. ”Hjem, sagde far – der er 
langt hjem”. ”Ja, men hjem til skibet”, 
sagde Emma så. 
- På den måde var det godt nok, at vi 
ikke havde planlagt at besøge en masse 
seværdigheder hjemmefra, konkluderer 
Mai-Britt.
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Livet på skibet
- Man har så megen frihed til selv at 
bestemme, og vi kunne gøre lige, hvad 
vi havde lyst til, fortæller Ole.
-  Vi tog for eksempel ikke til Rom, fordi 
det regnede, og fordi der var lang trans-
porttid. Vi blev om bord, solede os og 
badede i en pool med rutschebane.
Om aftenen var der masser af aktivite-
ter for både børn og voksne: natklub, 
casino, salsaundervisning for de voksne, 
og ansigtsmaling, dans, bordfodbold, 
filmfremvisning, skattejagt og et LEGO-
rum til børnene, bare for at nævne 
noget.
- Og der var mennesker fra hele verden i 
alle aldre, både familier og enlige. Også 
personalet var fra hele verden, og de var 
meget dygtige og hjælpsomme, fortæl-
ler Ole. 
I alt var der 1.600 medarbejdere om 
bord og 5.600 passagerer – det svarer til 
dobbelt så mange, som der bor på hele 
Samsø. Og de mærkede det ikke. De 
mærkede heller ikke, at de var på havet.
- Jeg var ellers bange for, om jeg skulle 
være søsyg hele ugen, fortæller Ole, og 
fortsætter:
- Men der var ingenting. Ikke noget, der 
mindede om Molslinjen, siger Ole med 
et glimt i øjet. 
- Vinen i glassene shakede overhovedet 
ikke, og motorlarm var der heller intet 

af. Vi sov som en sten om natten. Og så 
var det sjovt at opleve så forskelligt vejr 
på så kort tid: regn i Rom, sol i Genova, 
skyer i Palermo, blæst… Det hele.

Mad og fødselsdag
- Jeg så kun én, der holdt fødselsdag på 
skibet. Det var vores tjener. Han blev 43, 
fortæller Emma, og Mai-Britt forklarer:
- Ja, til aftensmad spiste vi altid i den 
samme restaurant og havde vores eget 
bord. 
Emma fortsætter glad og stolt:
- Nr. 545, og vi havde vores egne to 
tjenere.
Ud over gele til dessert tre dage i træk 
og festlige tjenere var maden generelt 
rigtig god, og der var også tænkt på 
børnene med blandt andet minipizza og 
børneburger.

Flydende tilgængelighed
- Vi boede på 10. etage i en udvendig 
kahyt med altan, fortæller Mai-Britt. Hun 
fortæller videre:
-  Vi tænkte, at det nok ville være skønt 
at sidde på terrassen om aftenen, når 
Emma var puttet. Det koster lige lidt 
mere. Men det var rigtig fint. Kahytten 
var helt tilgængelig. Ingen dørtrin, ingen 
forhindringer overhovedet. Det gjaldt 
faktisk hele båden. Der var lige en 
forholdsvis stejl rampe, som man skulle 
op og ned ad, når man skulle til og fra 
borde, men der var altid nogen til at 
hjælpe. 
Som tidligere nævnt nåede Mai-Britts 
lift og Oles tøj aldrig frem til skibet. Men 
heldigvis var Mai-Britts stol og sengen i 
niveau, så Ole kunne klare forflytningen 
alene. Men personalet havde givet dem 
et direkte nummer til receptionen, så de 
kunne ringe efter en bellboy – en piccolo 
– hvis de fik brug for hjælp. 
Der var også en snor på badeværelset, 
som man kunne hive i og tilkalde hjælp, 
hvis man fik brug for det.
- Der var en fantastisk atmosfære, fordi 
alle havde lyst til at hjælpe, fortælle Ole.

Hele familien er enige om, at turen sag-
tens kan gøres om en anden gang.

FAKTA
Rejsebureau: benns.dk. Benns rejser 
arrangerer mange rejsetyper til mange 
forskellige destinationer. 
Transport i byerne: citysightseeing.
com. Verdensomspændende. Her kan 
man se mulighederne i forskellige byer 
og ofte også, om der er adgang for 
kørestole.
Pris: Familien gav for to voksne og et 
barn inklusiv fly, måltider og drikkeva-
rer: 26.706 kr.
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Handicapbil:

- Sådan som kommunerne tænker på at 
reducere udgifterne på bilområdet, kan 
man da godt frygte, at området bliver 
presset, fastslår Pauli Bording, bilsags-
behandler i Aarhus gennem 40 år.
Det økonomiske pres ser han rundt 
omkring i landet, men mærker det også 
i Aarhus. For, som han fortæller, netto-
udgiften på bilområdet i Aarhus var 28 
millioner kroner for et par år siden. Nu er 
udgiften nivelleret ned til 22 millioner. Og 
det er økonomiafdelingen glad for. 
- Men et par dyre bilsager kan jo hur-
tigt trække udgifterne op eller ned 
med et par millioner, fortæller Pauli og 
fortsætter:
- Kommunerne skal følge Ankestyrel-
sens praksis, og afgørelserne gør, at vi 
har en vis bevågenhed i systemet. Det 
er vi glade for. Men vi kan også komme 
ind i, at der lægges andre rammer.
- Som situationen er nu, får vi god 
respons udefra. Vi har mange tilfredse 
borgere, og vi har også mange gode 
samarbejdspartnere, som siger, de for-
står vores afgørelser. 

40 års erfaring går på pension
Pauli Bording er Danmarks mest erfarne 
bilsagsbehandler, og RYK har brugt 
hans ekspertise adskillige gange som 
kompetent, juridisk rådgiver og garant 
for tolkninger af kompliceret lovgivning. 
Men engang i løbet af 2019 takker han 
af, fortæller han. Går på pension og vil 
nyde friheden og livet som gænger i ind- 
og udland.
- Der går ikke lang tid efter, at man er 
holdt, til ens viden er forældet, konsta-
terer Pauli. 
- Det skal man være opmærksom på og 

i stedet bruge tiden på at finde på ting, 
det kunne være interessant at være med 
i. 

Specialist eller generalist
Det var en tilfældighed, at Pauli kom 
ind på bilområdet. Han fik et sommer-
feriejob som volontør i sekretariatet for 
pensionsnævnet i Vejle Amt i slutningen 
af studietiden.
- Jeg læste bistandsloven fra ende til 
anden, så jeg var forberedt, erindrer 
Pauli.  
- Men da jeg startede, fik jeg udleveret 
en cirkulæreskrivelse, hvor der var en 
facitliste bagved: Hvis man manglede 
begge ben, var man berettiget til bil. 
Hvis man kun manglede det ene, skulle 
man være i arbejde for at være beret-
tiget, og så fik man et mindre lån. Sådan 
var det dengang. Det var et meget fint 
sted at være jurist, siger Pauli med et 
glimt i øjet.
- Efterhånden fandt jeg jo ud af, at det 
ikke kun var et spørgsmål om at læse 
og tolke lovgivningen. Det var også 
et spørgsmål om, hvordan praksis 
var: læse ned i de enkelte sager, læse 
ankeafgørelser og forholde sig til det 
lægelige. 
- Vi vurderede meget på sagerne, og jeg 
havde nogle rigtig dygtige og gode kol-
leger. Så det var spændende.
Derfor valgte Pauli at specialisere sig. 
Han søgte fra Vejle Amt til Aarhus Amt, 
hvor han boede. På grund af struktur-
ændringer gik turen derfra til Statsamtet, 
tilbage til Aarhus amt og til nu, hvor 
bilsagsbehandlingen foregår i Aarhus 
Kommune.
- Vi er heldige, at vi har så mange 

ansøgninger i Aarhus kommune. Vi er 
den kommune, der har flest. Det bun-
der i befolkningssammensætningen. 
Aalborg er tæt på. Men København har 
langt færre, blandt andet pga. den kol-
lektive trafik, der er så god.

Antal bevillinger og erfaring
- I Aarhus er vi to fysioterapeuter, en 
ergoterapeut og mig, der behandler 
bilansøgningerne. Vi drøfter sagerne 
med hver vores faglige baggrund. Og 
det har helt klart højnet standarden. I 
andre kommuner, hvor de behandler 
langt færre ansøgninger, er der typisk 
kun ansat  en eller to sagsbehandlere. 
Det betyder, at de ikke nødvendigvis 
kan oparbejde den samme viden. For 
eksempel i forhold til at tænke den funk-
tionsbevarende del ind i sagen.  
Når Pauli stopper, skal de være glade, 
hvis der bliver ansat en ergoterapeut i 
stedet, fortæller han. 
- Vi har netop ansat en kontoruddannet 
sagsbehandler, som skal oplæres og 
have en visitatoruddannelse, så spørgs-
målet er, om der overhovedet kommer 
en ny ind i stedet for mig, fortsætter 
han.
- Men det er vigtigt, at vi har noget 
kontinuitet og får ført ånden videre. Det 
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Bilområdet under pres
- Vi er heldige i Aarhus, at vi har borgere, som er godt funderet til at 
protestere i systemet, men hele bilområdet er økonomisk presset, siger 
jurist Pauli Bording, som har arbejdet med handicapbiler siden 1978. 
Fra næste år vil han bruge sin tid på at vandre. 
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Bilområdet under pres

prøver vi at holde fast i.

Bilnetværk    
Siden 2008 har Pauli og hans nu pen-
sionerede, mangeårige kollega Bodil 
Kolbæk, ydet juridisk rådgivning i 
Socialstyrelsens bilnetværk. Netværket 
består blandt andet af et forum, hvor 
kommunale sagsbehandlere kan stille 
spørgsmål til juristerne eller slå spørgs-
mål op til hinanden. Alle kommuner er 
medlemmer af netværket.
- Vi bruger vores erfaring i netværket og 
giver bud på løsninger, siger Pauli,
- men afgørelserne ligger i den enkelte 
kommune, og Ankestyrelsen fastlæg-
ger praksis, så vi passer på med ikke at 
komme med endegyldige svar. Vi er ikke 
en facitliste, som cirkulæreskrivelserne 
var det i gamle dage.
Umiddelbart er der ingen jurister i syste-
met, som kan overtage de to erfarne 
juristers job. Pauli håber, at netværket er 
så veletableret, at det kan fungere uden; 
alene som netværk med opfølgning fra 
en dygtig koordinator i Socialstyrelsen. 

De nye bilregler
Den 1. januar i år trådte der nye bilregler 
i kraft. Pauli håbede undervejs i udarbej-
delsen af bekendtgørelsen, at reglerne 

skulle moderniseres, og han og Bodil 
Kolbæk tilbød deres ekspertise. Men 
i modsætning til i 2013 var der ingen 
respons.
- På nogle områder er reglerne fortsat 
en reminiscens fra 70’erne. Hvorfor 
figurerer automatgear fortsat som spe-
cialindretning? Spørger Pauli, og svarer 
selv:
- Det er jo sådan, at man får bevilget en 
bil med fabriksmonteret automatgear, 
hvis man har brug for automatgear. Med 
andre ord kunne jeg ønske, at vi kun 
skulle bevilge støtte til den specialind-
retning, der skal eftermonteres i bilen. 
Sådan var det jo med automatgear i 
70’erne.
Problemet med de nuværende regler 
er, at de administrativt giver en masse 
ekstraarbejde, når der skal sammenlig-
nes priser på bilmodeller med og uden 
automatgear. 
- Bekendtgørelsen siger, at man skal 
have tilskud svarende til udgiften til 
automatgear – hvilket kan være et beløb 
fra 0 – 26.000 kr. Eksemplet kan være at 
vurdere mellem en Toyota Aygo og en 
Seat Mii. De koster begge ca. 115.000 
kr. med automatgear. Men Toyotaen 
udløser et tilskud på 18.000 kr., mens 
Seat’en kun udløser et tilskud på 9.000 

kr. Forskellen ligger i bilernes pris med 
og uden automatgear.

Otte år og førtidig udskiftning
En væsentlig ændring i den nye 
be kendtgørelse er også, at bevillingspe-
rioden blev ændret fra seks til otte år, og 
at der samtidig kom en udvidet adgang 
til førtidig udskiftning. 
- Jeg frygter, at der ligger en bombe, 
som vi ikke ved hvornår springer, eller 
hvor stor en belastning den bliver i 
systemet. Pauli forklarer:
- Jo længere en bil skal holde, jo større 
er risikoen for en førtidig udskiftning på 
grund af totalskade, uforholdsmæssig 
dyre reparationsudgifter eller fordi bilen 
ikke længere opfylder borgerens behov. 
- Og en førtidig udskiftning er jo altid 
akut, og sagsbehandlingen skal ske hur-
tigt. Skal vi til at præparere en synsvirk-
somhed, så de kan vurdere den slags 
sager? Eller skal vi bruge et autoriseret 
værksted? Vi ved det ikke.

