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

Kørestolstraktor

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

Klik på og kør ... hvorhen du vil!

www.wayup.dk
WAYUP • Niels Horsbøl • 20 40 63 18

Nu også 
med 

9 km/t

Hvem går du til, når du skal have 
nyt hjælpemiddel eller ny bil?

Aalborg · Aarhus · Kolding · Odense · København
www.langhøj-live.dk  /  www.langhøj.dk

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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Kort Nyt

Så er sommeren gået på hæld, og med efteråret i 
vente bliver der forhåbentlig tid til en hyggestund 
med læsning i RYK! magasin. I dette nummer har 
jeg samlet endnu en masse godt, aktuelt og rele-
vant stof til RYK!s læsere. 
På forsiden kan man se Andreas Vedel Rasmussen, 
der udfordrede sig selv og tog på sejlads i det cari-
biske øhav. Læs hans spændende rejseberetning.
Vi bliver vestpå, nærmere bestemt New York. 
Her finder vi Ali Stroker, der som første skuespil-
ler i kørestol har indtaget de skrå brædder på 
Broadway. Under hjemlige himmelstrøg kan man 
lade sig inspirere til en tur på Camønoen på Møn. 
RYK! har besøgt Auto Mobil i Hvidovre og snakket 
om udlejning af specialindrettede biler og busser. 
Fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg 

kan man læse om resultaterne af mentorprojektet.
Sofie Mikkelsen hilste på Kronprinsen under 
Royal Run - stående i sit eksoskelet. En historie 
RYK! magasin naturligvis skal bringe. Den kom-
mer sammen med en artikel med svar på de 
oftest stillede spørgsmål om eksoskelet. Og der 
er masser af andet stof: RYK og DHF har været på 
Christiansborg til foretræde angående fratagelse af 
retten til dækning af merudgifter hos vores med-
lemmer. Læs også om nye regler angående hjæl-
pemidler til idræt, om RYKs projekt om bolig og 
fællesskab, om RYKs medlemsundersøgelse, hvor 
vi i dette nummer af RYK! retter fokus på resulta-
terne, der vedrører udfordringer med tarmfunktion.
God læselyst.

 Birgitte Bjørkman, redaktør
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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. 

 

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

Handicapbiler, institutionsbusser og
andre special tilpassede løsninger

- opbygninger til dine behov

Vi bygger på alle mærker.
Husk - du bestemmer selv hvem,

der skal bygge din bil.

Vi
leverer

over hele
landet!

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

Har du funktionsproblemer i din hånd eller dit ben på grund af en  
hjerneskade som f.eks hjerneblødning, sclerose, cerebral parese eller andre 
centrale nervesygdomme. Det er nu muligt for dig at opnå funktion, frihed og 
mobilitet. Med FES (funktionel elektrisk stimulation) hjælpemiddelsystemer 
kan vi hjælpe dig, hvad enten det drejer sig om dropfod, dropfod kombineret 
med lårmuskelsvækkelse eller en paretisk hånd.

Du kan bestille tid til en klinisk undersøgelse, for at se om denne  

type ortose er velegnet til dig.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
Vil du vide mere besøg www.fes-center.dk eller www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Genvind din funktion  
og få din frihed tilbage

Handy�ex

Dropfodmdialock

Handy�ex

Dropfodmdialock

Handy�ex

Dropfodmdialock

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

VIL DU MED
 UD PÅ NYE
  OPLEVELSER

Annonce RYK (90x129).indd   1 25-01-2019   11:51:57
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Med årets generalforsamling vel overstået er den nye 
bestyrelse trukket i arbejdstøjet for at tage fat på det 
kommende års opgaver, udfordringer og tiltag. 

Generalforsamlingen var præget af den politiske debat, og det 
var dejligt at opleve en levende dialog mellem politikerne og 
generalforsamlingens deltagere, der aktivt deltog i debatten med 
spørgsmål, input og kommentarer. Mennesker med rygmarvs-
skade er specialister i egen situation, og denne viden er unik og 
meget vigtig at videregive til dem, der skal tale vores sag.

Den nye bestyrelse har haft det første bestyrelsesmøde, og det 
skorter ikke på gode ideer og ønsker for aktiviteter, men der er 
en begrænset pose med ressourcer, så det er vigtigt at prioritere 
vores kræfter. Bestyrelsen vil derfor sædvanen tro koncentrere 
sig om at gøre en indsats for at forbedre levevilkårene for men-
nesker med rygmarvsskade sammen med arbejdsomme ildsjæle 
uden for bestyrelsen, som gør en uvurderlig indsats for at holde 
alle boldene i luften. Der vil bl.a. blive lavet medlemsarrange-
menter, og der bliver deltagelse i konferencer, mv. 

Den 5. september vil den internationale rygmarvsskade dag (SCI) 
blive markeret på Kultorvet i København. Bestyrelsen håber, at 
rigtig mange medlemmer og pårørende vil deltage og være med 
til at sætte mennesker med rygmarvsskade på verdenskortet.

I september er Danmark vært for NoSCoS (nordisk forskerkon-
ference), hvor RYK sidder med i både planlægningsgruppe og 
videnskabelig komité. RYK har ligeledes formandskabet i NORR 
(sammenslutning af de nordiske landes rygmarvsskadeorganisa-
tioner), som holder møde i tilknytning til NoSCoS. Det er uhyre 
vigtigt at deltage i disse konferencer, hvor ny viden, erfarings-
udveksling og spændende tiltag er at finde. 

Politisk vil RYK i det kommende år vedholdende kæmpe for 
den nødvendige højtspecialiserede behandling, rehabilitering og 
livslange kontrol, som betyder alt i verden for vores livskvalitet. 
Også den aktuelle lægemangel og revideringen af retningslin-
jerne for behandling af mennesker med rygmarvsskade står højt 
på vores liste. Desværre må vi konstatere, at sundhedsvæsenet 
fortsat beskæres i budgetterne, og da mennesker med en ryg-
marvsskade er en minoritet, bliver kampen bestemt ikke mindre.
I den sammenhæng er det også vigtigt, at vi selv gør en indsats. 
Et stort antal patienter bliver hver uge væk fra aftalte undersøgel-
ser/kontroller uden at melde afbud. Udeblivelserne betyder bl.a. 
længere ventetider og dårligere udnyttelse af de sparsomme 
ressourcer og ikke mindst af vores lægers tid. Vi har så få læger, 
at vi ikke kan tillade os, at de ikke bruges fuldt ud. Klinikchef 

på Klinik for Rygmarvsskader, Claus 
Andersen påpeger problemet (se side 
32). Det kan også have konsekvenser 
for den politiske støtte til vores specia-
liserede behandling og giver ikke RYKs 
tillidsvalgte gode kort på hånden, når 
der skal argumenteres for flere res-
sourcer. Det er ikke fordi, at der ikke 
kan være årsager, der gør, at man ikke 
kan møde op, men når det sker, er det 
vigtigt at melde afbud. Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre 
RYKs medlemmer til at tilmelde sig sms-ordningen, der giver 
besked, når tiden på hospital eller ambulatorie nærmer sig, 
samt melde afbud, hvis man bliver forhindret, så en anden kan 
få tiden. Det kan også anbefales at bruge minsundhedsplatform.
dk, hvor man kan få e-mails om kommende aftaler, resultat af 
prøver og målinger samt resume af konsultationer og indlæg-
gelser. Man logger ind med nem-id. Hjælp sundhedssystemet 
med at hjælpe os.

Bestyrelsen har, som jeg indledte, mange bolde i luften, og vi 
gør vores bedste, men vi er som en computer ”jo bedre input, 

jo bedre output”. Vi vil i det kom-
mende år række ud til RYKs 
medlemmer og håber, at I griber 
vores hånd, hvor det er muligt. 
Det handler ikke om at bruge 
mange ressourcer, men om at 
bidrage med det man magter. 
I skrivende stund er der f.eks. et 
spørgeskema på vej vedrørende 
cannabis, hvor RYK har brug for 
jeres hjælp. I samarbejde med 
flere andre patientforeninger vil 
vi undersøge holdninger til og 
erfaringer med cannabis som 
medicin blandt vores medlem-
mer. RYK håber på, at så mange 
som muligt med rygmarvsskade 
vil deltage, da det vil bidrage 
til øget viden på området med 
mulighed for større, politisk slag-
kraft og øget interessepleje for 
RYKs medlemmer. (Find link på 
ryk.dk).

Helle Schmidt, formand

Mange bolde i luften

Le
de

r 

coloplast.dk
Hovedsponsor for RYK:
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KØRESTOLE OG HJÆLPEMOTORER 
FRA BRUGERE TIL BRUGERE

WWW.KOERESTOLSEKSPERTEN.DK
KØ
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- it takes one to know one

Tlf.: 71 745 795
advofair@advofair.dk

www.advofair.dk

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

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

Solveig Værum Nørgaard
Advokat

autoindretning ApS

Indretning af handicap- og  
erhvervs biler

Forhandling af Recarosæder

98 93 66 33
info@sindal-autoindretning.dk

www.sindal-autoindretning.dk

SINDAL

Vi udfører lifteftersyn til 625,- inkl moms

Faglig indsigt – menneskeligt fokus

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

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

• Klar til brug i vand

• Klar til brug i vand med sleeve

IQ Cath klar til brug i vand

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

Bestil en vareprøve på OneMeds hjemmeside.
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Redaktionen modtager gerne 
gode idéer til Tips & Tricks. Skriv 
til redaktion@ryk.dk

Ovn med “Slide&Hide”
Her er ovnen med lågen, der forsvinder. NEFF har udviklet et unikt kon-
cept, hvor ovnlågen har såkaldt Slide&Hide. Når du åbner lågen, skydes 
den helt ind under ovnrummet, hvormed det bliver lettere at komme til 
maden i ovnen, fordi lågen ikke er i vejen. Håndtaget roterer med lågen, 
så du beholder det samme greb gennem hele bevægelsen. Slide&Hide er 
standard på alle store ovne fra NEFF og kan afhængig af valg af model 
kombineres med alt fra pyrolytisk selvrens til damp og andre innovative 
funktioner. 71 liter ovnrum. Læs mere på neff-home.com/dk
BB

Flot bakke
Morgenmad på sengen, eftermiddagskaffe på terrassen eller en aftenanretning med 
tapas? Med TRAYit får du meget mere end bare en bakke. Du får et multifunktionelt 
produkt i massivt træ og smukt, dansk design, hvilket giver bakken et flot, klassisk 
udtryk. Den findes i tre forskellige træsorter: Akacie, eg og ask. Brug bakken til 
servering. Udskæringerne i bakkens nederste kant gør det let at løfte bakken fra en 
bordplade eller fra puffen. Bakken kan kombineres med SERVEit bakkebord – og 
vupti – så har du et lille rullende serveringsbord. Indvendig diameter 49 cm. Bakken 
koster 1.199 kr. og tilsammen med SERVEit bakkebord 3.394 kr. Set hos sackit.dk.
BB

&Tips Tricks

Elkoger med vippefunktion
Denne elkoger med vippefunktion produceres hos Uccello i New Zealand og er 
praktisk, hvis man fx har nedsat håndfunktion eller smerter i håndled. Kedlens 
unikke design er udviklet for at gøre det nemmere at betjene en elkoger. Den 
står godt og stabilt på køkkenbordet med skridsikre dupper, og den betjenes 
sikkert og uden brug af kræfter. Det kræver kun en finger under håndtaget for 
at hælde det kogende vand op i en kop eller tepotte. Den cirkulære rotation 
af vandet inde i kedlen sørger for, at man ikke behøver at løfte kedlen for at 
opnå en hældeeffekt. Man vipper blot kedlen forover og lader vandet løbe ud 
uden løft - håndtaget modsat tuden vippes blot let i vejret. Den rummer max 
1,5 l og min 0,7 l og produceres i farven hvid/sort. 
Set hos gloriamundicare.com til 475 kr. inkl. moms (normalpris 595 kr.)
BB
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I mange år har jeg sammen med 
nogle venner haft anpart i et fæl-
les sejlskibsbyggeprojekt. Det blev 
endelig omsat til virkelig sejlads i 

januar i år.
Med to hjælpende venner og medkap-
tajner, Roland og Troels kom jeg af sted 
med min syv-årige søn, Sigurd. Jeg 
selv, en mand på 38 kolde vintre, med 
en efterhånden 15 år gammel c5/c6 
rygmarvsskade, var den fjerde mand i 
denne fire mands besætning. 

Panamakanalen fra et propelfly
Efter en mere end 40 timer lang og 
temmelig hård rejse fra hjemlige Aarhus 
i minusgrader til mytiske 30+ graders 
Panama City, afrundede vi rejsen med 
en time i en mindre propelflyver. Mellem 
to snurrende propeller oplevede vi 
Panamakanalen i fugleperspektiv. Få 
ord kan beskrive: Imponerende trafik- 
og fragtskibs-køer, levende historie, 
storslået ingeniørarbejde, blod, sved 
og tårer - og snorlige strukturer i en 
ellers vild natur. Struktur afløst af natur, 
et nyt blik ud af vinduet åbenbarede et 
indtagende vue ud over det nordlige 
Panamas storslåede regnskovs- og 
bjerglandskab. 
Den lille propelflyver landede en time 
senere på øen Bocas Del Toro, der 
ligger tæt på grænsen til Costa Rica i 
nord. Landingsbanen, der egentlig bare 
er en asfalteret forlængelse af byens 
hoved-grusvej, gør, at nedstigningen 
sker kun få meter over byens øvrige 
små veje, mennesker og hustage. Men 
trods vores nervøsitet foregik alt, efter 
sigende, ”sikkert som altid”.
Min egen tur ud af flyet og ned ad trap-
pestigen på ryggen af en stærk mand, 
oplevede jeg som påfaldende afslappet 
og i højt humør. Det er ikke altid, at det 
er sådan. Igennem vinduet havde jeg 

Panama under sejl

Det giver simpelthen et lille livs-
spark at komme ud og blive blæst 
og bølget igennem! 

8 3 · 2019 RYK!



RYK! 3 · 2019 9

nemlig bemærket flere løse skruer under 
turen. 

Forventningens glæde
Vi var fire trætte og spændte rejsende, 
og glæden over endelig at mærke land-
jorden uden for flyet havde store krops-
lige, befriende elementer. Fra ca. 50 
meters højde kort før landingen havde vi 
fået et glimt af vores fortøjrede sejlskib 
Itilia. Så glæden over at lande sikkert 
blev yderligere forstærket af forventnin-
gens glæde over at gense Itilia. 
På dette tidspunkt var det næsten fire 
år siden, jeg sidst havde set hende. Det 
var i sommeren 2015 i Skagen, hvor vi 
vinkede farvel til besætningen, der de 
følgende måneder skulle sejle hende til 
Marokko og videre mod den østcaribi-
ske ø Granada, hvorfra hun de efterføl-
gende år under skiftende besætninger 
har sejlet rundt i det caribiske øhav. 

Vores sejlskib Itilia
En times tid efter landingen stod vores 
lille team på træbroen. Med fire store 
tasker pakket på min badestol sad vi 
alle i eftermiddagens 31 graders varme 
med skyggende stråhatte, og med et 
smil på læben genså vi vores lime-
grønne, velkendte og alligevel foran-
drede træskib Itilia: Hun lå foran os med 
sin skroglængde på næsten 14 meter, 
en bagudrettet bom på ni meter med et 
flosset dannebrog vejrende i vinden, et 
tre meter fremmedrettet, stolt bovspryd 
samt en 14 meter opadragende mast. 
I tovværket og rebene var der bl.a. 
fastspændt en kajak, en BMX-cykel og 
en hjemmelavet sol-frugt-tørrer. Det 
beskyttende solsejl gav sit besyv med til 
fornemmelsen af at være ankommet til 
et eksotisk sigøjnerparadis. På dækket 
lå der en kokosnød i en spand. Ud af 
kokosnødden svajede der en frisk grøn 

første meter af en ny kokospalme. En 
lignende klar fornemmelse af eventyr for 
de følgende tre uger var ligeledes vokset 
i os alle fire.

Tetra i oprørte vande
Bocas Del Toro ligger, ligesom en 
række andre småøer, i en større bugt 
i den nordligste del af Panama. Øerne 
afskærmes af ydre klippeøer eller rev, 
der bryder de store bølger fra det åbne 
hav. Området indenfor denne afskærm-
ning gav således mulighed for rolig og 
behagelig sejlads. Det passer godt til 
min balanceevner som c5/c6 skadet, at 
bølgerne ikke går alt for højt. Ligeledes 
i forhold til sikkerheden for min søn. Ud 
over at være i godt selskab med mine 
venner Troels og Roland, hjalp de også 
med løft, træk, skub, sejlads, hjælp til 
mig - samt venskabelig støtte, svøm-
meture og sikkerhed for min søn under 
hele turen. Jeg kunne kvittere med bl.a. 
fælles højtlæsning om aftenen fra bl.a. 
Robinson Crusoe og Alkymisten. 

Psykologisk sensikasse
Verdensmanden og for ganske nylig, 
tillige også salige kaptajn på de uen-
delige have, Troels Kløvedal, har i sin 
bog ”Kærligheden, kildevandet… og 
det blå ocean” fra 1978, en beskrivende 
passage om det at sejle ombord på 
sejlskibet Nordkaperen: ”Det er et sted, 
hvor vi nedtrapper os selv fra det stof-
misbrug, der hedder hårde hvidevarer 
og æde, fra det billige junk, der hedder 
det borgerlige velfærdssamfund. Vi har 
ambitioner om at være en del af den vir-
kelige virkelighed. Og Nordkaperen er en 
psykologisk sensikasse af en helt pæn 
størrelse. Og endelig er det et drømme- 
og eventyrskib”. Fred være med kaptajn 
Kløvedal, der sikkert sejler videre på de 
endnu større have nu. 