Andre tanker om fremtiden
- Når jeg går på pension, vil jeg opleve 
naturen meget mere, fortsat være aktiv 
i Fodslaw og medarrangør af Ladywalk.  
Jeg synes, det er sjovt at være med til 
at få 4.500 kvinder ud at gå nede fra 
Tangkrogen i Aarhusbugten. 
- Og så vil jeg til udlandet og gå og 
opleve andre kulturer. Jeg har været i 
Sydkorea på en lang tur, hvor vi i Seoul 
gik en onsdagsaftentur med en lokal 
vandreforening. Det var fantastisk. Vi 
mødte ældre mennesker, som havde 
været med i koreakrigen og kunne for-
tælle om den japanske undertrykkelse. 
Det var en stor oplevelse.

- På nogle områder er reglerne fortsat 
en reminiscens fra 70’erne. Hvorfor 
figurerer automatgear fortsat som 
specialindretning?
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Ideen til Handbike Tour de Paris startede til en 
øl-smagning i efteråret sidste år.
- Vi jokede med at gøre nogle ting, som var 
udfordrende, fortæller Susanne Loft, der er 

tidligere ejer af Focus on Care, og som stod bag 
arrangementet, som Lars deltog i. Hun fortsætter:
- Vi var også hurtigt enige om, at cykelturen til 
Paris skulle samle penge ind til fordel for RYK med 
fokus på børn og unge med rygmarvsskader. 
Og fra snakken over øllet sluttede aftenen med, at 
Lars Sørensen og Susanne Loft gav hinanden et 
løfte: “Vi gør det!”

Drøm
49-årige Lars fra Viborg har været rygmarvsskadet 
siden en trafikulykke i 2005, der ødelagde nogle af 
hans nakkehvirvler. Og næsten lige så længe har 
han haft en drøm om at håndcykle fra Danmark til 
Paris. 
- Jeg ville gerne vise, at man med et handicap 
sagtens kan udleve en drøm. 
Men ingen af de hold, der cykler til Paris hvert år, 
turde tage ham med af sikkerhedsmæssige årsa-
ger. Mødet med Susanne gav Lars fornyet tro på, 
at det ville lykkes. Turen skulle også være en del af 
et velgørende formål, og for Lars, der er mentor-
kontakt på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, 
var det naturligt, at de indsamlede penge skulle gå 

RYK indsamling:

I slutningen af maj hoppede Lars Sørensen 
ned i cykelsadlen på sin handbike. Forude 
lå 1.400 kilometer fra Hadsten til Paris, 
som han skulle cykle sammen med sit 
team. 
- Det var en drøm, der gik i opfyldelse, 
fortæller Lars, der med turen både ville 
vise andre, at det kan lade sig gøre, og 
samtidig samle penge ind til fordel for 
børn og unge med rygmarvsskader. 

Handbike Tour de Paris
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til børn og unge med rygmarvsskader.
- For et par år siden var jeg på Camp 
Spinal i Norge sammen med en ung, 
nyskadet pige fra Danmark. Det gav 
hende så meget at være med og møde 
andre unge med rygmarvsskader. 
Ligesom RYKs Uge 30, der rykker så 
meget for de nyskadede.

Træning
Lars og Susanne ville af sted i forsom-
meren i år, så der var ingen tid at spilde. 
Der skulle trænes. Lars, der er inkom-
plet tetraplegiker, ivrig handbiker og 
danmarksmester i håndcykling (klasse 
MH2/nedsat håndfunktion) i to år i træk, 
startede i det tidlige efterår sin vinter-
træning. Hans træning kunne man følge 
på Facebooksiden ”Handbike Tour de 
Paris”, som Lars oprettede, og hvor 
man otte måneder senere kunne følge 
Susanne og Lars på deres cykeltur til 
Paris.
- Under forberedelserne havde teamet 
møde med den tidligere professionelle 
cykelrytter Michael Rasmussen, der gav 
dem gode råd og tips til træning, moti-
vation, disciplin og kost.
- Det er vi mega glade og stolte over. 
Det var dejligt at kunne trække lidt på 
hans viden om træning og cykling, 
fortæller Lars.
Lars beretter om sin træning:
- Jeg cyklede 90 km dagligt - minimum 
fem dage ugentligt – og tre-fire dage 
om ugen var jeg i fitnesscenter med 
fokus på konditions-, udholdenheds- og 
kredsløbstræning. Undervejs var jeg 
også på et træningsophold i Tyrkiet.
Opbakning fra venner og familie, per-
sonalet på VCR og de mange likes 
og opmuntrende kommentarer på 
Facebooksiden har betydet meget.
- Opbakningen til turen har været stor, 
og det gør bare, at man træner mere, 
fortæller Lars, der synes, at forberedel-

serne til turen har været spændende.
- Men det gav da lidt kriller i maven, jo 
tættere vi kom på afrejsedagen. Kunne 
jeg nu klare det? 

Cyklen
Foruden den intensive træning er det 
vigtigt, at håndcyklens sidde- og ryg-
stilling er tilpasset korrekt, så kroppen 
ikke bliver overbelastet under de lange 
strækninger, hvor teamet tilbagelagde i 
gennemsnit dagligt 138 km.
- Det er en specialtilpasset håndcykel 
fra Wolturnus med optimal aflastning 
af min ryg og skuldre. Den har foruden 
en lav vægt, 30 gear og udstyret med 
carbonhjul.

Turens oplevelser og udfordringer
Den 1.400 km lange tur startede fra 
Hadsten den 26. maj, hvor familie, ven-

ner og RYK-folk fik sendt dem godt af 
sted. Derefter gik turen ad landeveje 
gennem Danmark, Tyskland, Holland, 
Belgien og Frankrig frem til Triumfbuen 
i Paris. 
- Turen var tilrettelagt, så vi havde i alt 
10 cykeldage, fortæller Susanne og 
tilføjer:
- Men ikke alle dage var lige nemme.
Landeveje er som bekendt ikke altid 
plane. Undervejs blev de to danske 
ryttere mødt med både stigninger og 
ujævnt underlag. Det gav nogle udfor-
dringer, ikke mindst for Lars, hvilket 
facebookopdateringerne også gav 
udtryk for: ”Uha en hård dag” – ”så har 
vi også prøvet syv % stigning”.
- Ja, det var hårdt – ikke mindst, fordi 
det også var så varmt.
På fjerdedagen cyklede Lars og 
Susanne i 39 graders varme gennem 

Handbike Tour de Paris

Susannes mand Claus sad bag rattet i følgebilen og havde bl.a. til opgave at sørge 
for mad og drikke under de tiltrængte pauser under den 1.400 km cykeltur.
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Holland, så den følgende dag var Lars 
helt færdig.
- Da var jeg sgu træt og parat til at 
lægge mig bag i bilen. Men Susanne 
var fantastisk til at få mig tilbage i sad-
len, og tanken på dem, der fulgte os, 
og hvorfor vi gjorde det, gav mig også 
styrke, fortæller Lars og fortsætter:
- Det var også vigtigt for min egen skyld. 
At bevise, at jeg kunne gennemføre det. 
Og gudskelov var termometeret faldet til 
30 grader.
Trætheden forsvandt, og der blev også 
tid til at nyde de mange oplevelser på 
deres vej.
- Vi fik set rigtig meget. En masse smuk 
natur, middelalderlige franske landsbyer 
og tæt på Paris kørte vi langs kanaler 
med farverige husbåde. 
For at køre sikkert kørte Lars forrest. 
- Lars er svær at se, fordi han sidder så 
lavt. Derfor lå jeg altid bagest og havde 
en bluse på, som kunne ses på god 
afstand af bilister, fortæller Susanne.
Den sidste dag skulle teamet kun cykle 
40 km for at nå frem til Triumfbuen. 
- Vi var klar over, at det ville blive svært 
at cykle den sidste etape på grund af 
den voldsomme trafik i Paris, forklarer 
Susanne.
- Men den største udfordring var at finde 
tilgængelige hoteller. Der er nemlig stor 

forskel på, hvordan de enkelte steder 
definerer, hvad der er handicapegnet, 
forklarer Lars.
Og vejret. Det var solrigt, og kun varmen 
udfordrede teamet på nær en enkelt 
formiddag, hvor de ikke kunne cykle på 
grund af voldsom regn.
- Det var i Belgien. Vandet væltede op af 
kloakkerne, og vand og sand/jord blev 
skyllet over vejen.

Følgebil
Lars og Susanne havde også en føl-
gebil, og bag rattet sad Susannes 
mand Claus, der foruden at transpor-
tere bagage og ekstra udstyr havde 
til opgave at sørge for mad og drikke, 
finde restauranter, booke hotelværelser 
og reparere cyklerne, hvis der opstod 
problemer.
- Det var nu kun Lars’ cykel, der havde 
problemer med kabler, der sprang, og 
det klarede Claus i en hurtig vending, 
fortæller Susanne.
Hver dag sad de i deres cykler kl. otte 
om morgenen, og dagens cykling slut-
tede først ved 17-19 tiden. 
- Så var vi godt trætte og havde brug 
for et godt måltid, fortæller Susanne og 
roser sin mand for valg af dejlige steder 
med god mad, så de kunne lades op til 
næste dags strabadser på landevejen.

Fejret med champagne
- Da de to trætte danskere og deres 
følgebil endelig på tiendedagen nåede 
Triumfbuen, blev det fejret med cham-
pagne. Og det er fortjent med den fanta-
stiske præstation af de to gæve ryttere, 
der begge er enige om, at det var en 
kanon oplevelse.
- Det var en kæmpe udfordring og ople-
velse for mig, fortæller Lars og føjer til:
- Af hjertet tak til Susanne og Claus for 
at tro på mig og denne tur. De har været 
nogle fantastiske mennesker og en stor 
støtte at have med på turen. Uden dem 
havde det ikke kunnet lade sig gøre.
Efterfølgende har de alle tre snakket om 
at gentage turen.
- Det kunne være rigtig sjovt at gøre det 
igen, fortæller de samstemmende og 
slutter:
- Men næste gang vil vi have flere RYK-
folk med. 

Turen kostede 30.000 kr., som blev 
spon soreret af Rengøringshjælpen og 
Hadbjerg Auto Service. Wolturnus spon-
sorerede reservedele til turen. I alt blev 
der samlet 27.600 kr. ind fra private og 
firmaer, som er gået ubeskåret til RYK.

Ti dage efter teamet havde forladt 
Danmark kunne de stolt lade sig fotogra-
fere foran Triumfbuen i Paris.

Tak til teamet
Fra RYK lyder en stor tak til Lars og 
Handbike Tour de Paris teamet.
- Deres tur er en fantastisk inspira-
tion for andre og en øjenåbner for 
mange. Børn og unge med rygmarvs-
skader har brug for støtte og opbak-
ning, så de kan se muligheder frem 
for begrænsninger, udtaler RYKs for-
mand Helle Schmidt, der glæder sig 
over, at RYK med beløbet kan tilbyde 
en økonomisk støtte til børn og unge, 
der eksempelvis ønsker at deltage i 
aktiviteter i RYK regi.
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Tekst: Jens Bo Sørensen

I 1994 udsendte Sundheds styrel-
sen den hidtil vigtigste udgivelse 
vedrørende rygmarvsskader: 

redegørelsen ”Para- og Tetraplegi 
- Organisation af behandling og 
kontrol”. Heri beskrives, hvorledes 
mennesker med rygmarvsskade 
skal behandles og kontrolleres 
livslangt. RYK deltog i sin tid ved 
udarbejdelse af redegørelsen.
I RYK har vi ofte haft god nytte af 
redegørelsen, når vi fx har klaget 
over utilstrækkelige behandlingstil-
bud eller organisatoriske fejl inden 
for vores område. Senest ved vores 
klage over Odense Universitets 
Hospitals forsøg på at fratage 
Rigshospitalets landsdelsfunktion 
på håndkirurgi på mennesker med 
tetraplegi. (Se artiklen på denne 
side).

Tiltrængt opdatering
Meget er ændret, og ny viden 
er kommet til i de snart 25 år, 
der er gået, siden redegørelsen 
blev skrevet. Vi som rygmarvs-
skadede er ændret som gruppe. 
Gennemsnitsalderen er steget, 
både for hele gruppen som for den 
enkelte nyskadede. Vi er blevet 
flere, og en større del har inkom-
plette skader. RYK tog derfor i 
foråret 2017 fat i Vestdansk Center 
for Rygmarvsskade (VCR) og 
Klinik for Rygmarvsskader (KRS), 
da vi ønskede en opdatering af 
redegørelsen fra 1994. Sammen 
gennemgik vi redegørelsen, hvor-
efter vi samlet henvendte os til 
Sundhedsstyrelsen. 

Bred enighed
Efter et orienterende møde hos 
Sundhedsstyrelsen (SST) har sty-

relsen nu meddelt deres beslutning 
om, at redegørelsen skal fornyes, 
og at vi, RYK, VCR og KRS skal 
deltage i det vigtige arbejde. 
Heldigvis er der en bred enighed 
om behovet for en opdatering, 
ligesom der synes at være vilje til 
et højt ambitionsniveau. Det får vi 
mere syn for, når vi kommer ned i 
detaljerne, hvilket vi ser frem til.

Løftestang
Redegørelsen har ofte været omtalt 
som vores bibel, og det er der 
gode grunde til. Den har bl.a. defi-
neret nogle klare retningslinjer for 
centralisering og fastsat en række 
krav til behandling af landets ryg-
marvsskadede. Således har RYK 
ved flere lejligheder brugt redegø-
relsen som løftestang til at stoppe 
udvanding af vort højt specialise-
rede område. 
Det er derfor et yderst vigtigt 
stykke papir, og vi vil gøre alt, hvad 
vi kan, for at sikre en nyrevideret 
redegørelse med så optimale ret-
ningslinjer som muligt til glæde og 
gavn for alle med rygmarvsskade i 
dag og fremover.

Processen ledes af Ane Bonnerup 
(overlæge i SST). I den hidtidige 
arbejdsgruppe har følgende del-
taget: Henrik Sångren (klinikchef 
VCR), Rikke Middelhede (VCR), 
Claus Andersen (klinikchef KRS), 
Fin Biering-Sørensen (KRS), Mikkel 
Bundgaard (RYK) og Jens Bo 
Sørensen (RYK). Ane Bonnerup 
vil udpege endelig arbejdsgruppe 
samt indkalde repræsentanter for 
regionerne, for de 10 relevante 
højtspecialiserede hospitalsfunktio-
ner, de praktiserende læger m.v.

RYK har ved flere lejligheder brugt Sundhedsstyrelsens 
redegørelse ”Para- og Tetraplegi - Organisation af behandling 
og kontrol” til sikring af vort højt specialiserede område. Den 
blev skrevet for 25 år siden, og en tiltrængt opdatering er nu 
på vej.

Behandling og rehabilitering:

Sikkerhed for fremtidens 
behandling

Bevaring af 
højtspecialiseret område 
Odense Universitets Hospital lagde i 2017 billet 
ind på operation af håndkirurgi på mennesker 
med tetraplegi. Efter RYKs henvendelse til 
Sundhedsstyrelsen er deres ønske heldigvis 
blevet stoppet, og Rigshospitalet har atter 
eneret på denne type operationer.

Tekst: Birgitte Bjørkman

For et år siden konstaterede RYK, at Odense 
Universitetshospital (OUH) var kommet med 

på listen over udførende hospitaler af håndkirurgi 
på mennesker med tetraplegi. RYK skrev derfor 
et brev til Sundhedsstyrelsen med henvisning 
til Sundhedsstyrelsens indstilling i 1994-rede-
gørelsen ”Para- og Tetraplegi – Organisation af 
behandling og kontrol”, hvor det er stadfæstet, at 
Rigshospitalet er landsdelsfunktion inden for disse 
operationer.
- Vi bad Sundhedsstyrelsen om, at OUH blev fjer-
net fra listen, og at Rigshospitalet dermed beholdt 
sin landsfunktion på håndkirurgi for mennesker 
med tetraplegi, udtaler Jens Bo Sørensen, sund-
hedspolitisk konsulent i RYK og fortsætter:
- Det er yderst vigtigt, at den slags tiltag opdages 
og stoppes hurtigt.

Højtspecialiseret område
- Rygmarvsskader er generelt et højtspecialiseret 
område, og håndkirurgi er absolut ingen undta-
gelse, forklarer Jens Bo og fortæller, at der fore-
tages typisk tre-fire håndkirurgiske operationer på 
mennesker med tetraplegi årligt i Danmark. 
- Skal disse få operationer deles mellem flere 
hospitaler, bliver det mere end almindelig svært at 
bevare rutine i operationerne, for ikke at tale om 
uddannelse af nye specialister på området. Færre 
operationer til den enkelte læge øger desuden 
risikoen for fejloperationer.

Vigtig redegørelse
Jens Bo er ikke i tvivl om betydningen af Sund-
hedsstyrelsens redegørelse fra 1994 ”Para- og 
Tetraplegi – Organisation af behandling og kontrol”, 
som RYK i øvrigt dengang var med til at udarbejde.
- Den er en utrolig vigtig udgivelse, som vi den dag 
i dag kan bruge i tilfælde som her, påpeger Jens 
Bo og glæder sig over, at Sundhedsstyrelsen har 
besluttet, at godkendelsen af OUH inddrages, og 
at varetagelse af højtspecialiseret håndkirurgi for 
mennesker med tetraplegi fremover alene vareta-
ges på Rigshospitalet.
- Endnu engang viste vores ”bibel” sig nyttig. 

Det forventes, at funktionen på OUH er ophørt den 
1. juni.
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Uge 30
Tekst: John Hinrup • Foto: Birgitte Bjørkman

Endnu engang kan vi se tilbage på en vellykket og dejlig Uge 30 på Egmont Højskolen 
med ualmindeligt godt sommervejr og deltagere, der udfordrede sig, flyttede grænser 
og bidrog til den fantastiske stemning, som Uge 30 altid er kendetegnet ved.

Dette års sommerkursus på 
Egmont Højskolen vil blive 
husket for det fantastisk gode 
sommervejr, som dog til tider 

var lidt rigeligt for tetraplegikerne ... ikke 
mindst for undertegnede. Det blev også 
året, hvor vi flyttede grænser både men-
talt og fysisk; det gjaldt både kursister, 
hjælperstab og hjælpelærere.

Udfordringer blev løst i fællesskab
Vi var så heldige, at der kom en del nye 
kursister, også nogle, der stadig var 
indlagt på genoptræningscentrene. Det 
udfordrede os lidt på hjælperfronten, 
men RYK-hjælperne, Egmont Hjælperne 
og Coloplast-hjælperne rykkede tættere 
sammen, og i fællesskab fik de tingene 
til at glide. De formåede bl.a., at få to 
deltagere med respirator i svømmehal-
len, få en nyskadet, høj tetra i kajak 
og få vores alderspræsident på 82 år i 
rutsjebanen i Vandhalla.
De ”gamle” kursister skal selvfølgelig 
ikke glemmes. De tog imod de nye 
kursister med stor hjælpsomhed og var 
klar til at støtte dem og hinanden, hvilket 

tydeligt sås både på og uden for fagene. 
Der blev hygget, snakket og debatteret 
ved bordene udenfor i den fantastiske, 
danske sommer til langt ud på aftenen/
natten.
Børne- og ungegruppen havde deres 
eget program, bl.a. med en tur til Ree 
Park med overnatning i parken. De 
”store” var ude at køre gokart igen i år.

RYK-Mont Games
Camilla & Gamli (Jesper Overgaard) fra 
planlægningsgruppen styrede med hård 
hånd RYK-Mont Games, som efterhån-
den har været på programmet et par år. 
I dette års udgave blev der konkurreret 
i ringridning i kørestol, blindeskydning, 
kuglestød, håndcykling og musikquiz. 
Ligesom de tidligere år deltog børne/
unge gruppen også på RYK-Mont 
Games, hvor de konkurrerede på lige 
fod med alle os andre, og de kom ind på 
en flot andenplads.

RYK & Monopolet
Onsdag aften stod i RYK & Monopolets 
navn med Majken som en Mads 

Steffensen med hår. Vi var gennem 
dilemmaer fra ”Benamputation for 
tilgængelighedens skyld” videre til ”Jeg 
kyssede en hjælper” for at ende med 
”En kursusleder uden kursister”. Alt 
dette foregik i et fabelagtigt sceneri, 
som Coloplast’erne stod bag med fest 
og farver. 

Årets Seminar 
Årets Seminar 2018 bliver givet til en 
person, der i uge 30 har gjort sig fortjent 
til at modtage ”Det gyldne kateter”. Fx 
ved at have gjort en forskel, udfordret 
sig selv, været et godt forbillede for 
andre og/eller bidraget til fællesskabet. 
I år blev det en tæt kamp mellem tre 
nye kursister. Ditte Jeppsson fik 19 
stemmer, Jui Brandt fik 21 stemmer og 
Henrik Mortensen fik 23 stemmer, og 
med stemmerne fulgte mange flotte ord, 
bl.a. at Henrik bidrog med højt humør, 
havde stort gåpåmod og uden tøven 
prøvede ting af, som han ikke troede 
muligt. Karsten Søemod, som var sidste 
års vinder, overrakte det gyldne kateter 
til Henrik. 
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Det var en glad og overvældet 
modtager af Det Gyldne Kateter 
på dette års Uge 30. 19-årige 

Henrik Mortensen, som stadig er patient 
på Klinik for Rygmarvsskader, fik over-
rakt prisen sammen med mange flotte 
og anerkendende ord fra de deltagere, 
der havde valgt at stemme på ham. Bl.a. 
blev der skrevet på stemmesedlerne: 
”Du har sindssygt meget gåpåmod og 
klar på at prøve alt”, ”du er sej”, ”Henrik 
har virkelig udfordret sig på idrætsholdet 
og har taget stor del i fællesskabet”, 
”godt humør og har rykket sig vildt”, ”for 
hans ukuelige optimisme”, ”fordi han på 
fem dage har skubbet nogle grænser 
og gjort seje ting”, ”det er en kæmpe 
præstation”.

Har ikke et sekund fortrudt
Henrik har været indlagt på Klinik for 
Rygmarvsskader siden august sidste år 
og håber på udskrivelse til september. 
Han fortæller mig, at han trængte til at 
komme lidt væk efter et år på syge-
hus, og da både personale og tidligere 
patienter anbefalede ham at tage på 
RYKs sommerkursus, var han ikke 
længe om at tage beslutningen.
- Jeg har ikke et sekund fortrudt, at jeg 
kom af sted. Det var så fedt at møde 
andre i samme situation og gennem 
dem se mine egne muligheder. Der var 
jo mange med, der har siddet i kørestol i 
mange år, fortæller Henrik og fortsætter:
- Og så er RYKs sommerkursus et godt 
sted at starte, hvor man kan forvente 
forståelse for ens problemer. 

Overskredet mange grænser
På spørgsmålet, om ugen levede op til 
forventningerne, svarer Henrik med et 
stort smil:
- Ja og mere end det. Jeg fik så mange 
positive indtryk – non stop! Og jeg har 
overskredet så mange grænser, som jeg 
ikke troede muligt. 
Henrik havde tilmeldt sig idrætshol-
det, hvor han sammen med 20 andre 
deltagere fik mulighed for at sejle hav-

kajak, dyrke orienteringsløb, boldspil 
og komme i spa med champagne. Og i 
løbet af ugen fik Henrik også prøvet en 
liggende handbike.
- Det var skide godt! 
Og så var der festen lørdag aften.
- Jeg kom faktisk også ud på dansegul-
vet, fortæller Henrik med et stort smil.

Overvældende
- Da jeg hørte mit navn blive nævnt som 
modtager af det ”Det gyldne kateter” 
var det meget overvældende. Jeg blev 
helt mundlam! Det betyder jo, at nogle 
anerkender én.

I dag står ”Det gyldne kateter” på sen-
gebordet på hans stue i Hornbæk.
- Den giver mig motivation til at fort-
sætte med at kæmpe og vil få stor 
betydning for mig i det kommende år. 
Som modtager af prisen forpligter man 
sig til at komme på Uge 30 året efter og 
overrække den til en ny, værdig modta-
ger af prisen.
- Det vil jeg glæde mig til. Men nu vil jeg 
først hjem. 
Henrik bor hos sine forældre i Værløse, 
og der venter hans værelse og et nyind-
rettet badeværelse på ham. 
- Det er det, jeg lige nu glæder mig 
allermest til.