Her nærmest 40 år senere, sad vi en 
aften og læste passagen. Og man 
kan stadig læse og forstå, hvad den 
gamle Troels mener. Selvom to-tre 
uger ombord på et sejlskib i 2019 nok 
ikke fremkalder helt det samme indre 
scenarie som han udmaler, så giver 
det at opholde sig på et skib under sejl 
lignede følelser og fornemmelser. Hans 
underfundige begreb ”en psykologisk 
sensikasse”, altså en slags mental 
følemaskine, rammer måske netop 
oplevelsen af at sejle ret præcist. Især 
når månen på himlen er drejet 45 grader, 
natten er varm og papegøjer og brøle-
aber slår nattens tone an. Når der ikke 
kommer en dag i morgen, som vi mener 
at kende den. Når nattens stjernebil-
lede Sydkorset erstattes af gekkoens 
fuglekvidder.

Ufornuftig fornuft
Jeg har selv sejlet mange gange i mit 
liv. Fra helt små joller til sejlskibe med 
flere master. Dette både før og efter, 
at jeg pådrog mig en rygmarvsskade i 
2003. Det har primært været weekend- 
eller dagsture med venner og familie. 
Alle ture, uden undtagelse, har været 
gode oplevelser, trods til tider kulde og 
blæst, utilgængelighed eller midlertidig 
rastløshed. 
Men det har altid været nære naturople-
velser, venskabelig hygge og med plads 
til nærmest meditativt vandrende tanker. 
Derfor vil jeg vove den påstand, at man 
nærmest ikke kan gå i land efter bare en 
lille tur på vandet, uden at være blæst 
igennem kropsligt såvel som åndeligt. 
Det giver simpelthen et lille livs-spark 
at komme ud og blive blæst og bølget 
igennem! 

Indre benspænd
Før denne sejlturs-rejse til Panama, 

Tekst: Andreas Vedel Jensen • Foto: Privat

I januar blev min mangeårige sejlerdrøm endelig omsat til virkelighed. Og en mangeårig tvivl om kørestolens 
plads blev endnu engang gjort til skamme. Tetraplegi eller ej, der er altid meget mere at hente – overalt. 

Panama under sejl



havde jeg en indre forestillings-tanke-
række, der byggede på tidligere erfarin-
ger og lærestreger. I lang tid stod denne 
indre logik for mig som en fornuftig og 
logisk tankerække: En sådan sejlbåd 
er relativt utilgængelig i en tetraplegisk 
kørestolsbrugers skærpede optik. En 
længere færd ville naturligvis, i en kon-
stant nedadgående spiral, dræne mig 
for energi og livslyst i det konstante 
møde med begrænsningerne. 
Ovenpå denne forestilling tilføjede jeg 
tankerne om de varme tropiske lande. 
Tanker, som for de fleste står som posi-
tive og eksotiske, men ikke for en ikke-
svedende tetraplegisk kørestolsbruger.
Dette faktum blev for mit eget indre 

udbygget med yderligere et urovæk-
kende og overbevisende tankebillede; 
før eller siden ville jeg sidde under den 
brand-brølende tropiske faktor 70 mid-
dagssol med en overophedet hjerne. 
For så at afskrive al lyst blev dette 
scenarie understreget med tilføjelsen af 
en paradisisk hvid sandstrand, hvor de 
hurtigt nedsunkne drivhjul ville afskrive 
mig den sidste chance for at nå ind i 
palmeskyggen. 
Der er selvfølgelig en vis fornuft i at 
kende sådanne ”worst-case-tankeræk-
ker”, og det er relevant at tage hensyn til 
sig selv og sine behov. Og endnu vigti-
gere, når der er et barn med. Men! At se 
dette som den eneste sandhed er ikke 

nødvendigvis rigtigt. Det skulle heldig-
vis vise sig positivt at have sagt ”JA” 
til udfordringen og eventyret. Og tage 
JA´et seriøst. Man kan nemlig komme 
langt med en kølende vandforstøver, en 
elegant paraply til skygge, en overordnet 
plan og så selvfølgelig – godt selskab. 
Det er måske netop her sammensmelt-
ningen af frihed og ansvar begynder.

Unikke små bobler
Vi oplevede stjerneklare aftner af mytisk 
karakter, hvor stjernebilledet Sydkorset 
og den vandret-liggende halvmåne, 
nærmest med deres blotte tilstedevæ-
relse kunne fortælle om det uendeligt 
store univers, som vi her på jorden også 
er en del af. 
Den aftenlige godnatlæsning for min 
søn udviklede sig hurtigt til en behagelig 
vane, hvor vi alle samledes på dækket. 
Med et glas panamansk Abuelo-rom til 
de voksne og et glas højpasteuriseret 
mælk til Sigurd sad jeg med pande-
lampe og læste Robinson Crusoe højt.
Sigurd der i sin næsten konstante 
opslugthed af alt og intet, nævnte ikke 
ordet Ipad eller Minecraft en eneste 
gang, men fik i stedet fanget eksotiske 
fisk. Han badede, snorklede, så hav-
skildpadder, rokker, koraller, delfiner, 
papegøjer, hørte brøleabernes dybe 
growl i junglens skumring og navngav 
de to små gekkoer, der havde besluttet 
af bosætte sig på skibet.
Med alle de venlige og imødekom-
mende mennesker, som hver dag byder 
på nye input, tanker, grin og snak, bliver 
man automatisk selv en smule mere 
åbenhjertet, bid for bid. 

Således kunne vi – igen og igen - efter 
noget tid for anker eller ved træbro 
- melde klart skib, hejse sejlene og 
stævne Itilia ud i de turkisblå, bløde og 
varme, caribiske bølger med det pana-
manske flag duvende fra topmasten. 
Nærmest kun med propelflyveren vin-
kende til os ude i fremtiden.

Øverst: Jeg havde min toilet/badestol 
med om bord. Placeret forrest på dæk 
let skjult bag noget sejldug og over en 
spand med havvand kunne jeg her klare 
den nødvendige toilette.
Midt: Ved hjælp af vægtudveksling fra 
dobbeltskårede blokke og stærk snor 
kunne jeg nogenlunde let fires op og 
ned fra vandet.
Nederst: Min søn og jeg på fisketur i 
Itilias’ lille motorbåd. 
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Den nye rute, som er inspireret 
af den oprindelige vandrerute 
Camønoen, som Møns Museum 

står bag, kan man følge, hvad enten 
man sidder i kørestol, går bag rollator, 
bruger stokke eller er i bil. 

Ruten og formidling
Kort over ruten, som man kan se på 
camoenoen.dk, formidler 24 punkter på 
ruten med seværdigheder, plankestier, 
udsigtsplatforme, udsigtspunkter, pic-
nicsteder mv., som de fleste fra en eller 
anden transportform kan få glæde af. 
Ruten for mennesker med nedsat mobi-
litet har ikke i sig selv medført ændringer 
i det fysiske miljø. Det er alene formid-
lingen af mulighederne, som er ny. 

Baggrund
Som følge af succesen for store søsteren 
Camønoen har mange efter spurgt en 
Camøno for mennesker med handicap. 
Den bold har udgiveren Møns Museum 
nu også grebet og udgivet dette nye 
kort samt lanceret hjemmesiden. 
Dette skal ses i sam menhæng med, at 
Vordingborg Kommune, hvorunder Møn 
hører, siden kommunesammenlægnin-
gen har oprustet på tilgængelighedsom-
rådet. Det har Naturstyrelsen og andre 
private aktører også. Summen af de 
tiltag berettiger nu en mere klar formid-
ling af mulighederne for mennesker med 

nedsat mobilitet for at nyde områdets 
meget smukke natur.

I proces
Når man færdes i naturen, opfyldes 
standardmålene ikke. Og der er stadig 
et arbejde at gøre for at for bedre for-
holdene. Det gælder sær ligt ved mang-
len af handicap egnede sommerhuse 
til udlejning og handicapegnede bade-
strande, hvor der i dag kun er terræn-
tæpper til et par strande på Møn. Men 
man kan sagtens allerede nu holde en 
uges ferie i hele det sydøstlige Danmark, 
hvis man er kørestolsbruger. 

Camønoen er meget interesseret i bru-
gernes oplevelser og erfaringer. Kortet 
er endnu kun førsteudgaven og er én 
blandt flere veje frem til det mål. 

Anders J. Andersen er født og opvokset 
på Møn, tidligere formand for RYK, er 
engageret i tilgængelighed og sidder nu 
i kommunalbestyrelsen i Vordingborg 
Kommune.

Camønoen er med sine 175 km lange vandrerute på Møn, Bogø og Nyord blevet et hit blandt 
vandrere. Nu har Camønoen fået en lillesøster - med handicap.

Tekst: Anders J. Andersen • Foto: Privatfoto

Camønoen

Udsigten fra boardwalken ved Møns Klint.

FAKTA
Kortet kan købes på camoenoen.dk 
og på Møns Museum. Pris 125 kr. + 
39 kr. i porto og ekspeditionsgebyr.

Ideer til overnatning:
Lake Apartement på Østmøn
Residens Møen i Stege
Bakkalund B&B på Østmøn
Reenbergs Gård (NB: alkove) i Stege

Det synes jeg, man skal se:
Boardwalken på skrænten ved Møns 
Klint. Se også GeoCenter. Info: 
moensklint.dk
Liselund - romantisk park. Info: nat-
mus.dk/museer-og-slotte/liselund/
Nyord med by, natur og to fugle-
udkigs platforme for kørestolsbrugere
Fanefjord Kirke med kalkmalerier og 
flot udsigt. Info: fanefjordkirke.dk

Tip til læsning:
Den videbegærlige kan læse turist-
guiden ”Skønne Møn” på 228 sider 
af Allan Huglstad.
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Udlejning af bil og bus

Udlejning af biler og minibusser med håndaggregat og lift har ikke altid været en mulighed. 
Men siden 2015 har man kunnet leje en ombygget bil hos Auto Mobil.
RYK! magasin har været på besøg og snakket med Michael Noer, der er indehaver af 
virksomheden, som i dag også er ombygningsværksted.

12 3 · 2019 RYK!

Jeg sidder over for Michael 
Noer, der er indehaver af Auto 
Mobil i Hvidovre. Virksomheden 
beskæftiger sig med specialind-

retning af biler og minibusser. Det er dog 
ikke derfor, jeg sidder i et tilstødende 
kontor til værkstedet, hvor ansatte har 
travlt med at ombygge biler til ventende 
kunder. Derimod er jeg kommet for at 
høre om udlejningen af biler og busser 
med særlig indretning, som Michael har 
taget initiativ til. Noget, der tog sin start 
i 2015, hvor Michael valgte at sige en 
stilling op som salgschef hos en af de 
største ombyggere i landet og starte for 
sig selv.

Interessen kommer hjemmefra
Michaels interesse for handicapbiler har 
han med hjemmefra.

- Min far, Jens Noer var ejer af 
Motorbyen Specialbusser i Odense, der 
blev stiftet i 1992 og havde speciale i 
indretning af minibusser. 
Her var Michael ansat som konsulent 
og senere salgschef gennem knapt 10 
år frem til 2012, hvor Michaels far solgte 
virksomheden til Handicare. Og Michael 
fulgte med sammen med en god 
bagage kundskab og indsigt i kunde-
gruppens behov.

Udækket behov
Det er i sin tid som salgschef i 
Handicare, at Michael erfarer de udfor-
dringer, som de fleste kunder står over-
for, når bilen skal på værksted. Andre 
bilister kan låne, leje eller lease, men 
med behov for håndaggregat og lift er 
den mulighed udelukket. 

- Ideen kom, fordi jeg fik mange henven-
delser fra kunder, der efterspurgte leje af 
en indrettet bil, mens deres egen bil var 
på værksted – og mange var fortvivlede, 
bl.a. fordi de ikke kunne komme på job. 
Og vi måtte sige nej hele tiden.
På daværende tidspunkt var Handicare 
ikke interesseret, og Michael valgte 
derfor at sige sin stilling op.
- Jeg havde et brændende ønske om at 
imødekomme efterspørgslen på leje af 
biler med særlig indretning, og det blev 
starten på Auto Mobil og udlejningspor-
talen Handi Drive, som jeg stiftede i juni 
2015, fortæller Michael.

Udlejningsportal
Det startede i en lagerhal på Amager. 
Her lejede Michael sig ind, hvor han 
købte de første seks biler til udlejning. 

- Vi er det eneste sted i Danmark, hvor 
man kan booke en handicapbil online.



Udlejning af bil og bus
Han oprettede udlejningsportalen Handi 
Drive - en portal, hvor man online boo-
ker den bil, som passer til ens behov. 
- Fra dag ét gik jeg all in. Og på værk-
stedet i hallen havde en medarbejder til 
opgave at klargøre og reparere bilerne. 
Efter behov købte jeg flere biler til – pri-
mært brugte, men også nye. I dag har 
jeg 20 udlejningsbiler, hvoraf en stor del 
er nye, fortæller Michael.
Blandt de nye biler er de fleste til enten 
såkaldt hjælperbetjening eller til kunder, 
der fx blot har et midlertidigt behov 
for en personbil med venstrefodsbe-
tjening efter en operation. Derudover 
har Michael flere håndbetjente biler og 
minibusser.
Det var primært udlejning af biler og 
minibusser med særlig indretning, men 
også handel med brugte, ombyggede 
biler, Michael var interesseret i, ligesom 
han, med inspiration fra Frankrig, havde 
en drøm om at skabe en platform for 
udlejning af kundernes egne biler.
- Teoretisk er ideen god, men den er 
ikke gangbar herhjemme. Det har jeg 
lært efterfølgende. De fleste værner om 
deres bil, hvilket er forståeligt. 
Michael fortæller, at man i Frankrig ikke 
har de samme tilskudsmuligheder, og en 
indkomst ved udlejning er et kærkom-
ment tilskud. 
- Det er dog stadig en mulighed på 
Handi Drive, hvor man også finder betin-
gelser for udlejning af egen bil.

Kommunal håndtering
Michael vender tilbage til behovet for at 
kunne leje en specialindrettet bil.
- Bilen skal på værksted, eller man 
venter på tilkendelse af handicapbil. 
Hvad gør man så? Jobbet skal passes, 
børnene hentes i børnehave, og man vil 
også gerne passe sin træning.
Auto Mobil har kunder både med mindre 
behov, og kunder, hvor egen bil er på 
værksted i en eller flere uger. Ved læn-
gerevarende behov udlejes på langtids-

basis. Det kan være i sager, hvor den 
pågældende er under udredning, og 
hvor kommunen vil afvente i forhold til 
bevilling af bil.
- Vi har netop haft en sådan udlejning, 
hvor kommunen selv henvendte sig og 
betalte udlejningen for at dække kør-
selsbehovet frem til endelig udredning 
og bevilling, fortæller Michael Noer og 
påpeger, at det er væsentligt billigere 
end en taxa og samtidig en langt bedre 
og mere fleksibel løsning for borgeren.
Michael har erfaret, at der er stor forskel 
på kommunernes håndtering af disse 
sager.
- Det afhænger også af årsagen, men 
der er kommuner, der ser udlejningsmo-
dellen som en god og fleksibel løsning 
for borgeren.
På spørgsmålet om, hvorvidt § 100 
Merudgifter bliver benyttet, bliver 
Michael svar skyldig.
- Men jeg tror faktisk, at der i nogle 
udlejninger, hvor kommunen er med, 
laves en udregning på baggrund af 
merudgiftsdækning.

Private kunder
- Vi har også kunder, der selv betaler 
leje. 
Michael har netop lavet en aftale med 
en patient på Klinik for Rygmarvsskader, 
der står for udskrivelse og endnu ikke 
har egen bil bevilget og indrettet.
- Han har sikret, at der står en minibus 
klar til leje på langtidsbasis, så job-
bet kan passes, forklarer Michael og 
fortsætter:
- Men det er naturligvis ikke alle, der kan 
betale af egen lomme.
- Vi har også rigtig mange korttidsudlej-
ninger, nogle på blot en enkelt dag eller 
en weekend, hvor familien skal hente sin 
gamle mor/bedstemor på plejehjemmet 
for en familietur. Så kommer de her og 
betaler for en bil med lift.
Auto Mobil udlejer biler og minibusser i 
hele landet.

- Vi tilbyder også at bringe og hente 
udlejningsbilen mod ekstra tillæg. 
Sommeren er højsæson for udlejning, 
og da kan Auto Mobil knapt følge med 
efterspørgslen.
- Vi har også efterspørgsler fra Norge, 
Storbritannien og USA. Her er efter-
spørgslen på hjælperførte biler størst, 
fortæller Michael, der fortæller, at man i 
udlandet er langt længere fremme med 
udlejning af indrettede biler.
- Lige nu går jeg og overvejer en lea-
singmodel med et langtidskoncept, som 
gør det billigere for private lejere. Og for 
at dække efterspørgslen uden at skulle 
indrette flere biler med fastinstalleret 
håndaggregat, overvejer vi også mulig-
heden for at benytte Click & Go, som er 
et aftageligt aggregat.

Forsikring og kørekort
Michael har ikke kendskab til, hvilke for-
sikringsselskaber der dækker udgiften til 
en udlejningsbil med særlig indretning. 
- Jeg anbefaler, at man tjekker sin 
police og kontakter sit forsikrings-
selskab. Hvis ikke man er dækket, er 
der måske mulighed for at tegne en 
tillægsforsikring. 
Michael er enig i, at det er et felt, som 
forsikringsselskaberne ikke har megen 
fokus på. Det på trods af at man efter 
et trafikuheld risikerer - med eller uden 
skyld - at sidde stavnsbundet til sin 
bolig, mens bilen er på værksted. 
På spørgsmålet om udlejning ift. køre-
kort svarer Michael:
- Registrering af særlige behov i køre-
kort er ikke en hindring for leje af bil, 
blot udlejningsbilen opfylder kørekortets 
betingelser, eksempelvis montering af 
håndaggregat.
- De fleste af vores biler er velindrettede, 
så flest muligt kan køre dem. 

En virksomhed, der er vokset
I dag er udlejningen blot en mindre del 
af Auto Mobil, hvis primære opgave er 

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Auto Mobil
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Tekst: Birgitte Bjørkman

FAKTA OM UDLEJNING 
Booking betinger oprettelse som bruger på HandiDrive.dk. På portalen 
finder man den bil, der passer en ved søgekriterier for indretning og tids-
periode. Her finder man prisen pr. døgn. Minimumleje er et døgn. Man kan 
tidligst leje en bil 24 timer efter, man har booket bilen. Står man akut og 
skal bruge en bil, skal man kontakte Handi Drive på tlf.: 4444 1717 eller 
mail på info@handidrive.dk. 

Man skal være fyldt 20 og/eller have haft kørekort i mindst to år. Lejeaftale 
på mere end en måned kan ikke gennemføres online, men kun ved kontakt 
på tlf.: 2159 2818 eller 2446 6070. Man betaler for den tid, man har reser-
veret bilen samt et tillæg pr. km ud over de frie 150 km pr. dag. Brændstof 
brugt i lejeperioden betales af lejer. Der opkræves et gebyr på 250 kr. ved 
manglende optankning + prisen for det manglende brændstof. 

Der er selvrisiko på bilerne på 5.447 kr. pr. skade, dog kan man tilkøbe en 
nedsættelse af denne til kun 1.500 kr. pr. skade ved booking. Man kan tillige 
tilkøbe udenlandskørsel samt nedsættelse af selvrisiko. 

Betalingsform er kreditkort eller via PayPal konto.

Sofie Mikkelsen fra Aarhus 
deltog i Royal Run. Ikke i sin 
kørestol men i sit eksoskelet, 
hvor hun gik One Mile distancen 
og krydsede målstregen 
med klapsalver fra publikum 
og en royal anerkendelse af 
Kronprinsen.

26-årige Sofie Mikkelsen deltog i 
Royal Run, hvor hun gennemførte 
distancen One Mile gående i sit 
eksoskelet. Lidt af en bedrift, som fik 
tilskuere til at klappe anerkendende, 
både undervejs og da Sofie krydsede 
målstregen. 
- Jeg fik så meget opbakning fra 
tilskuerne. Det var så fedt, og det 
gav mig ekstra motivation til at 
klare distancen, fortæller Sofie og 
fortsætter:
- Det var en fantastisk oplevelse … 
også at finde ud af, at der også var 
plads til mig i løbet. Jeg fylder jo mere 
med krykkerne.

Træning og test inden løbet
De sidste par måneder op til Royal 
Run, der fandt sted i Pinsen, trænede 
Sofie sig op til at gå længere ture 
samt trænede forcering af kantstene 
og niveaufremspring.
- Jeg har trænet 1-2 gange om ugen, 
ofte langs havnen, hvor jeg bor. Det 
var også vigtigt for mig at teste bat-
teriets ydeevne, så jeg var sikker på, 
at jeg kunne gennemføre One Mile 
distancen. 
Men det handler ikke blot om at blive 
udstyret med robotben og to kryk-
ker og lære både teknik og at holde 
balancen. 
- Ja, mentalt kræver det også, at man 
vil det, fortæller Sofie, der har valgt at 
lægge et stort, personligt engagement 
i at lære at gå med eksoskelettet og 
inddrage det i sin hverdag. 

ombygning af biler og minibusser.
- Siden vi udvidede virksomheden, 
har vi haft en stigning af ombyg-
ninger, og i perioder er det svært at 
følge med, fortæller Michael, der i 
dag har otte ansatte.
Auto Mobil indkøber også brugte 
biler med specialindretning for 
videresalg, og da snakken falder på 
salg af den brugte bil, har Michael 
en anbefaling: 
- Det er en god ide at være mere 
bevidst om bilens brugtvognsværdi 
og undersøge markedet. Spørg ikke 
blot ét sted.

Vi skal runde af, og snakken vender 
tilbage til virksomhedens udlejning.

- Den vil jeg ikke undvære. Selv om 
det er en stor investering og et stort 
arbejde, så er det en fornøjelse at 
kunne gøre en forskel og gøre folk 
glade. Og vi forsøger at hjælpe lyn-
hurtigt inden for det muliges kunst, 
fortæller Michael og slutter med et 
smil:
- Og måske får vi en køber efter en 
udlejning. 

Læs om arrangement på side 34. 

- Selv om det er en stor investering 
og et stort arbejde, så er det en 
fornøjelse at kunne gøre en forskel 
og gøre folk glade.

I øjenhøjde med Kronprinsen
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Deltager i et forskningsprojekt
Som den første rygmarvsskadede i lan-
det fik Sofie, der blev rygmarvsskadet 
for tre år siden, et eksoskelet med hjem, 
så hun kan træne hjemme og bruge det 
i en række praktiske gøremål og til små 
gåture. 
Til daglig benytter Sofie sin kørestol til 
at komme rundt. Men et par gange om 
ugen gangtræner hun i 
eksoskelettet. 
Det er Aarhus Kommune, der har bevil-
get hende det som hjælpemiddel i for-
bindelse med et forskningsprojekt, som 
Sofie deltager i sammen med andre, 
udvalgte rygmarvsskadede i Aarhus. 
Projektets formål er at afdække de 
sundhedsmæssige fordele ved brug af 
eksoskelet både i forhold til funktions-
evne og livskvalitet. 

Godt udmattet
Det tog Sofie 1 time og 20 minutter at 
gå One Mile-distancen på Royal Runs 
rute, der gik gennem Aarhus’ gader. 
Omregnet til danske mål er det 1.609 
meter, og det er en pæn distance, når 
man skal balancere i et eksoskelet med 
to krykker.
- Det kræver ekstra koncentration at 
holde balancen og holde øje med, hvor 
jeg sætter krykkerne, særligt på bro-
sten, så jeg ikke vælter, fortæller Sofie, 
der var godt udmattet, da hun nåede 
målstregen.

Hilste på Kronprinsen
Før startskuddet havde TV2 arrange-
ret, at Sofie fik mulighed for at hilse på 
Kronprins Frederik, og han viste stor 
interesse for eksoskelettets teknologi.
Sofie var selv hurtig i replikken, da 
Kronprinssen spurgte hende, om det 
ikke var fantastisk at kunne gå med det. 
Hun svarede bekræftende og tilføjede:
- Og det er også meget fedt at møde 
Dem i øjenhøjde!
Og netop det med at komme i øjenhøjde 
med andre mennesker har stor betyd-
ning for Sofie.
- Man får et andet perspektiv. Det er 
fedt!
Sofie oplever også, at andre mennesker 
får et andet indtryk af hende.
- De synes ikke, det er synd, som når 

jeg kommer trillende i kørestolen, men 
er imponerede over eksoskelettes 
teknologi, når de står over for mig med 
mine 1,74 m i højden.

Nye mål
For Sofie var One Mile distancen en vig-
tig milepæl frem mod større mål. Sofies 
næste mål er at benytte eksoskelettet i 
hendes job som ingeniør.
- Det er mit ønske at kunne stå ved mit 
skrivebord, siger Sofie og slutter:
- Men det er samtidig vigtigt for mig, at 
mine kollegaer vil betragte det som en 
naturlig ting. Jeg ønsker ikke opmærk-
somhed og at blive en attraktion.

Princip
Kender man til princippet på en seg-
way, så skal man blot overføre det til 
eksoskelettet: Når man læner sig frem, 
går man. Når man læner sig tilbage, 
stopper man. Læner man sig mere 
tilbage, sætter man sig.

Sofies bror gik bag hende på hele distancen. Privatfoto.

Sofie hilser på Kronprinsen. Bag Sofie 
står Morten Elmholt, der var den anden 
rygmarvsskadede, der deltog i løbet i 
eksoskelet. Foto: Aarhus Kommune.

I øjenhøjde med Kronprinsen
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Efterlyser flere brugere

Sammen med Sundheds- og 
Om sorgs udvalget har rådmand 
Jette Skive i Aarhus Kommune sik-

ret, at Sofie Mikkelsen og Morten Elmholt, 
begge rygmarvsskadede, har fået hver 
deres eksoskelet til hjemmebrug. Nu er 
fire nye borgere på vej.
- Vi kan se, hvordan det gør en forskel 
for brugerne, når det kan øge livskvalite-
ten og ligefrem ens sundhed og dermed 
måske mindske det økonomiske pres på 
kommunen senere hen i livet. Et eksoske-
let er ikke allemandseje endnu blandt ryg-
marvsskadede mennesker, men på denne 
måde er vi sammen med brugerne med 
til at præge udviklingen til gavn for endnu 
flere mennesker, siger Jette Skive.

Hans Skou, medlem af Sundheds- og 
Omsorgsudvalget deltog i udvalgets 
studietur til San Francisco i 2016, da 
udvalget første gang blev præsenteret for 
teknologien:
- Det var fantastisk at se, hvad teknolo-
gien kan gøre af forskel. Jeg er glad for, at 
vi i udvalget har bakket op om indkøbet 
af de første to eksoskeleter, siger Hans 
Skou, der mødte Sofie og Morten under 
Royal Run.

Siden henholdsvis 2017 og 2018 har Sofie 

og Morten i forbindelse med et forsk-
ningsprojekt i Aarhus Kommune haft et 
eksoskelet til hjemmebrug med fokus på 
livskvalitet og sundhed.
- Jeg har brugt eksoskelettet til alt muligt 
såsom praktiske opgaver i hjemmet og 
korte gåture, fortæller Morten Elmholt, 
som også er aktiv idrætsudøver på lands-
holdet i rugby.
Det er dog første gang, at han har gået så 
langt som ved Royal Run.
- Jeg tror, det skyldtes den store opbak-
ning undervejs på ruten. Det var en helt 
særlig oplevelse, siger Morten, der sam-
men med Sofie mødte kronprinsen i start-
området, inden de begge begav sig ud på 
den 1,6 km lange rute.

Ved budgetforhandlingerne sidste år 
afsatte forligspartierne i Aarhus Kommune 
midler til indkøb af fire nye eksoskeletter 
til nye brugere. Sundhed og Omsorg er 
derfor i gang med at finde aarhusianere 
med rygmarvsskade i den erhvervsaktive 
alder og med fuld funktion i overkrop.

Er du bosiddende i Aarhus Kommune og 
interesseret i eksoskelet til hjemmebrug 
skal du kontakte VTU, Velfærdsteknologisk 
Udviklingssekretariat på mail: lbek@aar-
hus.dk eller tlf.: 4187 3631.

Det er en beslutning i Aarhus Kommune, der betød, at Morten Elmholt 
og Sofie Mikkelsen kunne deltage i Royal Run i hver deres eksoskelet.

Morten Elmholt undervejs på den 
1,6 km lange rute under Royal Run.
Foto: Aarhus Kommune.

Q & A om eksoskeletter

Hvordan virker et eksoskelet?
Fælles for eksoskeletter er, at de 
giver en ydre støtte til at holde 
personen oprejst, heraf navnet 
eksoskelet – et skelet udenpå krop-
pen. De fleste modeller har motorer 
omkring hofte- og knæled, som 
bevæger benene, samt en række 
sensorer, der bruges til at igang-
sætte det næste skridt. På nogle 
modeller kan man justere, hvor 
meget motorerne skal assistere. 
Fx om eksoskelettet skal gøre hele 
arbejdet, eller måske 50 %, hvis 
man selv har noget muskelkraft i 
benene. 

Hvilke modeller findes 
på markedet?
Der er mange firmaer, institutioner 
og forskningsprojekter, der arbejder 
på at udvikle eksoskeletter, men 
færre, der faktisk er godkendt og 
tilgængelige på markedet. Nogle af 
de mest kendte er: Ekso Bionics, 
ReWalk, Indigo og HAL (Hybrid 
Assistive Limb). Overordnet set 
bygger de på samme idé og ligner 
grundlæggende hinanden. En af 
forskellene er, hvordan man igang-
sætter et nyt skridt. Nogle har en 
sensor, der registrerer, hvor meget 
man læner sig frem, andre har tryk-
sensorer under fodpladerne, eller 
man kan simpelthen trykke på en 
knap, når næste skridt skal tages. 
Modellen fra HAL skiller sig ud ved, 
at der kan sættes elektroder på 
huden over benmusklerne, som så 
bruges til at aktivere robotten. 
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Hvad er de nuværende begrænsninger?
En af de største begrænsninger er, at 
eksoskelettet ikke selv kan holde balan-
cen. Det kræver, at personen, som går 
med eksoskelettet, skal have stokke 
eller en rollator foran sig og dermed ikke 
har hænder og arme frie. Det betyder 
også, at der er risiko for at falde, hvis 
man mister balancen. Der er derud-
over begrænsning i, hvilke bevægelser, 
eksoskelettet kan lave. De kan endnu 
ikke lave alle de bevægelser, som det 
menneskelige led kan. Målet er at de 
skal bevæge sig som naturlig gang.

Kan man træne hjemme eller 
skal det være på en klinik?
På nuværende tidspunkt er det pri-
mært genoptræningsklinikker, som har 
eksoskelet. Der er dog projekter med 
hjemmetræning i gang. (Se artikel på 
modsatte side, red). Det bliver rigtig 
interessant at følge disse projekter. 

Er der kendskab til sundhedseffekter ?
Vi kan se, at der er nogle positive effek-
ter på spasticitet efter en træningsses-
sion. Hvor vidt der er effekt på længere 
sigt, hvis man træner mere intensivt, 
ved vi endnu ikke. Der er også beskri-
velser af, at folk har oplevet mindsk-
ning af smerter og positive effekter på 
mave-tarm funktion. Vi skal stadig have 
mere forskning, før vi kan sige, hvor 
godt det virker. I et studie ved Klinik 
for Rygmarvsskader var der bedring af 
balancen efter otte ugers gangtræning 
med eksoskelet. 

Er der risiko ved træning i eksoskelet?
Svar: Faldrisikoen er en af de åbenlyse 

risici. Men når man træner under kon-
trollerede forhold, er risikoen faktisk ikke 
stor. I studier, hvor man har undersøgt 
sikkerheden, er der meget få registre-
rede fald. Og eksoskeletter bliver over-
ordnet vurderet til at være sikre at træne 
med. Noget man dog skal være særlig 
opmærksom på, er tryk og skader på 
huden. Specielt, hvis man har påvirket 
følesans. Hudområder, der er i kontakt 
med eksoskelettet, er særligt udsatte. 
Det er fx ved stropper, ved hoften og på 
fødderne. Det kræver, at man er ekstra 
opmærksom på disse områder, når man 
træner. 

Findes der eksoskeletter til andre 
formål end genoptræning?
Der er militære projekter med fokus på, 
at soldater kan bære tungere udstyr 
og gå længere og hurtigere. Et andet 
interes sant område er eksoskeletter 
til industrien og folk, der fx skal bære 
tunge genstande. Et eksempel er en 
håndværker, der skal holde et tungt 
stykke værktøj over hovedet under 
sit arbejde. I bilindustrien er de også 
begyndt at finde anvendelse.

Hvorfor er eksoskeletter så dyre?
Prisen er nok den største hindring på 
nuværende tidspunkt for udbredelsen af 
eksoskeletter. En positiv udvikling er, at 
der er igangsat mange projekter, både 
fra nye firmaer og forskningsinstitutio-
ner. Når eksoskeletter kan bruges inden 
for flere områder, fx i industrien, vil der 
komme flere investeringer i teknolo-
gien. Det er netop det, der skal til, for at 
prisen falder. 

Hjælpemiddel eller træningsredskab? 
Netop det er et rigtig interessant 
spørgsmål. Hvad er den optimale måde 
at anvende denne teknologi? Skal 
eksoskelettet være et supplement til 
kørestolen eller et træningsredskab til 
gangtræning og til at opnå sundhedsef-
fekter? Som et supplement til kørestolen 
kan det give øget frihed, fx hvor der er 
dårlig tilgængelighed for kørestol. Når 
eksoskeletterne forhåbentlig selv kan 
holde balancen på et tidspunkt, kan 
man få armene fri, når man ikke skal 
holde stokkene. Som et træningsred-
skab til gangtræning kan man få mere 
volumen i sin gangtræning ved fx at 
kunne træne derhjemme, hvilket måske 
også kan medføre andre, positive sund-
hedseffekter som tidligere nævnt. Svaret 
på spørgsmålet er nok, at forskellige folk 
har forskellige behov. Måske kan tekno-
logien ligefrem bruges til begge dele?

Hvor kan man læse mere?
exoskeletonreport.com er en god res-
source, hvis du vil følge med i det nye-
ste inden for eksoskeletter. 

Titlen på Carsten Bach Baunsgaards 
PhD afhandling: “Robotic exoskeleton 
training in rehabilitation after Spinal Cord 
Injury: Exploratory studies on safety, 
feasibility, gait function, secondary 
complications following SCI and car-
diometabolic changes during walking”, 
Copenhagen, 2019.

Carsten Bach Baunsgaard er ansat 
på Neurologisk Avdeling, Karolinska 
Universitetssjukhuset i Stockholm.

Q & A om eksoskeletter
Måske har du hørt om eksoskeletter, men sidder med en masse ubesvarede 
spørgsmål? Her er en liste med ofte stillede spørgsmål. De bliver besvaret af Carsten 
Bach Baunsgaard, som er læge og har forsket på Klinik for Rygmarvsskader ved 
Rigshospitalet i brug af eksoskeletter til rehabilitering efter rygmarvsskade. 

Tekst: Carsten Bach Baunsgaard • Illustration: Colourbox
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31-årige Ali Stroker bor i New York og 
er skuespiller og sanger. Og så har hun 
siddet i kørestol, siden hun som toårig 
blev impliceret i en bilulykke med sin 
familie, hvor hun pådrog sig en ryg-
marvsskade. Men det har ikke afholdt 
hende fra at drømme om at blive noget 
ved teatret og den musikalske scene.

Fra forhindring til mulighed
Der er langt mellem aktører i kørestol 

inden for teater-, musik- og filmverden. 
Ali er én af dem, og hun vil gerne inspi-
rere andre mennesker med handicap 
til at forfølge deres drømme; måske 
som Ali at blive udøvende kunstner og 
opnå en karriere på trods af fysiske 
udfordringer.
I erkendelse af at være anderledes har 
Ali været nødt til at bane sine egne veje 
og undervejs vendt mange forhindrin-
ger til muligheder. På grund af hendes 

rygmarvsskade har Ali, som er mezzo-
sopran, måttet skabe sine egne sang-
teknikker. Også i forhold til koreografien 
har hun måttet udvikle kompositioner 
og bevægelser, der passer til stolen 
og samtidig matcher de øvrige med-
virkende. Selv mener hun, at hendes 
medvirken tilføjer et lag af sårbarhed til 
showet med hendes dans og bevægel-
ser i kørestolen. 