Foredrag
Hvert år bydes der på foredrag. I år 
havde vi nogle lidt alvorligere, men 
meget spændende emner på program-
met. Vi var så heldige, at en sponsor 
gjorde det økonomisk muligt at få to 
ekstra gode foredragsholdere. 
Daniel Rye berettede om at være i 
Islamisk Stats varetægt i 398 dage. Han 
fortalte hudløst ærligt, levende og detal-
jeret om sit fangenskab og det mareridt, 
han gennemlevede de 13 måneder som 
gidsel hos Islamisk Stat i Syrien. Det 
er en historie, der understreger men-
neskets ufattelige overlevelsesdrift, og 
en historie, hvor virkeligheden overgår 
fantasien og ikke mindst om, hvor svært 
det er at vende tilbage til en helt almin-
delig hverdag igen.
Senere på ugen holdt Torben Bohnhardt 
et provokerende foredrag. Et foredrag, 
som skilte vandene. Torben berettede 
om sin tidligere tilværelse som rocker, 
en verden fuld af kriminalitet, våben og 
stoffer. Efter 30 år og en tur i fængsel 
traf han et valg. Han har siden startet 
foreningen HeadON, som hjælper andre 
ud af rockermiljøet og tilbage til livet.

Fantastiske rammer
Egmont Højskolen byder på nogle fanta-
stiske rammer, både indenfor og uden-
for. Ingen andre steder i landet har vi de 
samme muligheder med en flot tilgæn-
gelig svømmehal og vandrutschebane, 
badebro med elevator for dem, der vil 
i havet, ramper til havkajak, lifte i hav-
nen for dem, der skal i bådene, og i år 
blev vi mødt med endnu bedre rammer. 
Spisesalen er blevet større med et tilhø-
rende stort og indbydende buffetområde 
med masser af god plads til alle. Også 
festsalen er blevet udvidet, hvilket ikke 
mindst var fantastisk, da livebandet 
lørdag aften spillede op til dans. Ingen 
fik kørt tæerne over i år.
  
Jeg vil takke alle dem, der har lavet 
et enormt arbejde før, under og efter 
kurset: planlægningsgruppen, Egmont 
Højskolen, RYK-hjælperne, Egmont 
Hjælperne, Coloplast-hjælperne, bar-
pigerne, hjælpelærerne, underviserne 
samt fonde og sponsorer.
Sidst, men ikke mindst tak til alle kur-
sister, der mødte op med højt humør, 
gåpåmod, nysgerrighed og lysten til at 
bidrage til, at det blev et godt kursus.

På glædeligt gensyn næste år. 

Tekst og foto: Birgitte Bjørkman

Det Gyldne Kateter
RYKs vandresymbol ”Det gyldne kateter” gives hvert år på Uge 30 til en 
person, som har gjort noget særligt, fx udvist særligt mod og overgået egne 
grænser. I år gik ”Det gyldne kateter” til Henrik Mortensen, som var med på 
Uge 30 for første gang. 
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Carsten Lemche brænder for 
sit nyeste produkt, Lemco 
Combi Bike Plus. Det har han 
gjort, siden han første gang 

fortalte mig, at han selv ville udvikle en 
dansk produceret træningscykel til køre-
stolsbrugere. Siden er der brugt mange 
penge og mange timer på at udvikle, 
designe og afprøve prototyper frem til i 
dag, hvor han stolt fremviser mig resul-
tatet af mange års anstrengelser.
- Det har været en lang proces, fortæller 
Carsten og betror mig, at han undervejs 
har måttet lægge projektet på hylden, 
indtil der igen var penge til at udvikle 
videre.
- Men jeg har aldrig været i tvivl om pro-

jektets rigtighed. Jeg har hele tiden haft 
en tro på, at det nok skulle lykkes.

Historien bag
Carsten Lemche overtog virksomheden 
efter sin far, Erik Lemche, der stiftede 
Lemco i 1983. I slutfirserne blev firmaet 
kendt på ”spasmeknuseren” – den 
el-drevne motionscykel til kørestols-
brugere, Activ 2002. Den blev også 
omdrejningspunktet og grundstenen for 
firmaets videre udvikling med fokus på 
bevægelse og vedligeholdende træning 
for især mennesker i kørestol. 
Dengang havde firmaet til huse i mere 
ydmyge lokaler, og Carsten gik til 
hånde, når faderen behøvede hjælp. I 

mellemtiden uddannede Carsten sig til 
IT tekniker og blev senere IT chef på et 
landsdækkende dagblad.
Men i 2003 besluttede Carsten at over-
tage firmaet, da faderen ikke længere 
kunne klare det. Tre år senere introdu-
ceres Lemco Aktiv Plus, som er firma-
ets egenudviklede træningscykel med 
hjælpemotor. Og i 2009 lanceres den 
koreansk producerede, manuelle træ-
ningscykel, Combi Bike.
- Det viste sig hurtigt, at de fleste kun-
der valgte den manuelle fremfor den 
elektriske, og vi solgte mange Combi 
Bike over de følgende seks år.
Til Carstens fortrydelse vælger den 
koreanske producent at lancere en ny 

Egmont Højskolen i Hou dannede 
ramme om Jyllands største køre-
stols rugby-event nogen  sinde. 
Egmont Open samlede flere 
end 120 spillere, og flere stærke 
lands hold og klubhold fra hele 
Europa var mødt op for at deltage 
i stævnet.

Bevægelse i benene
Firmaprofil:

Da der ikke allerede eksisterede et produkt, som matchede Carstens forventninger, var der kun én ting at 
gøre.
- Så må jeg gøre det selv!
RYK! magasin har besøgt Lemco i Helsingør, der i slutfirserne blev kendt for ”spasmeknuseren”. Nu 30 år 
efter kan virksomheden præsentere deres nyeste bud på en danskproduceret træningscykel.
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low cost udgave i 2014.
- Den var noget koreansk bras. Vi nåede 
heldigvis at sikre os et lager af den tidli-
gere udgave, så vi kunne imødekomme 
den fortsatte efterspørgsel. 
Det var på det tidspunkt, Carsten tog 
beslutningen om at kaste sig ud i det 
store projekt. At udvikle en danskprodu-
ceret træningscykel, hvor funktionalitet, 
kvalitet og design er i fokus.
- Jeg kunne jo se på efterspørgslen, at 
der var et stort behov for en cykel af 
denne type. Så jeg tænkte: ”så må jeg 
gøre det selv!”

Dansk produceret
Siden er virksomheden flyttet til større 
lokaler i Carstens hjemby Helsingør, og 
det er her, jeg møder til en snak med 
Carsten på én af de varme dage i juni. 
Carsten viser mig rundt i de 800 m2 
lokaler med kontor, lager og værksted. 
Og lige nu befinder vi os i værkstedet.
- Det er her, vi producerer Lemco Combi 
Bike Plus, fortæller en tydeligt stolt ejer.
Værkstedet syner ikke af meget. Her er 
ikke tale om en produktionshal, men et 
beskedent lokale med en drejebænk, 
hvor prototypen blev produceret. I dag 
foregår meget af produktionen andre 
steder.
- Vi snakker om mange tons jern. Vi får 
jernrørene specialfremstillet på et tysk 
stålværft. Derefter laserskæres de på 
Fyn, svejses sammen her i Helsingør, og 
i Karlslunde sender vi stellene til pulver-
lakering. Når vi får delene retur, hånd-
bygger vi cyklerne her i lokalet.
Det er også her, at der fortsat bliver 
produceret diverse prototyper i jern, og 
det er her, at stellene svejses sammen til 
den store produktion, forklarer Carsten.
Til svejsning af jernet benyttes værkste-
dets dyreste investering, et svejseap-
parat – værkstedets limousine, fortæller 
Carsten med et smil.
Til at betjene den lejer Carsten en robot, 
der svejser metalstykkerne sammen.
- Det er præcisionsarbejde, og robotten 
sikrer både præcise og pæne svejsnin-

ger, samtidig med at det går hurtigere.
Robotten klarer svejsning af fire træ-
ningscykler i timen.
- Det tager en dag at samle en cykel, 
men det håber jeg kan blive hurtigere 
i fremtiden for at sikre en fornuftig, lav 
udsalgspris … og for at kunne levere 
i takt med efterspørgslen. I dag kan vi 
faktisk ikke følge med, fortæller Carsten, 
der med blot fem ansatte, deriblandt en 
kleinsmed, der kan betjene robotten, 
forsøger at holde trit med de mange 
ordrer, ikke mindst fra udlandet, som 
bl.a. tæller Tyskland, Italien, Kina og 
Japan. 
Tyskland er et stort marked, og det har 
Carsten en god forklaring på:
- Staten bevilliger træningshjælpe-
midler, modsat i Danmark, hvor det er 
egenbetaling. 

Fortryder ikke overtagelsen
Vi bevæger os ind i udstillingslokalet, 
hvor Carsten viser mig Combi Bike Plus. 
- Vi har ønsket at udvikle en trænings-
cykel, der var pæn og ikke fyldte for 
meget, og som var nem at bruge i 
hverdagen med blot få indstillingsmu-
ligheder. Vi har sikret nemmere adgang 
og betjening fra både manuel og elek-
trisk kørestol, og den fås med specielle 
håndgreb til dem, der har nedsat hånd-
kraft, fortæller Carsten og fortsætter: 
- Når jeg har kastet mig ud i et projekt 
som dette, som har kostet mig fire et 
halvt år og næsten tre millioner, er det 
fordi, jeg tror på produktet. At det har 
sin rigtighed for kørestolsbrugere i hele 
verden. 
Og Carsten er passioneret. Han bræn-
der for de menneskelige resultater. 
- Ellers skulle jeg nok have valgt at 
fortsætte i IT branchen. Men jeg tror 
på projektet. Mange kørestolsbrugere 
får ikke den nødvendige bevægelse i 
benene, og det er det, jeg gerne vil med 
min cykel – give mulighed for, at man 
nemt, enkelt og billigt kan lave vedlige-
holdende træning.
Carsten er ikke terapeut, men han er 

overbevist om, at det virker. 
- Bevægelsen rundt med pedalerne øger 
blodcirkulationen, forbedrer fordøjelsen 
og reducerer spasticitet – og den fore-
bygger hævede ben og fødder.
- Og har man evnen, har man også for-
pligtelsen, fortæller Carsten, der ikke et 
øjeblik fortryder, at han overtog firmaet. 
- Det handler ikke om fortjeneste, men 
om at gøre en forskel – det ligger sikkert 
i generne. Derfor har jeg også valgt at 
ansætte medarbejdere, der er udfordret i 
livet på forskellig vis.

Halvdelen er private kunder
Halvdelen af kunderne er offentlige, 
herunder genoptræningssteder, pleje-
hjem og fysioterapiklinikker. Den anden 
halvdel er private kunder.
- Derfor er det vigtigt, at træningscyklen 
har en pris, som mange kan betale. Så 
foruden god, dansk kvalitet skal træ-
ningscyklen også være til at betale for 
målgruppen.
Modsat i Tyskland, hvor brugere kan 
søge om træningshjælpemidler hos 
det offentlige, så kan der ikke søges 
om tilskud til træningshjælpemidler 
herhjemme. 
Carsten så gerne, at der kunne gives 
dækning for merudgiften i forhold til en 
almindelig motionscykel. 
- Det ville helt sikkert betale sig hjem i 
sparede hospitals- og medicinudgifter.

Og da talen falder på hospital, er det 
med passion i stemmen, Carsten fortæl-
ler mig om sin nye ide.
- Jeg vil udvikle en træningscykel til 
sengeliggende patienter og dialysepa-
tienter. Jeg er overbevidst om, at det 
vil få stor effekt for både patienter og 
samfundsøkonomien. 

En nylig udviklet app, “Kinomap” 
skal gøre ”cykelturen” sjovere. 
Cykelmotionister fra hele verden har 
optaget samlet 100.000 km cykelruter, 
som man kan følge siddende foran træ-
ningscyklen i sin stue. Se kinomap.com.

Bevægelse i benene
Tekst og foto: Birgitte Bjørkman
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DAC er en udfordring

Jan Agerskov Sørensen skulle egentlig blot være statist til en video og var inviteret til 
en rundvisning i Dansk Arkitekturs nye flagskib DAC.
- Men ærligt talt. Set fra en kørestolsbrugers synspunkt mangler der meget!

Enhver arkitekt bør vide, at 
bygningens elevatorer placeres 
ved siden af trappen. Jeg tager 
elevatoren, fruen tager trappen. 

Vi skilles, og vi mødes - uden at blive 
væk fra hinanden. Sådan er det faktisk 
overalt i verden – hvis vi lige ser bort fra 
Københavns Lufthavn. Og nu altså også 
huset for fremtidens arkitektur - det 
nye DAC (Dansk Arkitektur Center) ved 
havnen i København. 