På Broadways skrå brædder 
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Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Little Fang

Ali Stroker er den første aktør i kørestol på Broadways skrå brædder og har 
dermed allerede skabt historie. For det er ikke ofte, man ser en skuespiller i 
kørestol. Slet ikke på Broadway. Og i juni kunne hun føje til sit CV at være den 
første skuespiller i kørestol, der har vundet en Tony Award.

Fra skolemusical 
til tv-show
Ali Stroker voksede 
op i Ridgewood i 
USA og vidste alle-
rede som barn, at 
hun havde talentet 
til at rulle ind på de 
skrå brædder. I fjerde 
klasse fik hun hoved-
rollen i en skolemusi-
cal, og den har siden 
banet vej til noget 
større.
Som ung flyttede Ali 
til New York og kom 

ind på Tisch School of the Arts, som er 
et af USAs førende centre for studier i 
scenekunst. Her tog hun en bachelorud-
dannelse i drama. 
Siden hendes første præstation som 
21-årig i en titelrolle i en baggårds-
produktion af “Annie” og senere High 
School roller som Cosette i “Les 
Miserables”, og Maria i “West Side 
Story” har Alis karriere kun gået én 

vej, og undervejs har hun henrykket 
publikum. I USA er hun kendt for sin 
gæsterolle som Betty Pillsbury i det 
amerikanske tv-show “Glee”, og man 
finder hende i et par episoder af MTV 
serien Faking It.

Vejen mod stjernerne 
I efteråret 2015 gjorde hun sin debut 
på Broadway og rullede sig ind i 
Broadways historie. Her spillede hun én 
af titelrollerne i rockmusicalen ”Spring 
Awakening”.
Med Alis indtræden på de skrå brædder 
blev der også for første gang i historien 
stillet krav til en række foranstaltninger 
på Broadway. Der er blevet lavet ram-
per og sat greb op på toilettet – vel og 
mærke bag scenen, som ikke tidligere 
har haft en kørestolsbruger, der skulle 
sminkes og udklædes for at gå på 
scenen.

Høj anderkendelse
Hendes optræden på Broadway har 
bragt hende tættere på stjernerne, og 
nu kan hun føje til sin karriere at være 
den første skuespiller i kørestol, der har 
vundet en Tony Award.
I foråret blev Ali Stroker nomineret til 
Broadways højeste ærefulde pris, Tony 
Awards for sin rolle som Ado Annie 
i 2019-genoplivelsen af Rodgers’ & 
Hammersteins musical Oklahoma, som 
var på plakaten i forsommeren i år. Ado 
Annie er en flirtende kvinde, der skal 
vælge mellem to mænd i en lille by i 
Oklahoma. En rolle, der ikke oprindeligt 

er blevet skrevet med henblik på at have 
en skuespiller i kørestol i rollen. 
”De havde ikke en kvindelig skuespil-
ler i en kørestol i tankerne. De sagde, 
at jeg var den bedste person for rollen, 
og tilfældigvis sidder jeg i en kørestol“, 
fortæller Ali Stroker til det amerikanske 
magasin, New Mobility.
Alis præstation gjorde hende fortjent til 
at vinde trofæet for ”Best Performance 
by an Actress in a Featured Role in a 
Musical” ved den 73. årlige Tony Awards 
på Radio City Music Hall i New York den 
9. juni. Med den har Ali Stroker opnået 
en meget høj anerkendelse som skue-
spiller i USA. 

Ali håber, at hun med sin historie kan 
inspirere andre med et fysisk handicap. 
Hun er medstifter af ”The Walk and Roll 
Dance Team”, og i sin tale ved overræk-
kelsen af Tony Awards trofæet kom hun 
med en opmuntring om at ikke lade en 
fysisk begrænsning forhindre en drøm, 
men at tro på sig selv. 
Selv har Ali erfaret, at hendes vej har 
givet hende en ny identitet, som hun har 
det rigtig godt med.

Måske vil én af de film eller serier, som 
Ali Stroker spiller med i, også en dag nå 
de danske seere.

På Broadways skrå brædder 

Ali Stroker i rollen 
som Ado Annie og 
James Davis i rollen 
som Will Parker i 
musicalforestillingen 
Oklahoma.
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Artikel om det et-årige mentorprojekt på landets to rehabiliteringscentre 
blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift Spinal Cord i maj i 
år. Resultatet af projektet viser, at mentorordningen er et vigtigt 
supplement til den professionelle indsats på rehabiliteringscentrene. 
Nu er det håbet, at ordningen kan udvides og gøres permanent.

I 2016 gennemførtes et ét-årigt 
pro jekt, hvor RYK, Klinik for 
Rygmarvsskader og Vestdansk 
Center for Rygmarvsskade arbej-

dede sammen om at etablere et lands-
dækkende korps af mentorer. 
I projektperioden indsamlede vi en del 
data for at få større viden om, hvad 
det betyder at have mulighed for at få 
en mentor, mens man er indlagt første 
gang på et rehabiliteringscenter.

Baggrund
Baggrunden for at iværksætte projektet 
var en erkendelse af, at vi, der arbejder 
som professionelle på centrene, ikke 
har personlige erfaringer med dét at 
være rygmarvsskadet, og dermed har vi 
kun en teoretisk viden på området. Den 
teoretiske viden er nødvendig, men den 
kan ikke stå alene. De, der har personlig 
erfaring med noget, taler med meget 
større troværdighed end dem, der blot 
har teoretisk viden. Tilsammen udgør 
den teoretiske viden og den person-
lige erfaringsbaserede viden en stærk 
kombination.

Videnskabelig evidens
Inden for andre specialer og i andre 
lande er der efterhånden god, videnska-
belig evidens for, at det gavner at have 
kontakt til én, der har personlig erfaring, 
frem for kun at tale med nogen, der har 
teoretisk viden. Man bliver mere motive-
ret og kan pludselig se, at det faktisk er 
muligt at klare sig på de ændrede vilkår. 
Når mennesker, der har en rygmarvs-

skade, mødes i uge 30 på RYKs semi-
nar, eller når svenske rygmarvsskadede 
deltager i Rekrytteringsgruppens arran-
gementer, så er det netop denne effekt, 
man ønsker at fremme. Her kommer de 
erfarne til at fremstå som forbilleder, der 
viser det gode eksempel i den måde, 
de lever deres liv, og dét lærer de nye 
meget af.

Manglende ressourcer
Indtil projektet blev sat i gang, var vi, der 
arbejder i Hornbæk og Viborg, meget 
bevidste om, at når der var mulighed 
for det, så arrangerede vi møder mellem 
de nye og de erfarne, bl.a. i forbindelse 
med kontrolbesøg og pårørendedage. 
Det gjorde vi, fordi vi kunne se, at de 
nye lærte meget af mødet, og de erfarne 
ville gerne dele ud af deres viden. I 
Hornbæk var der allerede en ordning 
med et korps af mentorer (Reflex). Vi 
havde dog et stort, fælles ønske om 
et mere organiseret tilbud om møder 
med en god mentor. Det var blot svært 
at gennemføre, da vi på centrene ikke 
havde ressourcer til at arbejde koncen-
treret med opgaven, og vi må erkende, 
at det er ressourcekrævende, hvis det 
skal gøres godt.

Økonomisk støtte 
I 2015 var vi så privilegerede, at det 
blev muligt gennem økonomisk støtte 
fra flere fonde og opbakning fra ledel-
serne på centrene. Med fondsmidler 
kunne vi i en etårig periode ansætte 
projektpersonale, der kunne varetage 

det arbejde, som projektet og indsat-
sen medførte. Personalet bestod af i alt 
fem deltidsansatte personer: En fælles 
projektleder, to centerkontakt-personer 
med sundhedsfaglig uddannelse og to 
mentorkontakt-personer, der selv har 
en rygmarvsskade og som derfor har 
personlige erfaringer på området. Vi for-
måede i et tæt samarbejde mellem RYK, 
Hornbæk og Viborg at oprette et lands-
dækkende mentorkorps, bestående af 
57 frivillige mentorer, der fik tilbud om at 
få dækket transportudgifter i forbindelse 
med arbejdet som mentor. 

52 gennemførte forløb
I løbet af det år, hvor projektet kørte, 
nåede vi at gennemføre 52 mentorfor-
løb, hvor indlagte patienter mødtes med 
mentorer, som var nøje udvalgt, således 
at mentor matchede patienten i forhold 
til alder, køn, skadesomfang, interesser, 
job eller hvad der nu blev vurderet mest 
relevant i den enkelte situation. 
Vi bad deltagerne om at udfylde et spør-
geskema, inden de mødte deres mentor 
første gang og igen efter, at de havde 
haft det sidste møde. Af økonomiske 
og tidsmæssige årsager var vi nødt til 
at begrænse os i projektperioden, og 
derfor valgte vi som udgangspunkt at 
tilbyde op til tre møder.
Resultaterne fra spørgeskemaet viste, 
11 havde et enkelt møde, 13 havde 
to møder, mens 20 mødtes tre gange. 
Resten havde af særlige årsager haft 
flere møder. To tredjedele af deltagerne 
syntes, at antallet af møder var pas-

Mentorprojekt:

Tekst: Dorte Dahl Hoffmann • Foto: Agata Lenczewska-Madsen

En at tale med
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sende, mens den sidste tredjedel gerne 
ville have haft flere.

Bidrager til håb 
Vi spurgte lidt ind til deltagernes livs-
kvalitet. Her kunne vi se en tydelig 
forbedring i løbet af mentorforløbet; af 
forskellige årsager kan vi ikke tillade os 
at påstå, at denne forbedring udeluk-
kende skyldes mentorordningen, men 
vi kan i hvert fald konkludere, at den 
kan have været medvirkende til, at 
deltagerne selv synes, at de har fået 
det bedre, bl.a. ud fra de kommentarer, 
som deltagerne gav i spørgeskemaet. 
De beskrev, at det var rigtig godt at 
tale med en mentor, én, der selv havde 
prøvet at være i situationen, fordi det 
gav en oplevelse af, at man ikke er den 
eneste i verden, der har det på denne 
måde; at de kunne se, at der var håb 
forude, og at tingene ville blive norma-
liseret. De fik en forståelse for, at deres 
tanker og følelser ikke havde været 
forkerte.

Det store spørgsmål
Tre fjerdedele af deltagerne tilkendegav, 
at det havde været en fordel for dem 
at tale med en mentor frem for en fag-
person. Årsagen til dette var en følelse 
af, at det er nemmere for en mentor at 
sætte sig i patientens sted, fordi men-
toren selv har prøvet at være i situatio-
nen. Syv deltagere vidste ikke, hvad de 
skulle svare på spørgsmålet. Tilsvarende 
mente alle på nær fire, at det havde 
været en fordel at tale med en mentor 

frem for familie eller venner, da familie 
og venner kan have svært ved at forstå, 
hvad det vil sige at have en rygmarvs-
skade; nogle udtrykte et ønske om at 
skåne familien for de svære tanker, og 
nogle mente, at visse emner kan være 
for private og intime at tale med familie 
og venner om.
Det emne, der blev talt mest om, var 
det store spørgsmål om, hvordan livet 
kan leves efter udskrivelsen. Desuden 
blev der talt meget om praktiske pro-
blemer og løsningsforslag, og der blev 
givet mange gode råd vedrørende 
hjælpemidler. 

Stor tilfredshed
Vi fik mange positive tilkendegivelser 

og kommentarer, hvoraf vi kunne se en 
stor tilfredshed med mentorforløbene. 
Der var også nogle få, der svarede, at 
de ikke havde fået noget brugbart ud 
af møderne; i de tilfælde kunne det 
have været interessant at få mulighed 
for at spørge ind til, hvad der lå bag 
svarene, for på den måde at kunne gøre 
det anderledes og bedre i de følgende 
forløb. 
Generelt var der dog en stor tilfredshed 
med tilbuddet. Tre vidste ikke, hvad de 
skulle svare, mens alle øvrige ville anbe-
fale andre at tage imod tilbuddet. Ingen 
ville helt fraråde det. 
Mange deltagere tog sig også tid til at 
takke for, at de havde fået mulighed for 
at mødes med en erfaren mentor, og 
denne tak kan jo passende gives videre 
her, til alle dem, der indvilgede i at være 
med i vores mentorkorps. Det har bety-
det meget for mange!

Nødvendigt supplement
Da projektperioden udløb i starten af 
2017 blev det besluttet, både i Hornbæk 
og i Viborg, at vi ikke kan undvære men-
torordningen. Den er et nødvendigt sup-
plement til den professionelle og faglige 
indsats, som patienterne tilbydes, når 
de indlægges til rehabilitering. 
Derfor er de mentorkontakt-personer, 
der blev ansat i projektet, stadig ansat 
i nogle timer om ugen på de to centre, 
foreløbigt i tidsbegrænsede ansættelser. 
De varetager koordinering og planlæg-
ning af tilbuddet om en mentor, og de er 
til stede på centrene, så de nye patien-
ter kan få svar på nogle af de spørgs-
mål, som de tumler med. Heldigvis er 
vores mentorkorps også vokset, så det 
nu består af endnu flere engagerede 
og dygtige mentorer. Desværre er vi 
ikke sikre på, at vi fortsat har penge til 
at kunne tilbyde kørselsgodtgørelse til 
mentorerne, men det må vi arbejde på 
at finde, da det ikke er rimeligt, hvis 
mentorerne skal have udgifter på at 
arbejde frivilligt.

Ønske om udvidelse af ordningen
Det er vores håb, at ordningen udvides 
og gøres permanent, også i lyset af, at 

- Projektet er afsluttet, men ordningen 
fortsætter, og det er vores håb, at vi kan 
udvide ordningen og gøre den perma-
nent, fortæller Dorte Dahl Hoffmann, 
der anbefaler mentorordningen til VCRs 
patienter. Her i samtale med en patient 
på VCR.En at tale med

FAKTA OM MENTORPROJEKTET
Mentorkorpset består af 57 mentorer 
(37 mænd og 20 kvinder) i alderen 20 
til 76 år. Af disse blev 34 involveret i 
mentoropgaver i projektperioden. 52 
indlagte patienter gennemførte forlø-
bet og indgik i projektets resultater. 
De 52 mentees var 33 mænd og 19 
kvinder, i alderen 19 til 77 år.
Mentorkontakt-personerne har per-
sonlige erfaringer med livet efter en 
rygmarvsskade. De er p.t. ansat i 
tidsbegrænsede stillinger i Hornbæk 
og Viborg. De er til stede på cen-
trene, men har ikke adgang til at læse 
patient journaler eller andet materiale. 
De har tavshedspligt.



det er oplagt at fortsætte i nye 
projekter. Der er mange ting, vi 
kunne tænke os at undersøge 
nærmere: Hvad vil det betyde, 
hvis mentortilbuddet kan star-
tes, mens man er indlagt, og 
fortsætte så længe, man har 
brug for det efter udskrivelsen? 
Vil det være en idé at tilbyde 
mentorer til de pårørende? 
Og hvad får mentorerne ud af 
kontakten med de nye? Der er 
mange spørgsmål, som blot 
venter på at blive undersøgt.
Tak til TRYG Fonden, Bevica 
Fonden, Vanførefonden, Aage 
& Johanne Louis-Hansens 
Fond og Spejdernes Genbrug, 
der støttede os økonomisk og 
gjorde det muligt at gennem-
føre projektet.

Dorte Dahl Hoffmann, projekt-
leder, fysioterapeut og klinisk 
specialist på Vestdansk Center 
for Rygmarvsskade.

Reference: Hoffmann, D. D., 
Sundby, J., Biering-Sørensen, 
F., & Kasch, H. (2019). 
”Implementing volunteer peer 
mentoring as a supplement 
to professional efforts in 
primary rehabilitation of per-
sons with spinal cord injury”. 
Spinal Cord, maj 2019. Link 
til artikel: nature.com/articles/
s41393-019-0294-0

Håb om nyt mentorprojekt      Tekst: Mikkel Bundgaard

- Resultatet er både som forventet, og som 
vi havde håbet på: At mentorordningen er et 
super vigtigt redskab i rehabiliteringen, for-
tæller Cathrine Guldberg, der er i forbindelse 
med projektets start blev ansat som mentor-
koordinator på Klinik for Rygmarvsskader.

Tiltagende betydning
Mentortilbuddet har under og efter projektet 
fået tiltagende betydning i klinikkens arbejde.
- Det, at patienterne kan få en mentor, bliver 
i større og større grad italesat af personalet, 
fortæller Cathrine, der har erfaret, at både 
plejepersonale og terapeuter nævner for 
patienterne, at de har mulighed for at få en 
mentor, og hvad de kan bruge denne til.
- Jeg bliver ofte kontaktet af personalet, 
der fortæller, at de har “sået det første frø 
omkring mentor” hos en patient, og at jeg 
skal kigge forbi.

Flere timer og flere midler
De fire timer, som Cathrine har som mentor-
koordinator, er dog for lidt. 
- Jeg kan ikke nå rundt til alle patienter. Jeg 
får kun fat i dem, som hurtigt viser interesse 
for et mentorbesøg, fortæller Cathrine, der 
ærgrer sig over, at hun ikke har tid til de 
patienter, der har sværere ved at åbne op. 
Derfor er det også et stort ønske for fremti-
dens mentorprojekt, at rollen som mentorko-
ordinator udbygges til 10-12 timer. 

- Jeg er ikke sikker på, at selve koordinator-
rollen skal være på mere end 10-12 timer, 
men blev der flere timer derudover, ville koor-
dinatoren også kunne indgå i mange andre 
sammenhænge som velkomst-, udskriv-
nings- og målsætningsmøder samt møder 
om “første weekend hjemme”.
Cathrine fortæller, at den del allerede er ble-
vet afprøvet med et rigtig godt resultat, idet 
mentorprojektet blev startskuddet til såkaldt 
brugerinddragelse på klinikken. 
- I forbindelse med udviklingen af klinikkens 
Beslutningsstøtteværktøj blev jeg inddra-
get i projektet og har været med til mange 
foredrag, workshops og oplæg omkring 
patientinddragelse, mentorprojekt og 
beslutningsværktøj.
Ud over flere timer til koordinatoren peger 
Cathrine på behovet for midler til transport.
- Med penge til transport til mentorerne vil 
vi få mulighed for at genoptage vores faste 
mentorbesøgsdage.