Opsigtsvækkende byggeri 
DAC boede før i et gammelt hus på 
Christianshavn, men i 2013 begyndte 
Realdania at bygge BLOX, det nye 
center for moderne design og arkitektur. 
Et opsigtsvækkende byggeri ved siden 
af “Den sorte Diamant” (Det Kongelige 
Bibliotek). Alle mener noget om BLOX. 
Mange finder, det er en øjebæ, og jeg 
skal da gerne indrømme, at BLOX ikke 
er til at overse. Det ligner nærmest 
legoklodser - i glas - stablet ovenpå 
hinanden i et omfang, så bebyggelses-
procenten når skyhøje dimensioner. Den 
er også noget af et syn, hvis man kom-
mer sejlende med havnebussen.

Godt skjult elevator
Personligt kunne jeg ikke vente med at 
se Københavns nye vartegn. Vi parke-
rede lidt væk og tog havnebussen i det 
smukke vejr. Havnebussens stop er ikke 
tæt på indgangen til DAC, der ligger ud 
til Bryghuspladsen. Gående har dog 
adgang til DAC fra havnefronten via 
trapper, men som kørestolsbruger skal 
man hele vejen rundt om bygningen - og 

den er stor! (Jeg har efterfølgende fået 
fortalt, at der er en mindre elevator på 
bagsiden af den del af byggeriet, der 
ligger ved havnefronten. Denne er dog 
efter sigende godt skjult, hvilket måske 
er årsagen til, at vi ikke fandt den men 
måtte krydse Christians Brygge frem 
til Bryghuspladsen). Herfra skal man 
to etager ned for at komme til hoved-
indgangen. Der er både rulletrapper 
og almindelige trapper. Men hvor er 
elevatoren? Den var ikke nem at finde. 
Efter lidt søgen fandt vi en elevator godt 
skjult for de besøgende. Måske fordi de 
almindeligt gående ikke skal føle sig fri-
stet til at bruge elevatoren? Den er ikke 
meget i læ for regn, sne, frost og vind, 
som kan blæse blade ind i det følsomme 
maskineri. Jeg frygter for den dag, hvor 
elevatoren, som andre elevatorer, strej-
ker, når frost og nedfaldne blade sætter 
sig i maskineriet.  

Kun en elevator mellem etagerne
Vel nede i velkomstområdet blev vi 
modtaget hjerteligt af de ansatte. Herfra 

kan man køre fire, fem og seks etager 
op igen. Vi opdager, at byggeklodserne 
er forskudt for hinanden både ind- og 
udvendigt, forbundet med en labyrint 
af trapper og elevatorer, som bestemt 
ikke er placeret ved siden af hinanden. 
Vi blev vist hen til en elevator, som førte 
os fire etager op til en udstilling om 
danskernes boliger gennem 60 år. En 
del af udstillingen er en etage højere 
op, hvortil man ikke kan komme med 
elevator, men venligt personale henviste 
mig til en trappelift, så jeg også kunne 
se denne del af udstillingen. Her bed jeg 
mærke i en række fakta om danskerne 
- bl.a. vores alder. Danskerne er blevet 
en nation af meget modne mennesker, 
og vi bliver stadig ældre. Heraf kan man 
drage en teori om, at en del af den ald-
rende befolkning ikke går så godt mere. 
Et synligt tegn er de mange el-scootere, 
man ser futte rundt om i bybilledet. Og 
er det så perfekt med et hus med kun én 
elevator mellem etagerne? 
Jeg fik selv udsagn for sagen, da jeg vel 
nede igen - og med endnu en elevator 
to etager op til caféen - mødte en meget 
frisk, men også meget træt 74-årig 
kvinde. Hun havde talt alle trinnene fra 
gaden til kælderen og de seks etager 
op. 104 trin. ”Det er mange”, mente hun. 
Selv bemærkede jeg de mange gående 
gæster, der gik rundt og ledte efter en 
elevator. Måske af samme grund. 
Måske er det derfor, at elevatorerne er 
godt skjult inde i bygningen. Typisk skal 
man ind gennem en glasdør for at finde 
elevatoren, der er forsynet med et hånd-
skrevet skilt ”Kun for handicappede”. 
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Udsigten fra terrassen på DAC. 
Privatfoto.

Arkitektur:



RYK! 3 · 2018 29

Og for en sikkerheds skyld er der 
ofte lås på glasdøren, så man skal 
henvende sig til en ansat for at 
komme hen til elevatoren. 

Alle strabadserne værd
Så jeg var ikke helt tilfreds, da 
jeg langt om længe nåede frem til 
caféen. Herfra er der udgang til to 
meget store terrasser med udsigt 
over henholdsvis den indre by og 
havnen. Og de to udsigter var hver 
især alle DAC-strabadserne værd. 
Ufatteligt flot at sidde her med en 
kop kaffe en solrig eftermiddag. Så 
kan man tilgive DAC rigtig meget. 

Og seks etager nede  - og to 
etager op igen - ser man igen 
BLOX på afstand. Nu er bygnin-
gen faktisk både usædvanlig og 
flot. Det samme kan man ikke helt 
sige om tilgængeligheden, og jeg 
må konkludere efter mit besøg, at 
mennesker med en funktionsned-
sættelse har det hårdt i arkitektu-
rens hus DAC.

Tekst: Jan Agerskov Sørensen

FAKTA
Dansk Arkitektur Center DAC har 
adresse i BLOX, Bryghuspladsen 
10, 1473 København K. Bygningen 
er tegnet af den verdensberømte 
hollandske tegnestue OMA. BLOX 
rummer kontorer, udstillinger og 
boliger side om side med shop-
ping, fitness og restauranter. 
DAC er mødestedet for alle med 
interesse i arkitektur, design og 
bykultur, hvortil der skal betales 
entre. Åbningstider er alle dage 
kl. 10-18 samt torsdag 10-21. 
Kommer man i bil, finder man to 
H-parkeringspladser for større 
biler relativt tæt på BLOXs hoved-
indgang, desværre på brosten. I 
den fuldautomatiske parkerings-
kælder med en frihøjde på to meter 
er der H-parkeringspladser for 
mindre biler. Elevator findes ved 
hovedindgang på Bryghuspladsen 
samt en mindre ud til Christians 
Brygge.

Efter længere tids sygdomsforløb sov 
Jane Horsewell stille ind onsdag den 
8/8 2018. Jane var blandt meget andet 
tidligere formand for RYK og præsident 
for den europæiske rygmarvsskadeor-
ganisation, ESCIF. Janes død kommer 
ganske kort tid efter hendes mand, 
Andys død i maj. Hun blev 66 år og 
efterlader sig en datter, svigersøn og to 
børnebørn.

Jane og Andy kom hertil fra England i 
slut-70’erne. Hun startede sit eget firma, 
hvor hun tilbød undervisning til virk-
somhedsledere. Hendes undervisning 
var efterspurgt, men efter sin rygmarvs-
skade i 1996 søgte hun fastansættelse 
hos Copenhagen Business School 
(CBS). Jane tænkte, at der skulle skrues 
lidt ned for tempoet. Selvfølgelig blev 
hendes kurser hos CBS så populære, 
at det med tempoet ikke blev meget 
anderledes. 

Det forhindrede dog ikke Jane i at enga-
gere sig i RYK – tidligt endda. Faktisk 
var hun stadig sengeliggende på Klinik 
for Rygmarvsskader i Hornbæk, da hun 
deltog i en demonstration mod ned-
skæringer på klinikken! Jane (og hendes 
seng) blev skubbet af plejepersonalet, 
mens Jane viftede med et papskilt. 
Ganske godt gået tre uger efter sin 
ulykke. I øvrigt var dette betegnende for 
Janes vilje og arbejdsmoral samt for den 
plads, klinikken i Hornbæk altid havde i 
Janes hjerte. 

I 1999 blev Jane valgt til RYKs besty-
relse, og her sad hun til 2012 – i 
perioden 2002 til 2006 som formand. 
Vi kender Jane for hendes altid seriøse 
indsats i alskens projekter, lige fra 
bestyrelsesarbejdet til arrangering af 
seminarer, bidrag til tryksager, sund-
hedspolitik, forskning og meget andet. 
Specielt det internationale samarbejde 
havde Janes store interesse. Hun fandt 
hurtigt ind i det nordiske samarbejde, 
hvor hun bl.a. var blandt initiativtagerne 
til et stort netværksprojekt for kvinder i 
norden med rygmarvsskade.

Det var næsten logisk, at Jane var med 
i 2006 ved stiftelsen af den europæiske 

rygmarvsskadeorganisation, ESCIF. Hun 
blev ved stiftelsen valgt til vicepræsi-
dent, og senere i 2010 som præsident. 
I ESCIF tog Jane initiativ til mange, 
store projekter, og hun deltog aktivt i 
udførelsen af dem alle. Jane lancerede 
desuden idéen om et verdensomspæn-
dende brugernetværk, hvilket er i tråd 
med den store indsats, som hun har lagt 
i at få løftet behandlersystemets respekt 
og medinddragelse af den rygmarvsska-
dede bruger. 

Trods fuldtidsarbejde og et meget aktivt 
liv har Janes indsats i arbejdet for os 
med rygmarvsskade altid kunnet kende-
tegnes ved professionalisme, grundig-
hed og engagement. Det er intet mindre 
end dybt imponerende, hvor meget 
Jane har kunnet overkomme, og hvor 
godt disse opgaver er blevet løst. Jane 
og resultaterne af hendes store arbejde 
vil altid være skattet og husket i RYK. 

Personligt vil jeg savne samværet og 
Janes smittende energi i RYK arbejdet. 
Derudover vil jeg savne og mindes 
mange hyggelige stunder med Jane 
og Andy. De var begge nogle skønne, 
spændende og vidende mennesker, 
med en herlig humor. Mine tanker går til 
deres højt elskede datter, Rebecca samt 
svigersøn Ross og børnebørn, Linnea 
og Theodor.

Æret være Janes minde.

På vegne af RYK 
Jens Bo Sørensen

Nekrolog:
Jane Horsewell



”Gjør det umulige muligt”. Sådan lyder sloganet for verdens største skistævne for mennesker med handicap, 
der afholdes hvert år i Beitostølen i Norge. Gerhard Korbo, som var aktiv langrendsløber før sin ulykke, har 
deltaget med stor begejstring i det norske skistævne.
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Gør det umulige muligt
I den norske skilandsby Beitostølen 

200 km nordvest for Oslo afholdes 
hvert år i marts-april skistævnet 
”Gjør det umulige muligt”. Her 

mødes ca. 400 deltagere fra 15-20 
nationer, herunder USA og Canada. Der 
er i sagens natur mange nordmænd, 
men også en pæn gruppe danskere 
svingende mellem 10 og 20. Og dan-
skerne klarer sig faktisk ganske flot i 
konkurrencerne.
Skistævnet startede tilbage i 1964 som 
et arrangement for blinde, men er siden 

udvidet til også at omfatte alle former 
for bevægelseshandicap. I dag er der 
således et utal af startgrupper – opdelt i 
stående, siddende, blinde, seende, efter 
alder og køn, og der er både alpine- og 
langrendskonkurrencer.
Ridderrennet er i øvrigt navnet på den 
afsluttende konkurrence, og Ridderuka 
er navnet på aktivitetsugen, der ligger 
omkring konkurrencerne.

Ukendt for mig
Jeg kom til skade ved et mountainbi-

kestyrt i efteråret 2013. Diagnosen lød 
på komplet paraplegi. Før da havde jeg 
cyklet, løbet og ikke mindst gået på 
langrendsski. To–tre af mine ferieuger 
gik med brædder under fødderne i det 
norske vinterlandskab. 
Efter tilskadekomsten tænkte jeg, at 
håndcykel havde jeg set og hørt om. 
Langrend for kørestolsbrugere var deri-
mod helt ukendt for mig, men gode, nor-
ske venner fortalte mig om Ridderrennet 
og om muligheden for at sidde i en kælk 
påmonteret to langrendsski og så stage 
sig frem. (På norsk hedder det at pigge 
sig frem. Heraf det norske navn for hjæl-
pemidlet: Skipiggekjelke).

Med for fjerde gang
Halvandet år efter tilskadekomsten - i 
marts 2015 – var jeg med for første 
gang og tænkte, at nu må jeg prøve det 
af med en lånt kælk og se, hvordan det 
går. Og så var jeg solgt. I år var jeg med 
for fjerde gang. 
I godt føre – hvor glidet er godt og ter-
rænet ikke er alt for kuperet - holdt jeg 
samme tempo som normalt ski-gående. 
Opover gik tempoet ned, men nedover 
oplevede jeg ofte højere fart end de 
gående. Samtidigt kommer man mange 
steder hurtigt ud i fjeldet og ud i den 
stilhed og uendelighed, som folk, der 
går i naturen, sætter pris på. For mig er 
skipiggekjelken således den oplevelse i 
handicapsport, der kommer tættest på 
oplevelsen som ikke-handicappet. 
Samtidigt er det et arrangement med en 
helt særlig stemning, og hvor alle med 
godt humør bidrager til at gøre det umu-
lige muligt. Så nu ligger Ridderrennet 
fast i kalenderen i marts-april og med en 
privat opvarmningsuge i samme område 
en–to måneder før.