Det er Cathrines håb, at publiceringen nu kan 
bane vejen for et længere projekt.
- Det er et stort ønske at igangsætte et 
toårigt projekt, hvor vi får mulighed for at 
tilbyde patienterne en mentor et halvt, et helt 
og to år efter udskrivelse, fortæller Cathrine 
og slutter:
- Jeg har stadig tidligere patienter, der kon-
takter mig for at tale med en mentor.

Det er positivt at få bekræftet, at en 
mentorordning for nytilskadekomne 

har en gavnlig effekt. Det kommer ikke 
som en overraskelse for os, der selv har 
været gennem en rehabilitering, og det 
er der rigtig mange lignende undersø-
gelser, der viser. Der er dog ikke mange 
undersøgelser af effekten af mentor-
ordninger for netop rygmarvsskadede, 
og det var bl.a. det, der inspirerede os 
til at lave undersøgelsen. Samtidig gav 
det anledning til at søge fondsmidler 
til finansiering af løn til de fire koordi-
natorer samt kørepenge til mentorerne 
gennem projektperioden.
Forhåbningen er, at resultaterne kan 

danne grundlag for en ny undersøgelse. 
Det er relevant at undersøge effekten 
af en udvidet mentorordning, idet vi har 
grund til at tro, at flere kan have brug for 
kontakt til en erfaren rygmarvsskadet, 
efter man har afsluttet rehabilitering på 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade 
eller Klinik for Rygmarvsskader og kom-
mer hjem til en ny og anden hverdag. 
Men det overordnede ønske er at få 
fastansatte mentorer, så man fremad-
rettet kan tilbyde nytilskadekomne en 
mentor. Jeg er ikke et øjeblik i i tvivl om, 
at det kan hjælpe mange, kommende 
rygmarvsskadede gennem den svære 
omstilling.

Det er pt en uholdbar løsning, at koor-
dinatorerne har for få timer til at nå at 
møde alle nyindlagte patienter, der kan 
have gavn af en mentor. Desuden er der 
ikke længere kørepenge til mentorerne. 
Som minimum bør der være dén aner-
kendelse for deres vigtige arbejde. 
Men det er positivt, at vores rehabili-
teringscentre har formået at fastholde 
mentorkoordinatorerne. Selv om det er 
ganske få timer, gør det stadig en stor 
forskel.

Mikkel Bundgaard er sundhedspolitisk 
konsulent i RYK.

Stor betydning for patienterne
Cathrine Guldberg, der er mentorkoordinator på Klinik for Rygmarvsskader, glæder sig 
over, at mentorprojektet endelig er blevet publiceret og dermed kan offentliggøres og 
ikke mindst, at resultaterne kan bruges i det videre arbejde. 

Tekst: Birgitte Bjørkman
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Helle Schmidt, formand for RYK, 
Jeppe Kerckhoffs, afdelingschef i DHF 
Susanne Olsen, formand for DHF foran 
Christiansborg ved foretrædet hos 
Folketingets Socialudvalg.

I foråret sendte Dansk Handicap 
Forbund (DHF) en rundspørge ud til 
medlemmerne omhandlende mer-
udgiftsdækning. Det skete på bag-

grund af en lang række henvendelser 
til både DHF og RYK, hvor medlemmer 
berettede om, at de havde fået frataget 
deres merudgiftsdækning. Resultatet 
af rundspørgen bekræfter desværre 
tendensen.

Henvendelser om afslag
RYK havde gennem længere tid fået 
en række henvendelser fra medlem-
mer, der fortalte, at deres kommune har 
vurderet dem uden for personkredsen 
for dækning af merudgifter efter ser-
vicelovens § 100. Hos rådgivningen i 
Dansk Handicap Forbund havde man 
samme erfaring, og særligt medlem-
mer med rygmarvsskade søgte hjælp i 
rådgivningsteamet.
Disse medlemmer, der er paraplegikere, 
berettede, at fra at modtage kompensa-
tion gennem mange år for merudgifter 
som en direkte følge af deres ryg-
marvsskade – pludselig fik afslag med 
henvisning til, at de er for selvhjulpne. 
Selv om de beviseligt har merudgifter i 
hverdagen.

Foretræde
Dansk Handicap Forbund og RYK bad 
derfor om foretræde hos Folketingets 
Socialudvalg, hvor problemstillingen 
blev fremlagt ved et foretræde i starten 
af april. Udvalget udtrykte forståelse for 
problemstillingen og ønskede at vide 
omfanget af dem, der er berørt.

Rundspørge
For at få et billede af omfanget af pro-
blemstillingen sendte DHF en rund-
spørge ud i foråret blandt medlemmer 

i DHF og RYK. 217 personer svarede 
på rundspørgen. Resultatet bekræfter 
desværre tendensen. Blandt de 217 
besvarelser er 63 personer inden for 
den seneste tid blevet vurderet uden for 
personkredsen for merudgiftsdækning 
efter servicelovens § 100. Yderligere 70 
personer er berørte, idet de er blevet 
presset under den såkaldte bagatel-
grænse for, hvad der dækkes inden for 
lovens rammer.
- Når vi sammenholder tallene med 
indholdet af de sager, vi har set i rådgiv-
ningssammenhæng, så er det et tydeligt 
tegn på en praksisglidning, som ikke er 
i overensstemmelse med lovgivningen, 
konstaterer formand for DHF, Susanne 
Olsen. 

Bekymring
Både hos RYK og DHF ser man med 
bekymring på udviklingen, da man i 
sager, hvor man normalt vil vurdere, at 
borgeren får medhold i sin klage, ser en 
blåstempling hos Ankestyrelsen. Med 
det resultat, at de pludselig står uden 
merudgiftsdækning, hvilket for nogle 
kan være en alvorlig sag, hvis man har 
et presset budget.
- Når man fra den ene dag til den anden 
skal finansiere udgifter, som klart er 
kompenserende, så sætter vi vores 
medlemmer i en meget svær, økonomisk 
situation. Det kan simpelthen ikke være 
rigtigt, at vi på den måde går imod lige-
stillings- og kompensationsprincippet, 
som ligger under handicaplovgivningen, 
siger formand i RYK Helle Schmidt.
DHFs formand, Susanne Olsen bekræf-
ter alvoren i udviklingen:
- Lige nu ser vi et generelt pres på de 
handicapkompenserende ydelser … 
I min optik er det meget alvorligt, når 
kommunerne presser retspraksis, så 

vi lander i en situation, som efter vores 
vurdering ikke er i overensstemmelse 
med intentionerne i loven.

DHF agter at tage problematikken op 
med den nye regering efter sommer.

Resultatet af DHFs rundspørge finder 
man på danskhandicapforbund.dk. Læs 
også artikel ”Merudgifter – flere ryger ud 
af personkredsen” i RYK! nr. 1.2019.

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres 
merudgiftsdækning. Hos DHF og RYK ser man med alvor på denne praksisglidning.

Bekymrende tendens
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Susanne Olsen

Fratagelse af merudgiftsdækning:
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Vi vil gerne indgå i fællesskab
Hvordan vil vi bo og leve? Alene eller sammen med andre i fællesskaber? Og har vi nogle særlige drømme, 
ønsker eller behov alt efter, hvor vi befinder os i livet? Det var det store og gennemgående tema for den 
workshop, som RYK afviklede i foråret. 
Resultatet af workshoppen foreligger nu i et skrift. Vi bringer her konklusionerne.

Fremtidens sociale boform:

Baggrunden for workshoppen 
var en bekymring blandt nogle 
medlemmer i RYK om fortsat 
at kunne leve godt og trygt 

og på sigt undgå ensomhed. 50 RYK-
medlemmer deltog i workshoppen med 
et stort engagement, og de kom med 
adskillige holdninger, ideer og perspekti-
ver til de opgaver, som de blev præsen-
teret for i grupper. 
Det kan konkluderes, at rigtig mange 
gerne vil indgå og bo i fællesskaber 

– og det er uanset alder eller anden 
social indikator. Men der stilles store 
krav til de fællesskaber, som efterspør-
ges, og de findes ikke som mulighed 
i deres optimale form. Det må være 
hovedkonklusionen!

Alder og særlig karakteristika
Der er ingen, der umiddelbart kan 
tænke sig at bo i et boligmiljø, der er 
en del af eller er placeret midt i et byg-
geri med plejeboliger eller for den sags 
skyld handicapboliger. Uanset alderen 
er der et ønske om at bo i fællesskaber 
med en stor aldersmæssig spredning. 
Dermed kan man konkludere, at der 
ikke er et generelt ønske om at indgå i 
bofællesskaber for seniorer – men blot i 
bofællesskaber.
Principielt er der ønske om at bo i 
fællesskaber af en vis størrelse, gerne 
på 200 beboere – men der må gerne 
være plads til tætte boliger med særlige 
karakteristika inden for det store fælles-
skab. Blot kræver det, at fællesskabet 
bæres af fælles interesser og livsansku-

else, og at der tages hensyn til social 
bæredygtighed.

Fordele ved synergi
Det var vigtigt for deltagerne i work-
shoppen, at de kan indgå i fællesskaber, 
hvor de kan og forventes at bidrage 
med egne ressourcer til gavn for fælles-
skabet, og nyde godt af synergier ved at 
bo og leve flere sammen med andre. 
Der var mange, der godt kunne se ideen 
i, at flere personer med en rygmarvs-
skade bor tæt på hinanden i et fælles-
skab, der giver mulighed for at hjælpe 
hinanden med at løse dagligdagens 
udfordringer og følgerne af helbredets 
skavanker. De vil gerne nyde og yde.

Ligeværdige udfoldelsesrum
Uanset hvor meget det blev forsøgt, 
kunne ingen af deltagerne pege på et 
fællesskab med boliger, hvor der fuldt 
ud er taget højde for fuldstændig og lige 
adgang til at indgå i alle fællesskabets 
roller og aktiviteter. Det skal være muligt 
at kunne deltage i og fx være ansvarlig 
for madlavning, børnepasning, kaffe-
snak og regnskab Der skal være lige-
værdige udfoldelsesrum for alle – fysisk 
såvel som åndeligt.
Der skal således være 100% tilgænge-
lighed, også i forhold til at besøge og 
gå på toilettet hos hinanden. Faktisk var 
der flere deltagere, der har set og ople-
vet boliger og fællesskaber, hvor andre 
troede og gav udtryk for, at niveauet 
allerede var til stede, men at det alli-
gevel ikke passede til alles ønsker og 
behov og derfor ville udelukke fra fuld 
deltagelse i fx madlavning.

Det, der var uenighed om
Der var stor enighed om, hvordan et 
fællesskab skal se ud, mens der var 

uenighed, når det gælder størrelsen og 
omfanget af fællesskabets forpligtelser, 
selv om der ikke var tale om markant 
uenighed men mere om, hvad det 
var for et ord, der lå længst fremme i 
munden.
Den største uenighed opstod ikke 
uventet i spørgsmålet om placeringen 
i by eller på land. Men selv om der var 
forskellige ønsker, var der enighed om, 
at et fællesskab af boliger, der ikke er 
placeret i nærheden af offentlig trans-
port, indkøb og kulturelle tilbud ikke ville 
være acceptabelt.

Øvrige krav
Der var også en række andre krav, 
som blev præciseret af deltagerne. 
Krav, som nuværende boliger og 
deres faciliteter ikke lever op til i dag. 
Det gælder fx P-pladser i parkerings-
huse med minimum 275 cm fra gulv 
til loft og en bredde på 3 - 400 cm. 
Opholdsmuligheder for overnattende 
gæster og ikke mindst personlige hjæl-
pere. Og så må der også gerne være 
mulighed for og plads til små virksom-
heder og/eller kontorfællesskaber.

Det videre arbejde
Som opfølgning på arrangementet er 
RYK opfordret til at arbejde videre med 

etablering af fællesskaber og boliger, 
hvor vilkårene er til stede for at indgå i 
disse som 100% ligeværdige deltagere. 
Det vil kræve kontakt til og tilsagn fra 
pensionskasser eller andre investorer, 
yderligere dialog med medlemmer samt 

Tekst: Stig Langvad

Vi er eksperter i vores eget liv, 
og vores selvindsigt kan være 
inspirerende for hinanden!

Vi har lettere ved at lytte til 
hinanden og sige, hvad der er 
behov for.



Vi vil gerne indgå i fællesskab
Et ekstra hjælpemiddel eller 

andet udstyr til fritidsaktivi-
teter og sport kan ikke bevil-

ges efter hjælpemiddelparagraffen. 
Begrundelsen er, at det ikke i væsent-
lig grad afhjælper eller letter den dag-
lige tilværelse. Det slår Ankestyrelsen 
fast i en ny principafgørelse 8-19, 
som samtidig samler flere forskellige, 
eksisterende sager, så der skabes et 
overblik over praksis, når det kommer 
til fritids- og sportsaktiviteter.

Kan dækkes som merudgift
I stedet kan der under særlige 
omstændigheder bevilges udstyr og 
hjælpemidler efter merudgiftsbestem-
melsen i serviceloven § 100, som jo 
har en snæver personkreds. For at få 
dækket udstyr eller hjælpemidler som 
merudgift, er det en forudsætning, at 
der ikke er andre, sammenlignelige, 
alternative muligheder for at dyrke 
en fritidsaktivitet i nærområdet, og at 
man ikke kan deltage i aktiviteten ved 
hjælp af sit almindelige hjælpemiddel. 
En vigtig pointe er i den forbindelse, 
at hvis kommunen afviser at dække 
merudgiften, så skal kommunen kon-
kret undersøge, om der rent faktisk er 
andre aktiviteter, man kan deltage i, 
og man skal sammenligne med andre 
i en tilsvarende alder og livssituation. 
Kommunen kan altså ikke bare give 
afslag uden at komme med en klar 
begrundelse. 
Afgørelsen slår også fast, at hvis man 
på grund af sin funktionsnedsættelse 
kun kan deltage i en bestemt form for 
aktivitet, så kan der dækkes merudgif-
ter til kontingenter mv., hvis de ligger 
på et højere niveau end de aktiviteter, 
andre i samme alder og livssituation 
vil skulle betale.  

Kan ikke bevilges til eliteidræt
I modsætning til almindelig delta-
gelse i fritidsaktiviteter er eliteidræt 
ifølge afgørelsen en selvvalgt aktivi-

tet, som adskiller 
sig fra almindelig, 
daglig livsførelse. 
Dermed er mer-
udgifter til udstyr 
ikke nødvendige og 
derfor kan der ikke 
bevilges udstyr og 
hjælpemidler i disse 
tilfælde. 

Træning hører til i sundhedssektoren
Afgørelsen udskiller også aktiviteter, 
som har behandlende karakter. Der 
nævnes eksempelvis varmtvandsbas-
sin og ridefysioterapi. Dette betragtes 
ikke som almindelige fritidsaktiviteter, 
men derimod behandling, som på 
grund af sektoransvarlighedsprincip-
pet ikke hører hjemme i serviceloven, 
men under sundhedssektoren. Der 
kan altså ikke bevilges merudgifter til 
denne type aktiviteter. Der nævnes 
dog ikke noget om, hvorvidt og hvor-
dan, der eventuelt kan opnås støtte 
efter sundhedsloven. 

Søg sparring
Står du i den situation, at du har brug 
for at søge merudgiftsdækning til 
udstyr eller hjælpemidler i forbindelse 
med en fritidsaktivitet, så anbefales 
det, at du søger rådgivning hos Dansk 
Handicap Forbunds rådgivningsteam. 
Der er nemlig en række kriterier i 
afgørelsen, som kan være svære at 
overskue, og det er en stor fordel at 
være klar på disse detaljer i relation til 
din personlige situation, før du søger. 

Jeppe Kerckhoffs er afdelingschef i 
Dansk Handicap Forbund.

Link til afgørelse: retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=208152

En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen præciserer reglerne for, 
hvornår der kan bevilges udstyr og hjælpemidler til fritidsaktiviteter, 
elitesport og træningsaktiviteter. Målgruppe og kriterier er 
begrænsede. 

Socialovgivning:

Hjælpemidler til fritid og sport

undersøgelse af erfaringer fra nær og 
fjern. Så realisering af drømmene og 
visionerne ligger desværre nok et stykke 
ude i fremtiden.
Men det haster med at finde løsninger 

og muligheder, fordi der er stor rift efter 
de gode muligheder i storbyerne og 
tæt ved den kollektive transport, fx på 
Refshaleøen i Københavns Havn.
RYK er fuldstændig klar over, at reflek-
sionerne fra denne korte workshop ikke 
nødvendigvis repræsenterer den fulde 
sandhed, men enigheden på tværs af 
deltagerne antyder dog, at det ikke lig-
ger langt væk fra det generelle ønske. 
På nuværende tidspunkt, hvor ingen 
andre har undersøgt dette emne, må det 
anses som værende det bedst kvalifice-
rede bud lige nu på tanker og ønsker.

Den filantropiske forening Realdania og 
DUOS har bidraget til finansieringen af 
arrangementet, som blev planlagt, styret 
og beskrevet af Futu, der, som en del af 
forberedelsen, også gennemførte nogle 
kvalitative interviews. Tak til Realdania, 
DUOS og Futu.

”Fremtidens sociale boform for menne-
sker med en rygmarvsskade. Et samar-
bejde mellem RYK, Realdania & Futu / 
2019” er et opsamlende skrift udarbej-
det af Futu på baggrund af workshop 
afholdt i foråret 2019. 50 deltagende 
medlemmer har med deres forskellige 
erfaringer og perspektiver været medud-
viklere af skriftet.

Tekst: Jeppe Kerckhoffs • Foto: Colourbox

DHF’s rådgivningsteam kontaktes 
dagligt på tlf.: 3929 3555.

Vi kan bidrage med humor i 
ord og handling ved at køre på 
baghjul.
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På Scandic Crown i det centrale 
Göteborg samledes 100 delta-
gere fra 22 europæiske lande 
til den årlige ESCIF kongres. 

Temaet var vidensdeling med fokus på, 
hvordan forståelig viden opnås, øges og 
spredes med det formål at forbedre livet 
for mennesker med rygmarvsskader. 

Fælles stemme
Det handler om vidensdeling og enga-
gement på tværs af personer, der lever 
med en rygmarvsskade, sundheds-
personale og forskere. De europæiske 
organisationer arbejder alle mere eller 
mindre med vidensdeling i forhold til 
deres medlemmer, men når vidensdeling 
udbredes på tværs af alle ESCIFs orga-
nisationer, styrkes båndet mellem orga-
nisationerne samt mellem forbrugere, 
sundhedspersonale og forskere. Ikke 
mindst er værdien af samarbejde og 
lobbyisme vejen mod at sende en fælles 
stemme – en europæisk stemme, der 
også styrker organisationernes position i 
forhold til politiske beslutninger. Og med 
det, blev der taget hul på kongressen. 

Brugernes kompetencer 
skal sættes i spil 
Mikkel Bundgaard deltog sammen med 
undertegnede. På spørgsmålet om, 
hvad der var særligt interessant, svarer 
Mikkel:
- Lisa Harvey, der er professor og 
fysioterapeut fra Melbourne, var én af 
hovedtalerne, og hun gav et spændende 

indlæg om bl.a. kløften mellem forskere 
og behandlere. 
Lisa Harvey har en lang, praktisk erfa-
ring med mennesker med rygmarvs-
skade samtidig med, at hun har forsket i 
behandling af rygmarvsskader.
- Hun fortalte bl.a., at på grund af gabet 
mellem forskning og behandling, er det 
85 % af al forskning, som aldrig bliver 
brugt. Og de resultater, som bliver brugt, 
tager gennemsnitligt 17 år at implemen-
tere i praksis. 
Lisa Harveys bud på at sikre, at man 
forsker i relevante spørgsmål, er, at man 
i højere grad involverer mennesker med 
rygmarvsskade i forskningen. Brugeres 
erfaringer er færdigheder og kompeten-
cer, der skal sættes i spil. Lisa Harvey 
påpegede også problematikken i den 
hidtil anvendte brugerinddragelse, hvor 
man har ladet blot én bruger repræsen-
tere hele gruppen. Hun brugte ordet 
totemisme og pegede på nødvendighe-
den af, at brugerinddragelse inkluderer 
en bredere repræsentation samt reel 
brugerindflydelse på alle områder. 
Lisa Harvey mener, at brugerorganisa-
tionerne også har et ansvar. Dels for at 
identificere og nominere en god bruger-
repræsentation og dels for at lægge 
pres på personalet.
- Man må stille sig selv spørgsmålet, 
hvordan man transformerer magten til 
brugerne?

Nothing about us without us 
Fra Canada fortalte John Chernesky 

fra North American Spinal Cord Injury 
Consortium (NASCIC), og ansat i 
Consumer Engagement Lead, Rick 
Hansen Institute, om brugerinddragelse 
i forskningen. John har selv 25 års 
praktisk erfaring med at leve med en 
rygmarvsskade, og han har deltaget i 
adskillige forskningsundersøgelser samt 
været medforsker på flere forsknings-
projekter. Hans fokus var nødvendig-
heden af at arbejde tæt sammen med 
rygmarvsskadede og deres pårørende 
for at sikre, at forskningen har det rette 
fokus og gør en forskel. Selv inkluderer 
instituttet personer med rygmarvsskade 
i forskningen under devisen: ”nothing 
about us without us”, og John berettede 
om en positiv forandring, hvor ryg-
marvsskadede involveres i forskningen.
- Det var inspirerende at høre John 
fortælle, at set fra forskernes side er 
det interessant at have personer med 
rygmarvsskade med, fordi det vægter 
højt, når de skal skaffe fondsmidler. 
Men også fordi projekterne bliver drejet 
i en retning, der er mere interessant og 
relevant for rygmarvsskadede, fortæller 
Mikkel Bundgaard og fortsætter:
- Det var tankevækkende at høre, hvor 
stor medindflydelse NASCIC har på de 
forskningsprojekter, de er med i som en 
aktiv medspiller. Det kunne være inter-
essant, hvis RYK fik samme mulighed.

Gruppearbejde
Programmet bød også på en workshop 
ledet af Jakob Olhsson fra Reform Act, 

Knowledge is power
Empowerment:

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: ESCIF

På ESCIFs kongres i Göteborg blev der under overskriften ”Empowerment: Knowledge is power” budt på 
en række interessante indlæg og dertil god mulighed for erfaringsudveksling mellem de deltagende lande. 
RYK var også at finde i programmet med et indlæg om processen omkring RYKs nye præsentationsvideo.



der introducerede deltagerne for en 
effektiv metode til at starte en kam-
pagne eller et projekt. Derefter var der 
gruppearbejde på tværs af landene. 
- Emnet for vores gruppe var centralise-
ret rehabilitering. Vi fik en introduktion 
til, hvordan man kan organisere udviklin-
gen af et projekt eller kampagne ved at 
opdele gruppearbejdet i små skridt fra 
ideudvikling til arbejdsproces og til defi-
nition af mål og vision, fortæller Mikkel 
Bundgaard.

Lobbyisme og kampagner
Deltagerne blev også præsenteret for en 
række unikke tilgange til lobbyisme og 
til at skabe opmærksomhed omkring en 
sag. Bl.a. fortalte Anders Westgerd fra 
Göteborg Independent Living (GIL) om 
deres aktivistiske og ofte humoristiske 
tilgang til kampagner, der alle har til 
formål at nedbryde fordomme og sikre 
lige adgang til det offentlige rum. 
- Det var et inspirerende oplæg med 
eksempler på, hvordan GIL har lavet 
happenings. Fx malede de handicap-
symboler på samtlige p-båse undtagen 
én på en central parkeringsplads foran 
Stora Teatern i Göteborg, fortæller 
Mikkel Bundgaard.
Aktionen var en demonstration af byker-
nens helt eller delvise utilgængelighed. 
Den morgen blev bilisterne i Göteborg 
mødt med samme udfordring. Aktionen 
blev et af de mest sete indslag i 2015 
på den svenske kanal, Aftonbladet TV, 
og det blev delt næsten 8.000 gange på 

Facebook i de første måneder.

Knowhow mv.
Den sidste dag bød på knowhow med 
fokus på forskellige måder at sprede 
viden på. Deriblandt Lisa Harvey, der 
præsenterede en række interessante 
projekter, bl.a. physiotherapyexercises.
com, som er en imponerende hjem-
meside med fysiske øvelser for ryg-
marvsskadede, som hun har været 
med til at skabe. Ud fra hvilken skade 
man har, viser den de relevante øvelser. 
Øvelserne er frit tilgængelige på nettet. 
En anden, nyttig hjemmeside, vi tidli-
gere har skrevet om i RYK! magasin, er 
elearnsci.org/. Ud over basalt undervis-
ningsmateriale for læger, sygeplejersker, 
fysioterapeuter og ergoterapeuter, er der 
nu også kommet et modul henvendt til 
rygmarvsskadede med generel informa-
tion om rygmarvsskader, forebyggelse af 
sår og blære- og tarmproblematikker.
John Chernesky introducerede scirepro-
ject.com og Johannes Kinast fortalte om 
community.paraplegie.ch, som han er 
moderator for.
Fra Sverige fortalte Erika Nilsson og 
Nora Sandholdt om deres projekt sci-
parenting.com; en nyttig portal, der 
samler viden om graviditet, fødsel og 
forældreskab. 
Fra RYK fortalte undertegnede og 
Mikkel Bundgaard om processen bag 
RYKs nye præsentationsvideo.
Anna-Carin Lagerström præsenterede 
deltagerne for udgivelser om at leve 

sundt med en rygmarvsskade. Bøgerne 
finder man på spinalis.se/litteratur, hvor 
de kan downloades gratis.
Fra RG Aktiv Rehabilitering fortalte Julia 
Anderson og Eric Berndtsson om deres 
opsøgende arbejde hos nyskadede og 
om at bruge hinanden som rollemodel-
ler, og fra samme organisation fortalte 
Katarzyna Trok om et træningsprogram 
for mennesker med rygmarvsskade i 
Botswana, hvor de også lærer at bruge 
hinanden som rollemodeller til at opnå 
færdigheder og lærer at leve med en 
rygmarvsskade.
- Her kan man tale om undervisning, der 
kan gøre forskellen mellem liv og død, 
tilføjer Mikkel Bundgaard til
Katarzyna Troks inspirerende indlæg om 
mentorprojektet i Botswana.

Alt det i mellem
Det var en velorganiseret kongres, der 
inkluderede Get Together Dinner og The 
Delegates’ Dinner, sidstnævnte akkom-
pagneret af Martin Engqvist, der er højt 
skadet tetraplegiker, og hans band The 
Confidence Man. Og som det sig hør og 
bør, blev kongressen en god anledning 
til både nyttig og hyggelig snak, der 
også førte til udvikling af relationer og 
samarbejde på tværs.
I pauserne præsenterede kongressens 
sponsorer deres produkter: Wellspect, 
Braun Ability, Panthera og Permobil.

Refleksion
Hjemme igen reflekteres over vigtighe-

Knowledge is power
Deltagerne ved ESCIFs kongres i Göteborg 
samlet til det obligatoriske gruppebillede. 
Til højre RYKs to delegerede, Mikkel 
Bundgaard og Birgitte Bjørkman.

RYK! 3 · 2019 27



28 3 · 2019 RYK!

Vanførefondens forsker-
pris blev i maj uddelt til 
lektor Lotte Andreasen 

Struijk, Institut for Medicin og 
Sundhedsteknologi på Aalborg 
Universitet. I indstillingen til pri-
sen på 100.000 kr. skrev institut-
leder Kim Dremstrup:
- Lottes særlige fokus og kende-
tegn er hendes holistiske tilgang 
til at udvikle nye teknologiske 
hjælpemidler. Dette gør hun 
via direkte samarbejde med og 
involvering af de personer, der 
senere skal anvende teknologi-
erne. Denne proces ... har en stor 
betydning i forhold til at sikre, at 
brugerne accepterer, er fortrolige 
med og på naturlig vis anvender 
teknologierne. Bevaring af social 
identitet er højt prioriteret. 
Det er netop det menneskelige 
aspekt, der ifølge Lotte selv dri-
ver værket i forskningen:
 - Jeg er meget glad og beæret 
over at modtage Vanførefondens 
forskerpris. Særligt fordi den 
netop tager sit afsæt i menne-
sker, der lever med funktions-
nedsættelser, som er målgruppen 
for vores forskning. Det giver 
ekstra tro på, at forskning i tek-
nologier som fx tungestyring og 
robotteknologi, kan være med til 
at gøre en forskel og øge livs-
kvaliteten for mennesker, der har 
svære lammelser. Og så giver det 
naturligvis øget motivation til den 
videre forskning, hvor brugerind-

dragelse vil være en vigtig del.
Lotte er uddannet civilinge-
niør og fik sin ph.d.-grad ved 
Aalborg Universitet i 2001 med 
en afhandling om anvendelsen 
af implanterbare nerveelektroder 
til at generere kunstig sensorisk 
feedback. Lotte er i dag leder 
af ’Rehabilitation Engineering 
and Robotics Laboratory’ og 
’Biorobotics Laboratory’, og står 
i spidsen for flere store og bane-
brydende forskningsprojekter.

Tænk dig til en bevægelse
Forskning har mange ansigter 
og går i mange retninger. Men 
spøger man Lotte om, hvad 
forskningen har af perspektiver 
for rygmarvsskadede, svarer hun 
prompte:
- Lige nu sker der en rivende 
udvikling inden for hjælpemidler. 
Især inden for robotteknologi, der 
kan tilpasses den enkelte bruger. 
For eksempel at man kombinere 
flere styringsmetoder såsom 
hjerne og tungestyring til at styre 
én teknologi. Og robotteknolo-
gien modnes mod at blive mindre 
og lettere og mere intelligent. 
Brugerens udbytte af teknologien 
kommer mere i fokus, og sam-
spillet mellem brugere og tekno-
logi vægtes i højere grad. 
Men ét er forskning – noget 
andet er behandling på lidt læn-
gere sigt:
- Et interessant område inden 

den af at have en fælles europæisk stemme på ryg-
marvsskadeområdet. Mikkel er ikke i tvivl og kommer 
med et eksempel:
- I flere år er rehabiliteringen i Sverige blevet udvan-
det, fordi den er spredt på for mange steder. Her 
har ESCIF bakket op ved officielt at henvende sig 
til beslutningstagerne. Det giver en vis vægt, når en 
organisation af 33 foreninger fra 28 lande henvender 
sig, fortæller Mikkel Bundgaard.
Mødet med og udvekslingen mellem de europæiske 
organisationer er også nyttigt.
- Det er godt at få impulser udefra. Vi har forskel-
lige udfordringer og kan give hinanden inspiration til 
løsninger. 

Temaet på næste års ESCIF kongres bliver FNs han-
dicapkonvention. Et emne, som Danmark bør have 
mere opmærksomhed på, mener Mikkel Bundgaard:
- Danmark har ratificeret konventionen, men der lig-
ger et kæmpe arbejde i at implementere den, udbrede 
kendskabet og indarbejde grundprincipperne i folks 
bevidsthed. Det bliver vigtigt at få opbakning og inspi-
ration fra ESCIFs medlemsorganisationer til, hvordan vi 
griber det an.

Den 14. ESCIF kongres var organi seret af Personskade-
för bundet RTP og Rygg märgs skadecentrum Göteborg 
sammen med ESCIF (European Spinal Cord Injury 
Federation). ESCIF repræsenterer 33 nationale organi-
sationer fra 28 europæiske lande. 
ESCIF 2020 afholdes den 6. – 8. maj i Nottwill i Schweiz.

Ny præsident for ESCIF
Den 14. generalforsamling i European Spinal 
Cord Injury Federation (ESCIF) blev afholdt under 
kongressen. Det var en kort seance med primært 
valg til ESCIFs bestyrelse, herunder valg af ny 
præsident. 

Stefan O. Jorlev blev valgt til ny præsident for ESCIF 
og dermed forbliver præsidentposten på dansk jord. 
Stefan repræsenterer UlykkesPatientForeningen, 
hvor han sidder i hovedbestyrelsen.
- Jeg er meget taknemmelig over valget som præsi-
dent for ESCIF, og jeg er stolt over at skulle repræ-
sentere 33 medlemsorganisationer i 28 europæiske 
lande. 
Stefan oplyser, at han grundlæggende ønsker at 
arbejde for inkludering i samfundet. 
- For eksempel ser jeg lige adgang til uddannelse 
og arbejde som en mulighed for, at mennesker 
med handicap kan udvikle sig og indgå i sociale og 
meningsfulde relationer. 
De øvrige i ESCIFs bestyrelse er: Nuutti Hiltunen 
(Finland), Milan Kasiak (Slovenien), Boljana Gladovic 
(Serbien) og Mirjam Kanalec (Slovenien).
Frem til 2018 var nu afdøde Jane Horsewell præsi-
dent for ESCIF. Hun er æresmedlem i ESCIF.

Vanførefondens forskerpris 2019:

Robotarm øger livskvaliteten
Banebrydende forskning i robotteknologi, der alene styres via 
hjernesignaler, udløser en fornem forskerpris.

Tekst: Viggo Rasmussen Foto: Sabrina Krumbæk Jørgensen



Mere end 450 fagfolk og øvrige interessenter, herunder repræsentanter 
fra RYK, deltog i NeuroRehab 2019, der fandt sted i DGI-byen i juni.

Fokus på kvalitet
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: VihTek

Neurorehab 2019:for teknologiske behandlingsformer er, 
hvis man kan udnytte robotteknologien 
i højere grad til at genoptræne. Det har 
betydning, om brugeren selv er aktiv 
i genoptræningsbevægelserne – helt 
fra at tænke på at bevæge sig til rent 
faktisk at bevæge sig, hvilket kan være 
svært ved lammelser. Her forskes der i 
at anvende hjernesignaler fra brugeren 
til at sætte træningsrobotter i gang, så 
brugeren på den måde kan tænke på 
at bevæge sig og robotten så hjælper 
med at bevæge den lammede krops-
del. Det forventes at kunne udnytte 
udbyttet af træningen.
I øjeblikket arbejder Lotte med kombi-
nerede styringssystemer til robotarme, 
som bl.a. kan bruges af mennesker 
med tetraplegi til fjernstyring af køre-
stole. Det handler fx om at hente 
ting, selv om man ligger i sengen, til 
styring af intelligente exoskeletarme 
(EXOTIC projektet), til styring af droner, 
så man kan deltage i fx dronesport. 
Forskningen i tungestyringen foregår 
med et tungestyringssystem, der akti-
veres med en enhed, der er midlertidigt 
limet på tungen.
- Vi forsker også i, hvordan trænings-
udbyttet fra robotbaseret træning 
kan øges ved at bruge hjernesignaler 
til at starte genoptræningsrobotter/
exoskeletter. 
- Vi er meget taknemmelige for det 
samarbejde, vi har haft med RYK i 
vores forskning samt for den store ind-
sats fra de brugere, vi har samarbejdet 
med, herunder en særlig tak til Bente 
Rey. Det er vigtigt at vores forskning 
resulterer i løsninger, der i et holistisk 
perspektiv kan fungere i et samspil 
med brugerne, og vi håber, at vi frem-
adrettet kan fortsætte det gode sam-
arbejde og skabe brugbare løsninger 
sammen med brugerne, siger Lotte.

RYK ønsker Lotte stort til lykke med 
forskerprisen! Hun må også siges at 
være en produktiv og kompetent forsk-
ningsformidler. Ud over de mere end 
100 videnskabelige artikler og bogbi-
drag, hun igennem tiden har udgivet, 
har hun også formidlet bredt og popu-
lært om sin forskning i aviser, fagblade, 
radio og TV. RYK glæder sig til mere 
frugtbart samarbejde med Lotte.