Personlig skiguide
Alle deltagere i Ridderugen får tilbudt 
en personlig skiguide, som følger delta-
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geren i sneen hele ugen. Skiguiderne er 
typisk studerende fra de norske idræts-
uddannelser, der har en uges obligato-
risk praktik, og som her får et indblik i 
en del af handicappedes sportsverden. 
Der skal laves praktikrapport, så der er 
nok at snakke om, mens man ”pigger” 
sig rundt på løjperne eller drøner ned ad 
alpinpisterne. 
Forsvaret stiller med omkring 200 mand, 
der overnatter i telte i fjeldet. De står 
for alle praktiske opgaver, både med at 
bygge målområdet op og ned, transpor-
tere deltagerne mellem overnatnings-
sted og konkurrencested og hente – de 
få – tilskadekomne ind fra løjpen.

Hvordan bremser og styrer man?
Folk spørger ofte, hvordan man brem-
ser og styrer med to fastmonterede ski. 
Man kan jo ikke plove og lægge vægten 
på yderskien, sådan som man gør på 
almindelige ski? Svaret er, at man har 
begrænset bremse- og styremulighed, 
og derfor tager man ikke de stejleste 
nedfarter. Derudover kan man faktisk 
styre og bremse en del ved hjælp af 
stavene og ved at sætte hænderne ned 
i sneen. Og går det galt, så er det som 
regel blød sne, man ryger ud i. Her skal 
man ofte have hjælp til at komme til-
bage på sporet, men egentlige skader 
er få.

Alpinski er også en mulighed
Jeg var mest til langrendsski, før jeg 
kom til skade, og det er jeg fortsat. 
Men har man mere lyst til at blive truk-
ket op og køre ned ad bakken, er der 
også alpine muligheder. Også her findes 
der et hav af hjælpemidler, så de fleste 
rygmarvsskadede vil kunne finde noget, 
der passer dem.

Højfjeldshotel til lavpris
For Beitostølen er Ridderugen en af de 
store turistuger og en uge, som sætter 

særligt fokus på stedet som skiområde. 
Samtidig er der stor, frivillig opbakning 
til arrangementet fra lokalsamfundet og 
fra store dele af det offentlige Norge. Et 
år delte tre ministre således medaljer 
ud ved den afsluttende konkurrence. 
Et andet år lagde det norske kongepar 
vejen forbi. 
Prisen for overnatning og forplejning er 
stærkt reduceret for deltagere, mens 
eventuelle ægtefæller eller andre ledsa-
gere betaler mere normal pris. Omkring 

3.500 kr. for en uge for deltagerne med 
fuld pension i dobbeltværelse på høj-
fjeldshotel kan ikke kaldes dyrt. Ikke-
deltagere må af med ca. 5.500 kr.
Min kone og jeg bor i Aalborg, så vi 
sejler den korte tur til Sydnorge og kører 
selv op. De sjællandske deltagere flyver 
til Oslo, hvor der er sat særbusser ind 
mellem lufthavnen og Beitostølen.

I 2019 ligger Ridderuka den 24. – 31. 
marts. Læs mere på ridderrennet.no
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Sårpatruljen

Det har længe været et ønske 
hos sårgruppen på Klinik for 
Rygmarvsskader at etablere 
en sårpatrulje. 

- Vi har gennem vidensdeling med 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade 
erfaret, at de har haft stor succes med 
deres eksisterende tiltag. 
Det fortæller tovholder for den tværfag-
lige sårgruppe, afdelingssygeplejerske 
Katrine Nymand, der glæder sig over, at 
sårpatruljen blev en realitet i maj i år.
- Det har været efterlyst af alle her på 
klinikken at få sat øget fokus på tryksår 
og dermed nedbringe antallet af regi-
strerede tryksår i vores klinik. 
Ved Tryksårsprævalens undersøgelsen 
2018 blev det konstateret, at Klinik for 
Rygmarvsskader har mange patienter, 
som udvikler et eller flere tryksår (grad 
1-3) – også under indlæggelsen. 
- Det er alle sammen et eller flere tryksår 
for meget!
Årsag var hyppigst tryk/shear. Tryk fra 
beklædning som TED-strømper og fod-
tøj var ofte årsag til grad 1 tryksår. 

- Men også tryk fra medicinsk udstyr, 
såsom kateter, er et opmærksomheds-
punkt, ligesom forflytninger og brug af 
forflytningshjælpemidler kræver stor 
opmærksomhed for at undgå tryk og 
shear påvirkninger, fortæller Katrine 
Nymand.

Uddannelse i sår
I klinikken er der uddannet fem sår-
sygeplejersker og to såransvarlige 
læger. Sårsygeplejerskerne tager sig 
specifikt af sårbehandlingsopgaven og 
sikrer dermed kontinuitet og kvalitet i 
sårbehandlingen.
- Med sårpatruljen og sårstuegang har vi 
hver mandag sikret et fokuseret sam-
arbejde mellem sårsygeplejerskerne og 
såransvarlige læger, fortæller Katrine 
Nymand og fortsætter:
- Tiltaget vil forhåbentlig betyde, at 
vores patienter møder stor, professionel 
fokus på sårproblematikker og oplever 
en forbedring i forhold til patientuddan-
nelsen med særlig viden om forebyg-
gelse af tryksår.

Opgaverne med oprettelse og evalue-
ring af sårbehandlingsplaner samt selve 
sårbehandlingen var også en del af 
behandlingen tidligere, men var fordelt 
på flere hænder.
- Fordelen ved sårpatruljen er, at vi 
opnår en kontinuitet og struktur, da vi 
nu har nøglepersoner, der er primært 
ansvarlige for behandling og evaluering 
af sårbehandlingsplanerne.

Samme ressourcer
Det har været et vilkår, at tiltaget skal 
planlægges og lægges ind i den eksiste-
rende arbejdsgang i sygeplejen. 
- Implementeringen af den nye arbejds-
gang skal foregå med de eksisterende 
ressourcer. Det betyder, at vi egentlig 
blot omfordeler dagens samlede opga-
ver, fortæller Katrine Nymand.
To sårsygeplejersker patruljerer man-
dag morgen og laver SP patientpla-
ner undervejs. En sårlæge deltager 
i patruljen ved de komplicerede sår. 
Alle registrerede tryksår er markeret 
på patienttavlerne, hvilket synliggør 

På Klinik for Rygmarvsskader har man iværksat en sårpatrulje med det formål at forebygge og sikre 
kontinuitet i behandlingen af sår. RYK! magasin har snakket med afdelingssygeplejerske Katrine Nymand 
om det nye tiltag.

Nyt tiltag på Klinik for Rygmarvsskader:
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antal og graden af aktuelle tryk-
sår (fra grad 1-4). Efter patruljen 
fletter de to sårsygeplejersker 
ind til løsning af dagens samlede 
sygeplejeopgaver.
- Konceptet betyder en ny forde-
ling af de eksisterende ressourcer i 
sygeplejen til løsning af de samme 
opgaver, men med fokuseret struk-
tur for sårbehandling og vidensde-
ling. Det handler om størst mulig 
kvalitet med samme ressourcer, 
fortæller Katrine Nymand, der 
håber, at klinikken vinder meget 
ved synlighed af problemets 
omfang og ved at lade ressource-
personerne arbejde specifikt med 
problemløsninger. 
- På grund af den stramme tids-
ramme er grundig planlægning 
nødvendig. Personalet har skullet 
vænne sig til en ny måde at samar-
bejde på, fortæller Katrine Nymand 
og fortsætter:
- Vi vil løbende evaluere sårpa-
truljen. Måske skal vi lave nogle 

strukturelle tilpasninger, som vi først 
bliver kloge på om nogle måneder, 
når vi har fået praktisk erfaring med 
den nye arbejdsgang. 

Forebyggelse 
Sårpatruljen er målrettet behand-
ling af eksisterende tryksår, men 
forebyggelsen af tryksår er fortsat 
en vigtig opgave for alle personale-
grupper, og planerne for forebyggel-
sen lægges i høj grad sammen med 
patienten.
- Alle patienter Bradenscores, 
hvilket tydeligt indikerer, hvilke 
patienter, der ligger i risikogruppen. 
Patienter med risiko får udarbejdet 
en patientplan med forebyggende 
tiltag.
Katrine Nymand påpeger, at der 
er meget læring for patienten i det 
forebyggende arbejde.
- Viden om forebyggelse gennem 
undervisning til vores patienter, som 
potentielt alle har særlig risiko for 
udvikling af tryksår, er alfa omega. 
Katrine Nymand slutter:
- Kun ved at forhindre udviklingen af 
tryksår gennem patientuddannelse 
og forbyggende plejeplaner får vi 
reelt nedbragt antallet af registre-
rede tryksår.

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

Tryksår er klassificeret efter 
graden af ødelæggelse af vævet. 
Kate  gori 1 er tidlige tegn og kate-
gori 4 er værst.

Ny ledende 
oversygeplejerske

Den 1. septem-
ber til trådte 

René Richard 
sti l l ingen som 
ledende over syge-
plejerske i Klinik for 
Ryg   marvs skader. 
René Richard kom-
mer fra en stil ling 
som afde lings-
sygeplejerske i Klinik for Højt Specialiseret 
Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade. 
Herfra har han kendskab til både Neurocentret 
på Rigshospitalet og rehabiliteringsområdet. 
Desuden har han god erfaring med projekt-
ledelse på tværs af faggrupper, og han har 
tidligere arbejdet indenfor intensiv sygepleje. 
- Jeg ser meget frem til at indgå i klinikledelsen 
og mit fortsatte arbejde i Neurocentret, hvor 
vores fokus rettes mod den fremtidige inte-
gration af patientforløbene fra Klinik for Højt 
Specialiseret Neurorehabilitering og Klinik for 
Rygmarvsskader i det nye neurorehabilite-
ringshus, fortæller René Richard. 
Som ledende oversygeplejerske skal René 
Richard forberede både patientforløb og med-
arbejdere på indflytningen i det nye hus.
- Det bliver en spændende proces, hvor jeg 
sammen med mine klinik ledelseskolleger 
særligt skal arbejde med fortsat kompeten-
ceudvikling, fastholdelse og rekruttering af 
personale frem mod flytningen, slutter René 
Richard. 

Det nye neurorehabiliteringshus i Glostrup for-
ventes færdigt i år 2021. 



34 3 · 2018 RYK!

Benyttelse af biografsæder

For et stykke tid siden studsede 
jeg over en tråd i RYK’s Facebook 
gruppe. Flere kørestolsbrugere 

beskrev, hvordan de havde fået afslag 
på deres ønske om at benytte biogra-
fens sæder. Begrundelsen var, at man 
ikke måtte have kørestolen stående 
foran sig af brandsikkerhedsmæs-
sige hensyn. Flere havde fået samme 
afvisning.
Jeg tænkte: Hvad er det for noget pjat. 
Da vi betaler samme pris som andre, må 
der være en løsning, hvor man kan tage 
hensyn til brandsikkerheden, så vi også 
kan få den fulde biografoplevelse.
I de fleste biografsale er der efterhånden 
afsat plads til en eller to kørestole. Men 
for dem, der kan forflytte sig, er det ofte 
rarere at sidde i et biografsæde. 

Jeg tænkte, at det sikkerhedsmæssige 
hensyn måtte kunne løses og kontak-
tede CinemaxX’s marketingchef, Lars 
Langballe. Han gav følgende svar:
“I alle CinemaxX biografer er kørestols-
brugere meget velkomne til at benytte 
almindelige sæder, såfremt de på egen 
hånd kan bevæge sig over i et normalt 

biografsæde. Alternativt med let hjælp 
fra en ledsager. Vores personale må dog 
af sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige 
hensyn desværre ikke være behjæl-
pelige med at flytte en person fra en 
kørestol over i et normalt sæde. Vi har 
kørestolspladser i alle vores sale, og der 
er normale sæder ved siden af disse 
pladser, som man kan bestille, såfremt 
man skulle ønske dette. Hertil skal man 
blot oplyse, at man ønsker at booke de 
almindelige sæder ved siden af køre-
stolspladserne, eller for den sags skyld 
selv booke disse online. Ønsker man 
at sidde andre steder i salen end plad-
serne, der er ved siden af vores køre-
stolspladser, er man også velkommen til 
dette. Men bemærk dog, at kørestole af 
brandsikkerhedsmæssige årsager enten 
skal placeres ved kørestolspladserne 
eller alternativt uden for salen, hvor de 
ikke blokerer nødudgange. Igen er det 
dog en forudsætning, at man selv er i 
stand til at bevæge sig fra kørestolen og 
over til et normalt sæde. Ønsker man 
hjælp til placeringen af kørestolen m.m., 
kan man altid kontakte vores personale, 
som vil være behjælpelige.”

Så hvis man i CinemaxX biografer får en 
afvisning, kan man blot henvise til deres 
marketingschef Lars Langballes svar 
til RYK. Det er dog en forudsætning, at 
personalet må flytte kørestolen, så den 
ikke hindrer passage.

Hvis man oplever lignende afvisning i 
andre biografer, vil jeg foreslå, at man 
henviser til samme svar og eventuelt 
beder om hjælp til at flytte stolen til et 
sted, hvor den ikke står i vejen. 

I øvrigt svarede Lars Langballe også, at 
hvis man har et ledsagerkort, kan man 
få en ledsager med uden ekstra betaling 
for denne. Sådan er det også i Nordisk 
Films biografer og en del selvstændige 
biografer.

Jeg håber, at jeg med dette læserindlæg 
kan mane et forkert rygte i jorden og 
ønsker alle en god tur i biografmørket.

Hilsen
Mikkel Bundgaard

Læserindlæg:

På RYKs facebookside “RYK - Rygmarvsskadede i Danmark” stilles der mange interessante spørgsmål, 
og der debatteres relevante emner, herunder også om tilgængelighed. Et af de mange emner har Mikkel 
Bundgaard undersøgt nærmere.

Foto: Colourbax
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Danskerne har tre millioner biler, 
hvoraf 10-15.000 (mindre end 0,5 %) 
er såkaldte handicapbiler, der er bevil-
get efter Servicelovens § 114. Med en 
bevilling efter Servicelovens § 114 kan 
man få adgang til at købe en bil, men 
man kan ikke vælge frit, da lovgivnin-
gen sætter betydelige begrænsninger 
for det frie valg – uanset villighed til at 
betale eventuelle ekstraomkostninger 
selv. Begrænsningerne er klart størst, 
når det gælder de såkaldte 10 perso-
ners busser, der bevilges, uden at der 
skal betales registreringsafgift, fordi 
personen skal kunne blive siddende i sin 
kørestol under kørslen eller have mange 
hjælpemidler med.

Uanset villighed til og mulighed for selv 
at betale for ekstraomkostninger kan 
man PARAdoxalt nok ikke få lov til at 
købe bil ud fra hensyn som fx bilens 
størrelse, benzinforbrug, klimapåvirk-
ning eller design, særligt ikke, når det 
gælder busserne.

Der findes mange alternative bilmodeller 
til de i Danmark tilgængelige 10 perso-

ners busser. Biler, der har langt bedre 
muligheder for at leve op til de mange 
individuelle behov, som den enkelte har, 
når vedkommende skal købe en bil. Der 
findes bl.a. mindre, eldrevne, klima-
venlige og flottere biler, ja, der findes 
ovenikøbet serieproducerede og mere 
trafiksikre biler, der sagtens kan udkon-
kurrere de store, ufleksible busser, som 
ofte er vanskelige at køre.

Der er et PARAdox, at nogle bliver 
tvunget til at købe en lang Mercedes 
bus frem for en kortere udgave, blot 
fordi den korte kun har plads til syv 
personer og ikke 10. De alternative 
modeller kan købes og/eller ombygges i 
vores naboland Sverige. Nogle af disse 
kan købes på det danske marked, mens 
andre ikke importeres til Danmark – men 
uanset om de findes eller ej, kan de ikke 
vælges.

Det er et PARAdox, at skatteministeren 
i en liberal regering ikke vil tage initiativ 
til at forbedre det frie valg for borgere 
med et handicap, når det giver bedre 
muligheder for borgerne, og uden at 

det koster samfundet en krone! Måske 
vil det endda blive billigere, fordi nogle 
af de alternative muligheder er billigere 
i indkøb og særlig indretning, hvis ikke 
man anskaffer en af bilerne uden behov 
for yderligere tilpasning. Det gør ikke 
PARAdoxet mindre.

Det er også et PARAdox, at mennesker 
med et handicap og behov for støtte 
efter Serviceloven ikke har samme 
mulighed som andre for at købe netop 
den bil, der passer bedst til den enkelte.

Og hvis mulighederne var bedre og 
mere fleksible, ville markedet blive 
bedre og større – og så ville der også 
være flere tilgængelige modeller til 
anvendelse inden for taxiområdet til 
gavn for alle.

Det er et PARAdox, at skatteministerens 
“dovenskab” holder udviklingen tilbage 
uden nogen grund.

Stig Langvad, RYK-medlem og medlem 
af FNs Handicapkomité.

Paradox: Biler

PARAdox
Har du som rygmarvsskadet oplevet noget paradoksalt – det være 
sig kontroversielt, underligt eller tankevækkende, så får du nu mulig-
hed for at dele din oplevelse med RYK!s læsere i vores nye klumme 
PARAdox. Vi håber, at vores læsere vil bidrage med egne oplevelser, 
refleksioner eller tanker – og gerne fra en humoristisk vinkel.
Umiddelbart tror vi, der er mange paradoksale vilkår – forhold eller 
ting – ude i det ganske land, som kan fanges ind, beskrives og 
deles. Det kan være regler og vilkår for et liv med en rygmarvs-
skade, eller det kan være i vores møde med andre mennesker og 
vores omgivelser. 
Måske vil det blot give anledning til refleksion og et godt grin, 
og måske vil det give anledning til en politisk aktion for at få det 
ændret til det bedre. Derfor må et PARAdox også gerne følges af 
løsningsforslag.
Det behøver ikke være lange tekster, hvis det er muligt at formidle 
det paradoksale med få ord. Redaktionen hjælper gerne med redi-
gering af teksten. Og dit PARAdox bidrag må gerne illustreres med 
fotos, fordi fotos er eminente til at beskrive det paradoksale.
Send jeres bidrag til RYKs redaktør: redaktion@ryk.dk.

I de kommende numre vil RYK! magasin sætte fokus 
på PARAdoxer. Og læserne inviteres med til at deltage. 

Illustration: John Ø. Kristensen
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1. Hvor hørte du om RYK første gang?
På Hornbæk i 2012, da jeg blev indlagt, 
efter jeg i 24 år havde kørt rundt i hospi-
talssystemet uden den rigtige diagnose. 

Det var derfor en vild oplevelse at møde 
ligestillede og mærke følelsen af et fæl-
lesskab, der rakte hånden ud og bød 
mig ind.

2. Hvad fik dig til at engagere dig i 
RYK?
Jeg fik mit liv tilbage – jeg fik blandt 
RYK’erne følelsen af at høre til og være 
god nok med de udfordringer, jeg har. 
Efter kort tid fik jeg et stort behov for at 
give noget tilbage - det er så vigtigt, at 
der er rollemodeller og sparringspart-
nere for RYKs medlemmer, nye som 
gamle. Jeg fik også øje på vigtigheden 
af de mange ildsjæle, der sidder som 
vagthunde i forhold til den socialpoliti-
ske dagsorden, så jeg var ikke i tvivl om, 
at jeg måtte yde en indsats i RYK regi.

3. Er der et eller flere fokusområder, 
der har din særlige interesse?
Der er rigtig mange, men det 
social- og sundhedspolitiske har 
en stor plads sammen med RYKs 
medlemsarrangementer.

4. Hvorfor har det/de din 
særlige interesse?
Det er vigtigt, at RYK agerer som en lille 
terrier og gør opmærksom på, når ting-

I de kommende numre af RYK! 
magasin bringer vi en præ sen-
tation af RYKs bestyrelses-
med lemmer og tillids folk, der 
vil fortælle læserne om deres 
forhold til RYK, om det, de ønsker 
at sætte fokus på, og om deres 
visioner for RYKs fremtid. 
Vi indleder med en præsentation 
af RYKs formand, Helle Christian-
sen Schmidt.

spørgsmål10



RYK! 3 · 2018 37

ene ikke er i orden. Det er vigtigt, at vi 
kæmper vores medlemmers sag, når det 
fx gælder rehabilitering, livslang kontrol 
og politiske beslutninger i kommunerne 
og på Christiansborg. Mange af vores 
medlemmer er pressede og har ikke 
overskuddet, så derfor er det vigtigt, 
at vi, der har, tager kampene og agerer 
sikkerhedsnet. 

5. Har dit engagement i RYK fået 
betydning for dit personlige liv?
Ja! uden tvivl. Det fællesskab, som vi 
har i vores lille RYK familie, følelsen af at 
være en del af noget, følelsen af samhø-
righed, den vigtige erfaringsudveksling, 
osv. gør mig nysgerrig på livet og giver 
mig lysten til at gøre en forskel. Men det 
er ikke kun mig, det betyder noget for. 
Mine pårørende har også mærket en 
stor udvikling i mit liv, da jeg blev en del 
af RYK.

6. Hvad betyder RYK for dig i dag?
RYK er en stor del af mig, som jeg på 
ingen måde ønsker at være foruden. 
Jeg er både stolt og glad over at stå i 
spidsen for RYK og glæder mig over, 
at min indsats sammen med mange 
andre ildsjæle gør en forskel. Gennem 
mine oplevelser i RYK er mit handicap 
blevet en del af min identitet. RYK har 
stor betydning for min livskvalitet. Jeg 
har fået meget værdifulde venskaber og 
betragter RYK som en ekstra familie. 

7. Hvilke tanker gør du 
dig om RYKs fremtid?
Jeg håber af hele mit hjerte, at RYK til 
stadighed formår at stå sammen og 
kæmpe for alt det, der betyder noget 
for os. Det handler om at markere os 
politisk, være forskningsorienteret og 
ligeledes pleje vores fællesskab i form 
af arrangementer. Økonomisk håber jeg, 

at vi kan skaffe midler nok til alle vores 
projekter og den daglige drift.

8. Er der noget, som du 
savner hos RYK?
Jeg savner nogle flere ressourcer, både 
hænder og økonomiske midler. Jeg ville 
ønske, der var flere af vores medlemmer, 
der tog et medansvar i det omfang, man 
har ressourcer. Det kan være små som 
store opgaver. Alt vil gøre en forskel. 
Og selv om man måske ikke magter en 
decideret opgave, så er det vigtigt at 
støtte op. Arbejdsindsatsen som frivil-
lig aflønnes ikke i kroner, så det er rigtig 
vigtigt at give vores tillidsfolk og ildsjæle 
et skulderklap, så de ved, at de gør en 
forskel, og at det værdsættes.

9. Hvilke ønsker og visioner 
har du for RYK?
Det er mit ønske, at RYK får endnu flere 
aktive ildsjæle, så der fortsat vil være 
ressourcer til at kæmpe for at forbedre 
levevilkårene for mennesker med ryg-
marvsskade - det gælder bl.a. fokus på 
behandling, livslang kontrol, forskning 
og sociale forhold. Jeg håber også, at 
vi kan få nogle unge rygmarvsskadede 
til at gå ind og arbejde aktivt i RYK, så 
aldersfordelingen bliver lidt mere lige 
fordelt. Synlighed – jeg så gerne, at vi 
blev set/hørt noget mere i samfundet, 
fx ved at markere os mere i medierne, 
så vi kan blive inkluderet endnu mere 
som ligeværdige borgere i dette land. 
Jeg ønsker også at få medlemstallet til 
at vokse – sammen er vi stærke, og jo 
flere vi er, jo større gennemslagskraft. 
Et andet stort ønske er et sekretariat 
med ansatte medarbejdere, der kan 
overtage mange af de administrative 
opgaver, som trækker ressourcer ud af 
tillidsfolkene. Og ikke mindst, at vores 
rammebevilling fra DHF forhøjes, så den 

afspejler det store antal medlemmer, vi 
har.

10. Nævn tre gode grunde til 
at være medlem af RYK
- Stærkt fællesskab/netværk 
- Erfaringsudveksling – godt at have 
nogen at spejle sig i
- Aktiv forening 

BLÅ BOG
56 år og opvokset på Fyn. Bor i Haslev 
syd for Køge. Har 5 sønner, hvoraf hun 
bor sammen med den yngste på 11 år. 
Er pensioneret polititjenestemand efter 
31 år i politiet. Spiller kørestolscurling 
i Tårnby og Hvidovre. Glad for at sejle. 
Holder meget af at gå til koncerter. Blev 
medlem af RYK i 2012, kom i bestyrel-
sen i 2014 og er i dag formand for RYK.

spørgsmål

I næste nummer stiller RYK! samme 
10 spørgsmål til Mikkel Bundgaard, 
der er sundhedspolitisk konsulent 
i RYK.