Vanførefondens årlige forskerpris gives 
til forskere, som gør en særlig indsats 
for at øge samfundets erkendelse af 
konsekvenserne af fysisk handicap.

Konferencens fokus var kvalitet i 
genoptræning af mennesker med 
hjerne- eller rygmarvsskade med 

udgangspunkt i den nyeste forskning, 
teknologi og patienternes perspektiv. 
Flere end 420 deltagere fra hele landet 
var samlet den 17. juni i DGI-byen.

Kvalitet fra flere perspektiver
Dagen bød på flere perspektiver på 
kvalitet i neurorehabilitering. Bl.a. pro-
grammets keynotespeaker Uffe Juul 
Jensen, professor i filosofi ved Aarhus 
Universitet, hvis tilgang til kvalitetsbe-
grebet var filosofisk. Han pegede bl.a. 
på behovet for forskning, hvor man 
involverer patienter og pårørende og 
giver dem en central rolle i identifika-
tion af ’goals of care’ med det formål at 
sikre en ny og tidssvarende forståelse af 
kvalitet i behandlingen.
Set fra et patientperspektiv gav Rikke 
Schmidt Kjærgaard et bevægende 
oplæg om sin oplevelse som patient. 
Rikke er ph.d., medstifter og leder af 
virksomheden Graphicure og har skre-
vet bogen: ”Blink – da jeg mistede livet 
og lærte at leve”. 

RYK bidrog i workshop
Undervejs blev der afholdt tre sympo-
sier, hvor deltagerne på forhånd havde 
valgt deltagelse i et af dem:
• Forskning som grundlag for kvalitet
• Hvordan bruger vi data til at øge 
kvalitet?
• Brugernes oplevelse af kvalitet

I sidstnævnte præsenterede Jens Bo 
Sørensen og Cathrine Guldberg, begge 
fra RYK, et indlæg om brugerinddra-
gelse i rehabiliteringen og påpegede 
bl.a. dennes betydning for større succes 
i rehabiliteringen og at brugerinddra-
gelse i øvrigt lever op til politiske krav 
om bruger- og pårørendeinddragelse.

Markedsplads og fordybelsesunivers
I pauserne var der mulighed for at 
besøge markedspladsen med produkter 
inden for neurorehabilitering samt lægge 
vejen forbi fordybelsesuniverset med 
præsentation af rehabiliteringsprojekter 
og teknologier til selvtræning under 
indlæggelse. 

Det var anden gang, at NeuroRehab 
blev afholdt, første gang var i 2017. 
Konferencen blev arrangeret af klinikker 
fra Rigshospitalet, der alle arbejder med 
neurorehabilitering: Neurologisk Klinik, 
Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Klinik for 
Højt Specialiseret Neurorehabilitering/
Traumatisk Hjerneskade og Klinik 
for Rygmarvsskader samt VihTek - 
Videncenter for velfærdsteknologi, 
Region Hovedstaden.

Find oplæg fra NeuroRehab 2019 på 
rigshospitalet.dk
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Tekst: Stig Langvad • Tegning: John Ø. Kristensen

I maj og juni 2019 gennemførte RYK 
en spørgeskemaundersøgelse. Der 
var 438 (30 %) af medlemmerne, 
der besvarede spørgeskemaet. Det 

er utrolig flot, at så mange medlemmer 
endnu en gang viser deres interesse for 
at støtte op omkring RYKs arbejde.

Høj scoring
Undersøgelsen rettede særligt sit fokus 
på tarmen – dens funktion, håndtering 
og betydning – da tidligere undersø-
gelser har vist, at tarmen har en stor 
betydning i dagligdagen. Det holdt stik. 
På en skala fra 0-10 scorer tarmen 6,1 i 
gennemsnit, når tarmens betydning for 
dagligdagen vurderes af medlemmerne. 

Dermed vurderes tarmen højere end 
blæren (der scorer 5,8) og kørestolsbrug 
(der scorer 4,8). Det betyder, at der er 
god grund til at undersøge, hvordan 
man kan formindske problemer omkring 
tarmen. 

Indflydelse på dagligdagen
Tarmens funktion er med til at begrænse 
dagligdagens aktiviteter. Således ople-
ver 39 %, at de hver eneste måned – en 
eller flere gange – begrænses i daglige 
aktiviteter på grund af tarmproblemer. 
Samlet set har 78% oplevet, at proble-
mer med tarmfunktionen har begrænset 
dem i udførelsen af daglige aktiviteter.
Omkring en tredjedel af respondenterne 

i den arbejdsdygtige alder er i beskæf-
tigelse på enten fuldtid, deltid eller i 
fleksjob. De arbejder gennemsnitligt 20 
timer om ugen og har 4 timers fravær. Af 
det ugentlige fravær er tarmudfordringer 
årsag til 1 times fravær per uge, hvilket 
svarer til næsten to ugers fravær om 
året. 
Der er mange, der bruger megen tid 
på toiletbesøg. 53 % går på toilettet 
hver dag, og 38 % bruger mere end 30 
minutter ad gangen – 8 % bruger mere 
end 60 minutter per gang. 
Forstoppelse opleves af 33 %, mens 
57 % tager medicin mod forstoppelse. 
Fingeren anvendes til stimulering eller 
tømning af tarmen af 40% af medlem-

Stemmer fra tarmen
RYK undersøgelse:
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TAI
TAI er forkortelsen for Trans Anal 
Irrigation. Med brug af et TAI-system, 
hvor der pumpes vand op i tarmen via 
anus, bliver tarmtømningsproceduren 
forkortet. Undersøgelser viser, at brug 
af TAI både forkorter toiletbesøg og 
reducerer inkontinens.

merne. I løbet af måneden oplever 29 % 
inkontinens fra tarmen. 

Manglende viden om TAI
Hvis man måler tarmens udfordringer 
via NBD-scoren (videnskabeligt mål 
for tarmproblemer udregnet som en 
kombination af tidsforbrug, hyppighed, 
inkontinens m.v.), kan man konsta-
tere, at 39% sandsynligvis vil kunne få 
god effekt med brug af TAI (Trans Anal 
Irrigation. Se boks).
Men undersøgelsen viser samtidig, at 
der er begrænset viden om TAI. Det bru-
ges af 12%. Der er 37%, der aldrig har 
hørt om TAI. Blandt dem med begræns-
ninger i dagligdagens eller ugens aktivi-
teter er der 27 %, der ikke kender til TAI. 
Selv blandt dem, der har hørt om TAI, er 
der 42 %, der ikke har stort kendskab 
til TAI.
De fleste, der har hørt om TAI, har 
fået deres informationer fra Klinik for 
Rygmarvsskader eller Vestdansk Center 
for Rygmarvsskade (31%). Andre har 
hørt om TAI via RYK (24 %). Men, hvis 
man ser på dem, der anvender eller har 
prøvet TAI, kan man se, at mange også 
har fået deres informationer fra andre 
hospitaler.
Informationerne om TAI gives sand-
synligvis, eller kan gives, i forbin-
delse med kontrollen på Klinik for 
Rygmarvsskader eller Vestdansk Center 
for Rygmarvsskade, hvor 72 % har 
været til kontrol inden for de seneste 
to-tre år.
Det er overraskende at se, at 43 % 
oplyser, at de får deres TAI bevilget 
fra kommunen – til trods for, at der, 
ifølge Ankestyrelsen, er tale om et 
behandlingsredskab.

Konklusion
Det må formodes, at flere rygmarvsska-
dede kan få gavn af TAI. Der er derfor 
god grund til at forbedre adgangen til 
viden og anvendelse af TAI gennem 
konkrete initiativer. Eksempelvis bør 
TAI i højere grad end i dag integreres 
som en naturlig del af den periodiske 

kontrol. Både forskning og information 
i anvendelsen af TAI og dens effekt skal 
styrkes, og der bør ligeledes ses på 
afgrænsningscirkulæret, så TAI fremad-
rettet også kan bevilges som hjælpe-
middel via kommunen. 

Resultaterne fra spørgeskemaundersø-
gelsen blev præsenteret på NoSCoS 
konferencen i København i september 
2019. RYK udgav i september 2019 en 
pjece med resultaterne, som kan anven-
des til formidling og politisk handling. 
Coloplast har ydet teknisk, statistisk og 
økonomisk støtte til RYK i forbindelse 
med spørgeskemaundersøgelsen. 
Coloplast har ikke på noget tidspunkt 
haft adgang til personlige oplysninger.

I RYK! magasin nr. 4 bringes fokus på 
øvrige aspekter i undersøgelsen.

Lodtrækning
De heldige vindere af et gavekort på 500 
kr., som var genstand for lodtrækningen 
blandt udfyldte spørgeskemaer:
Nicole Andersen, Jan Mortensen, Camilla 
Bach, Asger Werth og Hanne Lienhøft 
Viuf.
Lodtrækningen skete ved RYKs general-
forsamling og blev trukket af formand for 
DHF, Susanne Olsen. 
Gavekortene var sponsoreret af 
AutoMobil (auto-mobil.dk). 
Tidligere er der blev trukket lod om
gavekort fra Coloplast A/S, DUOS og 
Handi-Mobil. Hou Søsportcenter spon-
sorerede ophold i sommerhus.
Se alle vindere på ryk.dk.

I foråret gennemførte RYK en spørgeskemaundersøgelse blandt 
sine medlemmer. Der var særligt fokus på tarmen i hverdagen. 
Undersøgelsen viste, at oplevelser af problemer omkring tarmen er 
langt større end normalt antaget. Det har store konsekvenser for den 
daglige livsførelse. Desuden afdækker undersøgelsen, at der mangler 
information om den rette behandling og bevilling af de nødvendige 
behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Sundhedsskadelige 
stoffer i katetre
RYK har gennem mange år 
anbefalet landets kommuner at 
vælge katetre uden ftalater.

Tekst: Mikkel Bundgaard

Da katetre er kategoriserede som 
medicinsk udstyr, må de godt 

indeholde ftalater. Ftalater bruges til 
at blødgøre plastic, men er mistænkt 
for at være hormonforstyrrende og 
kræftfremkaldende. 

Stadig på markedet
Efterhånden findes der gode alterna-
tiver til ftalater til at give katetre den 
rette bøjelighed, og heldigvis er der 
et bredt udvalg af ftalatfrie katetre 
på markedet. Desværre anvendes 
ftalater stadig i nogle katetre, som en 
række kommuner har valgt at med-
tage i deres varesortiment.

Høringssvar
RYK har i flere år givet høringssvar, 
når kommunerne har lavet nye ind-
købsaftaler på katetre. Her har vi 
understreget, at vi anbefaler kommu-
nerne at prioritere katetre uden ftala-
ter og pvc. Vi ved ikke, i hvor stort 
omfang katetre med ftalater stadig 
bliver brugt i landets kommuner, men 
det er vores klare opfattelse, at det er 
mindre og mindre. Det er baseret på 
de udkast til indkøbsaftaler, som vi 
giver høringssvar til.

Indeholder dit kateter ftalater?
Hvis et kateter indeholder ftalater, 
skal det fremgå af emballagen. Det 
markeres med en sort trekant, hvori 
der står PHT indeni. Ved siden af 
mærket er angivet, hvilken type ftalat 
det er. Det kan fx være DEHP, BBP 
eller DBP. Bemærk, at det ikke nød-
vendigvis står på indpakningen af det 
enkelte kateter, men på æsken.

RYK lavede i maj 2012 en spørgeske-
maundersøgelse, som viste, at 19,8% 
af respondenterne brugte katetre 
med ftalater. 49.8 % svarede, at deres 
kateter ikke indeholder ftalater.



NYT ..... fra Klinik for Rygmarvsskader

Ændring i kontrolforløb
Vedrørende fremtidige, planlagte kontrolbesøg 
efter primærindlæggelse på VCR.

I forbindelse med en faglig gennemgang af vores behandlings- 
og kontrolforløb på VCR har vi besluttet at lade den hidtidige 
seks måneders kontrolindlæggelse af patienter, der har 
afsluttet deres førstegangs indlæggelse på VCR, udgå. Der vil 
ligeledes heller ikke blive gennemført seks måneders kontrol 
af førstegangs indlagte i ambulatoriet/klinikken.
Fremover vil alle patienter, der har afsluttet deres første 
indlæggelse på VCR, blive indkaldt til kontrol i ambulatoriet/
klinikken efter ca. 12 måneder.
Da vi har valgt ikke at have flere typer kontrolforløb i gang på 
samme tid, kan du blive berørt af vores beslutning. Nogle af 
vores patienter må således forvente at blive indkaldt til kontrol 
på VCR ca. 12 måneder efter deres førstegangs indlæggelse. 
Du vil som vanligt modtage din indkaldelse på e-boks, 
efter du har fået foretaget eventuelle blodprøver og/eller 
ultralydsundersøgelser.

NYT ..... fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Sejlads for patienter
Der er glædeligt nyt i forhold til etablering af en bro og anskaf-
felse af en godkendt personlift til brug for sejlads ved Søndersø. 
Sejlklubben har i samarbejde med VCR søgt forskellige fonde 
og har fået bevilliget midler fra Jem og Fix Fonden, som leverer 
materialer til broen. DGI bevilliger en fast monteret personlift til 
broen. Logen Wibergies støtter med køb af en ny ledsagerbåd 
og fenderlist til broen. Logen Wibergies har til huse for enden 
af Søndersø sammen med Jutlandia-logen. Af hensyn til yng-
lende fugle og oddere er byggeriet først begyndt 1. august. 
Det bliver dejligt, at vi fra foråret 2020 igen kan tilbyde sejlads 
til indlagte patienter på VCR.

Skærpede regler ved 
udeblivelser
Udeblivelser uden afbud og for sene aflysninger er fortsat 
for hyppige i Klinik for Rygmarvsskaders ambulatorium 
samt til de urologiske undersøgelser på radiologisk afde-
ling og klinisk fysiologisk. 
Der er tale om et meget stort spild i en situation, hvor 
klinikkens mandskabsressourcer i forvejen er små og 
derfor skal udnyttes optimalt. 
Hyppigheden af udeblivelser er uacceptabel, og bru-
gerne må derfor nu se frem til skærpede forholdsregler i 
form af ophør med kontrolindkaldelser fra klinikkens side. 
Selvfølgelig forudgået af skriftlig meddelse fra klinikken. 

Prøve- og 
undersøgelsessvar
Klinikken for Rygmarvsskader har iværksat en grundig 
gennemgang af proceduren for svar på undersøgelser 
og prøver til brugerne. 
Det har ved denne gennemgang vist sig, at bl.a. overgan-
gen til journalsystemet Sundhedsplatformen har medført, 
at ikke alle prøvesvar er kommet med. Disse svar skulle 
nu være ført på lister, og klinikken er snart i “i bund” med 
gennemgangen. 
For at afkorte svartiderne bliver disse nu håndteret af 
sekretærgruppen, som fremsender svar umiddelbart til 
brugerne, såfremt prøvesvarene ikke viser resultater, som 
kræver lægelig vurdering og håndtering. 
Klinikken tilstræber fremadrettet en ventetid på normale 
svar på under 1 måned regnet fra det tidspunkt, hvor 
svaret foreligger. 

Status på behandling ved 
syringomyeli
På forespørgsel om status på syringomyeli og den fremti-
dige behandling på Klinik for Rygmarvsskader håndteres 
syringomyeli på lige fod med andre rygmarvssygdomme. 
Grundet den aktuelle mandskabsmangel vil en række 
patienter opleve forlængede ventetider på indlæggelse 
og ambulant lægekontrol. Dette forhold gør sig dog gæl-
dende for alle brugere i klinikken og er ikke specifikt for 
syringomyeli. 
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Nordisk universitetskursus
VCR var flot repræsenteret på Nordic Advanced Spinal 
Cord Injury Rehabilitation (NASCIR) Course 2019 i 
Göteborg, som er en nordisk, avanceret uddannelse i 
rygmarvsskaderehabilitering. 
Et inter-professionelt team bestående af sygeplejerske 
Marianne Bjørn, fysioterapeut Anne Christensen og ergo-
terapeut Susanne Østerby fra VCR har gennem det seneste 
halve år deltaget i universitetskurset på Göteborg Universitet, 
som er skræddersyet til at øge både tvær- og monofaglige 
kompetencer inden for rygmarvsskaderehabilitering på et 
avanceret niveau. Sammen med 45 nordiske kollegaer har 
de arbejdet med komplekse cases og afslutningsvis lavet et 
udviklingsprojekt. Sidstnævnte indebar et studieophold for 
VCR-teamet på Sunnaas Rehabilitations Hospital. Alle tre 
har glædeligt bestået eksamen.
Kurset er udviklet af en nordisk gruppe under NoSCoS 
med sundhedsprofessionelle fra Norge, Sverige, Island og 
Danmark. I gruppen er VCR repræsenteret ved klinisk syge-
plejespecialist Randi Steensgaard. 

Fransk eksoskelet
På VCR anvender vi eksoskeletter i rehabiliteringen af 
rygmarvsskadede. Vores eget eksoskelet er af mærket 
Exobionics, der er egnet til rehabilitering til brug for for-
skellige patienter. Vi vil til stadighed gerne udbygge vores 
viden på området, så derfor havde vi den 12. juni besøg af 
Wandercraft, som er et fransk firma, der præsenterede deres 
Eksoskelet, Atalante. Dette eksoskelet udmærker sig ved, at 
det kan holde balancen for brugeren, så albuestokke ikke 
er nødvendige. Det giver dermed en langt større frihed. Til 
gengæld er der tale om et meget stort og tungt eksoskelet.

Foto: Lasse Thulstrup

..... fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Et nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på de 
psykologiske følger, der kan opstå i livet efter en 
rygmarvsskade. Projektet indeholder derudover 

et vigtigt pårørendeperspektiv, hvor der sættes fokus 
på, hvordan man som nærmeste pårørende påvirkes og 
håndterer livet efter rygmarvsskaden. 