  
 

REHACARE 2018
I efteråret afholdes den store tyske messe RehaCare i Düsseldorf med forventning om 900 
udstillere fra mere end 35 lande. På 30.000 m2 udstillingsareal kan besøgende få et omfat-
tende indblik i intelligente og innovative hjælpemidler. Derudover vil temaparker, kongresser, 
fora og deltag-selv-aktioner, med bl.a. fokus på idræt, komplettere udbuddet til besøgende. 
Ud over en fuldtallig tysk hjælpemiddelindustri deltager 400 udenlandske virksomheder. 
Mange lande præsenterer sig selv med nationale shows. Bl.a. organiserer Danish Care en 
fællesstand i hal 4. Igen i år arrangeres et stort bilshow med bilproducenter og -ombyg-
gere. På et 2.000 m2 stort udstillingsområde i messehal 6 præsenterer 40 specialudbydere 
skræddersyede om- og indbygninger i biler. Messen afholdes i Düsseldorf den 26.-29. 
september. Åbent kl. 10 - 18, dog lørdag kl. 10 - 17. Yderligere oplysninger og adgangskort 
til fagmessen og kongressen fås online på rehacare.de.
BB

Sebastian Frederiksen og Jesper Krüger i kamp. 
Foto: Tom Brassil
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Kort Nyt
Hovedstyret mus
PC som arbejdsværktøj, underholdning 
eller social kontakt? Uanset hvilket for-
mål kan det være svært for den, som 
har nedsat kraft i hænder, har muse-
arm eller andre vanskeligheder ved at 
bruge almindelig mus. Et nyt, trådløst 
PC-hjælpemiddel er kommet på det 
danske marked. Den hovedstyrede 
mus, GlassOuse, er et par briller uden 
glas. Ved at bruge GlassOuse kan bru-
geren bruge computerbaserede tjene-
ster på selvstændig basis. GlassOuse 
kan anvendes af mennesker, der ikke 
kan bruge almindelig mus/touchskærm 
på grund af nedsat funktion, smerter, 
museskade, mv. GlassOuse er nem 
at anvende og nem at sætte op. Via 
brillerne styrer man musen med hove-
det, og klik sker via en bidehætte. Via 
bluetooth forbindes GlassOuse med 
PC, tablet og smartphone. Telecall, 
der forhandler produktet, tilbyder gra-
tis afprøvning og en måneds returret. 

Kontakt på tlf. 
2112 3456 eller 
på mail: info@
telecall.dk. 
Find mere info 
på telecall.dk
BB 

Dansk syvendeplads ved VM i kørestolsrugby
Det danske landshold i kørestolsrugby tog til VM i Sydney i august med ambitionen 
om at komme i top 5 og at blive det bedste europæiske hold. Det lykkedes ikke trods 
en god start med tre sejre i træk, og Danmark endte på en syvendeplads.
Det startede ellers godt for det danske landshold, men det blev til nederlag til de 
forsvarende verdensmestre og paralympiske mestre fra Australien samt til et stærkt 
spillende japansk hold, der i dagens finale slog Australien og erobrede VM-titlen.
Kampen om 5.-8. pladsen - og dermed om at spille kampen om 5. pladsen - blev 
vendepunktet for Danmark, 
der desværre mistede gre-
bet mod slutningen og 
tabte 52-51 til Canada efter 
ellers at have domineret det 
meste af kampen.
Heldigvis fik Danmark lidt 
oprejsning i den sidste 
kamp om 7.-8. pladsen, hvor 
de fik rystet skuffelsen af sig 
og slog Sverige med 51-48.
- Jeg synes, at vi havde et 
lille overtag kampen igen-
nem. Det blev dog ikke 
afgjort før i slutfasen, og 
heldigvis havde vi bedre 
styr på nerverne end sven-
skerne, siger Sebastian Frederiksen (Hillerød) fra det danske hold.
Danmarks 7. plads ved VM er én placering dårligere end ved VM for fire år siden, 
og målsætningen at nå 5. pladsen blev desværre ikke opfyldt. Alligevel var det en 
optimistisk landstræner Jason Regier, der gjorde status over VM.
- Mange hold har rykket sig meget, og det her VM har haft det højeste spilleniveau 
af alle indtil videre. Selv om vi ikke når vores målsætning, så er vi stadigvæk under 
udvikling. Vi er godt på vej og har store forhåbninger om at kvalificere os til de 
Paralympiske Lege i Tokyo 2020, siger landstræner Jason Regier.
VM guldet blev vundet af Japan, der var i finalen for allerførste gang. De slog vær-
terne, de forsvarende verdensmestre og paralympiske mestre fra Australien, mens 
USA slog Storbritannien i bronzekampen.          
BB
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Infofolder om landets kirker
I en årrække er der årligt udgivet en oversigtsfolder om vej-
kirker og andre åbne kirker for henholdsvis Østdanmark og 
Vestdanmark. De indeholder samlet en oversigt over 431 kirker 
fordelt over hele landet. Her finder man faktuel information 
om åbningstider, adgangs- og toiletforhold, kørselsvejledning 
og tilmed info, om der er en cykelpumpe til brug for cykel og 
kørestol. Som noget nyt er der i år indtegnet en pilgrimsrute. 
Folderen kan downloades eller hentes på bl.a. landets biblio-
teker. Se mere på kirkefondet.dk/vejkirker
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Ny app til parkering
Iværksættervirksomheden HandikApp ApS har sammen med 
PARKPARK indgået et samarbejde for at sikre, at det bliver 
nemmere fremover at finde en handicapparkering. Der er i 
Danmark over 77.000 personer med handicap p-kort, og de 
har ikke kun svært ved at finde handicapparkering, men også 
handicaptoiletter. 
- Vi har det sidste halve år haft 200 ambassadører fra de lokale 
handicapforeninger til at indsamle data, fortæller Brian Dall, der 
er direktør i HandikApp ApS.
Sammen med PARKPARK vil de udvikle en app, hvor alle 
H-parkeringspladser og H-toiletter vil blive kortlagt med 
integreret vejvisning, og hvor det bliver muligt at betale for 
parkering via HandikApp de steder, hvor der er betaling for 
handicapparkering.
PARKPARK er en af Danmarks største aktører inden for betaling 
af parkering via mobilen og servicerer hver dag ikke bare kom-
muner og parkeringspladsejere, men tusindvis af kunder med 
nemmere og billigere parkering. 
- I PARKPARKs platform og parkeringsapp har vi både tekno-
logien og erfaringen og kompetencen til ikke bare at udvikle 
HandikApp, men gøre den til en reel hjælp i hverdagen, udtaler 
adm. direktør i PARKPARK Jesper Lindgren.
Det estimeres, at første version af Handikapp bliver tilgængelig 
for brugerne i slutningen af august og ligger til gratis down-
load i både Apples Appstore og på Google Play Store. Læs 
mere på handikapp.dk, hvor man også kan tilmelde sig som 
ambassadør.
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Parasportens Dag
Parasport Danmark afholder Parasportens Dag lørdag den 22. 
september hhv. i Vejle og på Frederiksberg og er et gratis tilbud 
til alle børn og unge med et handicap (både fysiske, synsmæs-
sige og udviklingsmæssige). Formålet med dagen er at give 
børn og unge op til 24 år et indblik i de mange muligheder, 
der er for at dyrke idræt, også når man har et handicap – og at 
hjælpe dem i gang i deres eget lokalområde. Der bliver også 
mulighed for at møde nogle eliteatleter. Find idrætsgrene, pro-
gram, mv. på parasportensdag.dk, hvor der også er link til 
tilmelding. Tilmelding senest den 19. september.
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Årets Hjælpemiddel 2018
På årets messe, Health + Rehab Scandinavia, der 
blev holdt i Bella Center gik Årets danske nyhed 2018 til BC 
Home Lift fra BC Lift. En velfortjent pris, som blev uddelt af en 
enig dommerkomite. BC Home Lift er en innovativ, roterende 
elevator, og dommerkomiteen lagde bl.a. vægt på rotationsfunk-
tionaliteten og det enkle og smukke design. I al sin enkelthed 
giver den runde kabine en række fordele i forhold til eksisterende 
systemer. Den mest væsentlige fordel er, at kabinen kan rotere, 
mens den kører op eller ned, således at man kan stige ud i en 
anden retning, end man stiger ind og dermed ikke skal vende 
rundt i kabinen, hvilket ofte kan være et problem for brugere af 
større kørestole på grund af snæver plads. En anden fordel er, at 
produkter som disse oftest bliver monteret i eksisterende bygnin-
ger, hvor løfteplatform eller elevator ikke var tiltænkt fra starten, 
og hvor det ofte er et problem at finde et passende sted, hvor 
der både er plads i top og bund. En rund kabine har ydermere 
den fordel at dørene ikke optager nogen plads. Dørene drejer 
langs kabinens væg og fylder ikke ud i rummet, hvilket giver flere 
placeringsmuligheder. Sidst men ikke mindst fremstår BC Home 
Lifts runde element elegant og ligner et moderne designikon 
fremfor et hjælpemiddel. Elevatoren er velegnet i private hjem – 
såvel som i offentlige byggerier. Du kan læse mere på bclift.dk
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Kørestolsfægtning
Københavns Fægteklub åbner atter for tilgang af kørestolsfæg-
tere i alle aldre. Dog skal man være selvhjulpen, kunne rejse sig 
fra sin kørestol og gå lidt. Den ene arm skal kunne fungere nor-
malt, således at man kan sidde og fægte fra kørestolen. Dårligt 
gående uden egen kørestol kan låne en stol af fægteklubben. 
Kørestolsfægtere kan fægte med fuldt mobile fægtere på lige fod, 
hvilket giver et unikt sportsligt og socialt samvær med alle i klub-
ben. Moderne sportsfægtning er en sikker sport, med høje sik-
kerhedskrav og elektronisk 
markering. Der undervises i 
alle tre våben: fleuret, kårde 
og sabel. Kørestolsfægtning 
er en paralympisk disciplin, 
og der afholdes internatio-
nale stævner, herunder VM. 
Klubben holder til i Vigerslev 
Alles Skole i Valby, hvortil 
der er god adgang til toilet, 
omklædningsrum, brusebad 
osv. Fægteudstyr kan lånes 
gratis. Der trænes kørestolsfægtning hver torsdag kl.16.30. Læs 
mere om Københavns Fægteklub på fencingacademy.dk. Direkte 
kontakt til klubben: Marianne Falk Portved, mail: mfalkportved@
yahoo.com eller tlf. 2942 0043.
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Det er ikke for sent at bevæge sig og træne benene hjemme.  
Med vores innovative træningscykel kan du få bevæget benene 
ved blot at bruge meget få armkræfter.

JO, DU KAN CYKLE!
– Selvom dine ben ikke kan noget som helst

SPECIELT FOR RYGMARVSSKADEDE
Gratis fragt / levering! samt fuld returret – til enhver tid!
(betal blot lejepris for perioden).

KLIP kuponen ud og gem den eller giv den videre 
til en anden person med rygmarvsskade.

Kontakt os og besøg vores lille fabrik og showroom 
i Helsingør eller aftal hjemmebesøg.

Er du inkomplet skadet, er sikker-
heden for succes næsten 100%

Undgå fejlkøb af dyre træningscykler 
med motor – prøv vores nyudviklede 
LEMCO Combi Bike Plus og oplev, at 
du selv kan bevæge benene i lang  
tid med stort udbytte.

Enhåndsbetjente velcrobånd og  
rotationslås sikrer, at mange kan  
bruge cyklen uden ekstra hjælp.

Daglig træning øger blodcirkula-
tionen, og giver en god følelse af at 
være i live. Hele kroppen fungerer 
bedre når den bevæges.

LEMCO Rehab & Fysio ApS
Fabriksvej 3 · 3000 Helsingør · Tlf. 3325 4002
mail: info@lemco.dk · www.lemco.eu / www.lemco.dk

99% Succesrate
Alle der prøver cyklen bliver  
overraskede over, hvor godt det  
føles, og hvor let det er at få  
kroppen igang.

Magnetisk modstand og specielt  
system i cyklen gør, at man får en 
jævn bevægelse, og den let holdes 
igang ved brug af blot få kræfter.

Carsten Lemche, indehaver
Opfinder af LEMCO Combi Bike Plus

Spar! 
3.000 kr.Bestil nu, så er du sikret cyklen til introduktions  -  pris: kr. 16.900,- inkl. moms
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