Et bidrag til større viden
Det er Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, 
der i samarbejde med Vestdansk Center for 
Rygmarvsskade (VCR) og Syddansk Universitet står bag 
projektet, der forventes at give et større indblik i de psy-
kologiske følgevirkninger, personer med rygmarvsskade 
oplever. Projektet vil samtidig belyse, hvilken rolle de 
nærmeste pårørende spiller i livet efter skaden. 
- Vi håber, projektet samlet set kan bidrage med vigtig, ny 
viden, som både kan hjælpe forskningen og behandlingen 
ved rygmarvsskade fremover, fortæller Helge Kasch, der 
er forskningsansvarlig overlæge ved Vestdansk Center for 
Rygmarvsskade.

Spørgeskema til tidligere indlagte
Alle voksne, der har været indlagt på VCR i forbindelse 
med et rehabiliteringsophold, har modtaget en invitation til 
deltagelse i sin e-boks. 
- Vi håber meget, at både tidligere indlagte på VCR og 
deres nærmeste pårørende får tid og lyst til at deltage, 
siger projektstyrer Anders Aaby, der er psykolog og 
ph.d.-studerende ved Specialhospitalet for Polio- og 
Ulykkespatienter og tilknyttet Syddansk Universitet.

Frist for besvarelse af spørgeskemaet er den 15. oktober.

Det samlede projekt blev påbegyndt i august sidste år. Det 
første delmål er spørgeskemaundersøgelsen. Det andet 
delmål er interviews med personer med rygmarvsskade, 
som påbegyndes i starten af 2020. Projektet forventes 
færdiggjort i 2021. 

Psykologiske følgevirkninger

Tekst: Birgitte Bjørkman

Nyt forskningsprojekt om psykologiske følger 
efter en rygmarvsskade skal afdække, hvilken 
betydning accept har for tilpasningsprocessen 
efter en rygmarvsskade.

Forskningsprojekt:



Udeblivelser koster
Det er dyrt og øger presset. Det er udmeldingen 
fra Klinik for Rygmarvsskader, der nu vil sætte 
ind med skærpede regler, når patienter udebliver 
fra indkaldte undersøgelser og kontrol. I RYK ser 
man også med stor bekymring på tendensen i 
stadig flere udeblivelser.

Tekst: Birgitte Bjørkman

RYK! magasin har tidligere rettet fokus på proble-
matikken omkring udeblivelser uden afbud blandt 
RYKs målgruppe. Dels er det forbundet med et 
stort spild af ressourcer, når personale og udstyr 
står til rådighed for patienter, der ikke møder op 
til aftalte undersøgelser og kontrolbesøg, og dels 
bidrager det til stor frustration og ærgrelse, for det 
gør det svært for RYK politisk at gå ud og beklage 
nedskæringer og besparelser.

Nogle udebliver uden afbud og andre ringer afbud 
med så kort varsel, at det ikke er muligt at give 
tiden til en anden patient. En hurtig udregning 
fortæller os, at det både koster og giver et unø-
digt pres på afdeling og ambulatorie, bidrager til 
ventetid og er medvirkende til, at det kan være 
svært at overholde de ønskede tidsintervaller i 
forhold til kontrol og ambulante besøg. 
- Det mindste, man kan gøre, er at melde afbud, 
hvis man ikke kan overholde aftalen. Så kan en 
anden ventende patient få tiden, siger RYKs 
sundhedspolitiske konsulent, Jens Bo Sørensen.

Klinik for Rygmarvsskader har nu fundet det nød-
vendigt at indføre skærpede regler for fremtidige 
indkaldelser. Udebliver man uden afbud, skal man 
se frem til ophør af kontrolindkaldelser. 
- Vi nægter ingen mulighed for fremtidig kontrol, 
men man vil ikke længere modtage en automatisk 
indkaldelse, fortæller klinikchef Claus Andersen.
Klinikken fremsender inden en skriftlig meddelelse.

RYK finder det naturligvis ærgerligt, at det er nød-
vendigt at indføre skærpede regler. Og ganske 
uforståeligt. For hvor svært er det at overholde 
aftaler til undersøgelser og kontrol, der holder 
vores helbred under opsyn? Men RYK erkender, 
at det desværre er nødvendigt. Ikke mindst ærg-
rer RYK sig over den omfattende tendens set i et 
politisk perspektiv.
- Det gør det svært at være troværdig og argu-
mentere over for politikerne, at vi ønsker tilført 
øgede ressourcer til den livsvigtige opfølgning, 
fortæller Jens Bo Sørensen.
RYK opfordrer kraftigt til, at man overholder eller 
melder afbud i god tid til den indkaldte aftale.

Brug minsundhedsplatform.dk og modtag mail 
med reminder. Log ind med nem-id.

Invitation til RYK fyraftensmøder:

Kan man leje bil?
Kan man leje bil og bus med særlig indretning? Og hvem dækker 
leje af udlejningsbil, når uheldet er ude og egen bil skal på 
værksted? Kom og deltag i fyraftensmøde og hør mere.

I samarbejde med Auto Mobil, der er vært, afholder RYK to fyraftens-
møder med fokus på specialindrettede udlejningsbiler:
31. oktober: Auto Mobil, Hvidovre kl. 16.30
7. november: Auto Max, Vorbasse kl. 16.30

Venter du på at få tilkendt en handicapbil, men har et kørselsbehov 
her og nu? Er din egen bil på værksted? Kom og hør Michael Noer fra 
Auto Mobil fortælle om muligheder og betingelser for leje af biler og om 
online udlejningsportalen Handi Drive. 
Fra Handicappedes Gruppeforsikring skal vi høre om muligheder for 
forsikringsdækning ved bil- eller busleje.
Arrangementerne er gratis. Undervejs bydes der på mad og drikke.

Alle medlemmer af RYK modtager invitation. Tilmelding på ryk.dk.

Medlemsundersøgelse:

Cannabis som medicin
Forsøgsordningen med medicinsk cannabis har nu kørt siden 1. 
januar 2018, og i den forbindelse ønsker RYK i samarbejde med 
andre patientforeninger at undersøge holdninger til og erfaringer 
med cannabis som medicin. RYK håber derfor, at mange 
medlemmer med rygmarvsskade vil deltage i undersøgelsen.

For at få et indblik i erfaringer og holdninger til både den igangværende 
forsøgsordning med cannabis og området mere generelt er RYK indgået 
i et samarbejde med bl.a. Kræftens Bekæmpelse og Scleroseforeningen 
om en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen gennemføres på 
tværs af de deltagende foreninger for et bredere billede af brugen af 
cannabis som medicin i Danmark – herunder den brug, der ikke fremgår 
af registre mm. Oplysningerne samles på tværs af patientgrupperne for 
til sidst at danne grundlag for en fælles analyse af de indkomne data. 
Nogle spørgsmål er differentierede og afhænger fx af, hvorvidt respon-
denten har erfaring med cannabis som medicin eller ej. Alle svar vil være 
anonymiserede, og besvarelsen vil ikke kunne spores tilbage på enkelt-
personer eller disses personlige oplysninger og data. Undersøgelsen 
er underlagt databeskyttelsesloven, og der vil desuden heller ikke blive 
spurgt efter cpr. Dataindsamling og analyse sker i en analysegruppe, 
hvor RYK også er repræsenteret.
RYK håber på, at så mange som muligt med rygmarvsskade vil deltage, 
da det vil bidrage til øget viden på området med mulighed for større, 
politisk slagkraft og øget interessepleje for RYKs medlemmer. 
Sidste frist for besvarelse er søndag d. 22. september 2019. 
Bemærk: Du skal have en rygmarvsskade og være 18 år eller derover for 
at besvare undersøgelsen.

Find link til spørgeskemaet på ryk.dk, hvor man også finder mere infor-
mation om undersøgelsen og spørgsmålene.
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Forleden dag besøgte jeg et 
af de værksteder, der bygger 
biler om til personer med et 
fysisk handicap. Der var som 

sædvanligt godt gang i butikken. Der 
var mange biler, der skulle bygges om. 
Der var særligt mange kassebiler, der 
stod på værkstedet og ventede på en 
mekaniker. 

Der var ikke kun tale om nye biler, men 
derimod holdt der en række biler, der 
var inde for at blive repareret, ikke pga. 
bilens egne funktioner, men fordi den 
særlige indretning (hjælpemidler) var 
defekte.

Når den særlige indretning går i stykker, 
er det principielt kommunerne, der skal 
betale regningen, mens det er ejeren af 
bilen, der skal betale for vedligeholdel-
sen. Det behøver ikke i sig selv at være 
et PARAdox, men er det dog alligevel 
ofte.

Når kommunerne sparer for meget på 
den særlige indretning, bliver der også 
større udgifter til vedligeholdelse for 
ejeren af bilen. Det hænger naturligt 
sammen. Jo ringere kvalitet, jo større 
vedligeholdelse, og i sidste ende kortere 
levetid og derfor hyppig udskiftning. 
Samlet set bliver regningen større end 
nødvendigt for både kommunen og 
ejeren. Det kan man vel godt kalde et 
PARAdox!

Kommunernes prioritering får også ofte 
store konsekvenser i dagligdagen for 
dem, der ejer en bil, der er bygget om. 

Jo flere gange og jo længere tid, bilen 
står på værkstedet, jo mere fravær 
oplever den enkelte fra uddannelse, 
arbejde og almindelig social deltagelse. 
Det er et PARAdox, at der ikke tages 
større perspektiv på bevillinger, men at 
der næsten udelukkende er fokus på de 
kortsigtede omkostninger.

Men tilbage til værkstedet. I en affalds-
container bag ved værkstedet lå tre 
sidehængte lifte, der var blevet udskiftet 
med nye i løbet af de seneste par uger. 
Det er der ikke noget bemærkelsesvær-
digt i – umiddelbart. Alt kan gå i stykker, 
selv om den bedste kvalitet ofte holder 
længst.
Alle tre lifte var dog gået i stykker på 
den samme måde. De var ikke blevet 
håndteret korrekt og var ikke kørt helt 
ind under bilen. De hang derfor ud på 
bilens højre side og blev smadret ved 
påkørsel af vejskilte, kanter på fortove 
eller lignende. I alle tre tilfælde var der 
tale om en brugerfejl.
Alle kan lave fejl, men mange fejl kan 
også forebygges, hvis man vil. Jeg 
synes, det er et PARAdox, at kommu-

nerne sparer på den særlige indretning, 
så den rent faktisk indrettes, så der kun 
er lille risiko for, at fejl kan forekomme. 

Hvis kommunerne ville, kunne de for 
omkring 2.000 kroner betale for instal-
lationen af en sikring, der gør, at bilen 
ikke vil kunne starte, uden at man er 
opmærksom på, om liften er inde eller 
ude. Men det vil kommunerne ikke. 
De vil hellere betale for udskiftning af 
defekte lifte, som koster 25-75 gange 
udgiften til sikringen. Det må da være et 
klokkeklart PARAdox.

Det bør også være en naturlig del af 
indstillingen fra dem, der rådgiver kom-
munerne i forhold til bevilling af støtte 
til køb af ny bil. Det er det ikke, hvilket 
også er et PARAdox. Ja, jeg har selv 
prøvet det.

Stig Langvad

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

Illustration: John Ø. KristensenPARAdox

Bidrag til PARAdox sendes til RYKs 
redaktør: redaktion@ryk.dk.

RYK! 3 · 2019 35



1. Hvor hørte du om RYK første gang?
Jeg kan ikke helt huske, hvor jeg hørte 
om RYK første gang. Jeg mener, det 
var på Klinik for Rygmarvsskader i 
Hornbæk.

2. Hvad fik dig til at engagere dig i RYK?
Først og fremmest for at gøre en forskel 
for medlemmerne. Jeg møder mange 
kommende, nye og gamle medlemmer 
både i mit job som mentorkoordinator, til 
arrangementer med RYK, men også, når 

jeg underviser i Siddende træning; og 
det er altid en fornøjelse at kunne dele 
erfaringer, gode råd mv.

3. Er der et eller flere fokusområder, 
der har din særlige interesse?
Krop og sundhed har min store 
interesse. 

4. Hvorfor har det/de din 
særlige interesse?
Jeg er selv rigtig glad for at motionere 
og synes, det er vigtigt specielt for os 
rygmarvsskadede at holde vores krop 
stærk. Jeg ønsker at kunne være selv-
hjulpen i så lang tid som muligt og blive 
tudsegammel.

5. Har dit engagement i RYK fået 
betydning for dit personlige liv?
Ja meget. Jeg har mødt mange nye, 
spændende mennesker og fået mange 
dejlige oplevelser til forskellige RYK 
arrangementer.

6. Hvad betyder RYK for dig i dag?
RYK er “min” forening. Den forening, 
som jeg kan relatere 100% til, og som 
varetager mine interesser. Her kan jeg 
blive forstået og få gode råd og dele 
mine egen erfaringer.

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. 
I dette nummer har redaktionen 
bedt bestyrelsesmedlem i RYK 
Cathrine Guldberg om at svare på 
de 10 stillede spørgsmål.

spørgsmål10
Pr

iva
tfo

to
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7. Hvilke tanker gør du 
dig om RYKs fremtid?
RYK skal fortsætte sit værdifulde, 
politiske arbejde og ikke mindst sørge 
for, at medlemmerne kan mødes og få 
ny viden inden for vores område.

8. Er der noget, som du 
savner hos RYK?
Mange flere, frivillige kræfter. Det kan 
være svært at nå alt det, som vi drøm-
mer om at gøre for medlemmerne.

9. Hvilke ønsker og visioner 
har du for RYK?
Jeg ønsker selvfølgelig, at vi forbliver 
en stærk forening. Jeg ville ønske, det 
var muligt at ansætte en “sekretær” og 
ikke mindst at formanden kunne løn-
nes for sit store arbejde.

10. Nævn tre gode grunde 
til at være medlem af RYK
• Sammenhold
• Viden inden for rygmarvsskader
• Erfaringsudveksling

BLÅ BOG
Gift med Jesper, Har to døtre og 
en bonusdatter: Sarah på 21 år, 
Rebecca på 15 år og Louise på 30 
år. Ansat som driftsleder i Salling 
Group, Mentorkoordinator på Klinik for 
Rygmarvsskader, Underviser og udvik-
ler af Siddende træning. Interesser: 
Træning og frivilligt arbejde.

spørgsmål

I næste nummer stiller RYK! 
magasin samme 10 spørgsmål til 
et bestyrelsesmedlem i RYK.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Drugstars

Ligesom mere end 60 andre 
patientforeninger har RYK 
indgået et samarbejde med 
DrugStars. 

Med DrugStars app optjener man ”stjer-
nepoint”, når man tager sin medicin og/
eller udvalgte håndkøbspræparater. 
Stjernerne bliver omvekslet til rigtige 
penge, når man vælger at donere dem 
til RYK.

RYK modtager donation
DrugStars forvandler de donerede stjer-
ner til rigtige penge, som RYK modtager 
og kan bruge til sit foreningsarbejde.
- Der er nok af arbejdsopgaver at 
tage fat på, men de koster penge. 
Donationerne fra Drugstars bidrager til 
afholdelse af vores medlemsarrange-
menter, udgivelser og RYKs politiske 
arbejde, fortæller RYKs formand Helle 
Schmidt.
Man kan også tippe familie, venner og 
kollegaer om brug af Drugstars. som 
alle kan være med til at støtte RYK i sit 
arbejde for mennesker med rygmarvs-
skader. Et tip giver i øvrigt 10 stjerner.
- Jo flere, der donerer til RYK, jo flere 
midler har vi at gøre godt med, lyder 
opfordringen fra formanden.

Optjening af flere stjerner
En anden måde at tjene stjerner på, er 
at lave en bedømmelse af ens medicin. 
Dette tager kun få minutter. 
Ud over donation af flere stjerner giver 
det også mulighed for at følge sin 
behandling, da bedømmelserne arkive-
res og kan ses på en letlæselig graf. 

Ingen grund til bekymring
DrugStars er fuldt engageret i databe-
skyttelse og beskyttelse af personlige 
oplysninger. Medicinalvirksomheder har 
mulighed for at modtage anonyme data, 
der bidrager til udvikling af nye og for-
bedrede lægemidler.

Det er RYKs håb, at medlemmerne vil 
være med til at støtte RYK gennem 
anvendelse af DrugStars app.

DrugStars app kan både downloades 
i App Store (iPhone) og i Google Play 
Butik (Android). Læs mere om Drugstars 
på drugstars.com/da/

Støt RYK:

Medicin-app

Sådan kommer du i gang

1. Download Drugstars app fra 
DrugStars.com

2. Opret din profil og registrér din 
medicin*

3. Drugstars påminder dig nu, når 
du skal tage din medicin

4. Du klikker på pilleikonet på din 
skærm og modtager dine stjerner

5. Når du har optjent 50 stjerner, 
kan du vælge at donere dem til 
RYK

* DrugStars appen indeholder al 
tilgængelig medicin i Danmark (også 
håndkøbsmedicin og vitaminpiller kan 
indtastes).

Nu kan du donere penge til RYK 
– Rygmarvsskadede i Danmark, 
hver gang, du tager din medicin 
– uden det koster dig en krone. 
Det eneste, du skal gøre, er at 
downloade Drugstars app, tage 
din medicin og belønne RYK. 
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Nyhedsbrev fra RYK
Modtager du ikke RYKs Nyhedsbrev, 
men ønsker at modtage det? Med 
nyhedsbrevet sikrer du at blive 
opdateret med nyheder fra RYK om 
arrangementer, medlemsundersø-
gelser og andet, relevant nyheds-
stof. Som udgangspunkt er alle RYK 
medlemmer, der har angivet en valid 
mailadresse, på listen over modta-
gere. Listen er dog åben for alle. Find 
link på ryk.dk og tilmeld dig. Alle per-
sonoplysninger sker i overensstem-
melse med god databehandlingsskik 
og gældende lovgivning. Du kan til 
enhver tid afmelde nyhedsbrevet.
BB

N E U R O LO G I C A L R E H A B I L I TAT I O N

… din sikre vej til 

et aktivt liv med 

øget livskvalitet

Sølvmedaljen tangerer det bedste 
danske resultat i kørestolsrugby til 
dato og betyder samtidig, at holdet 
er kvalificeret til de Paralympiske 
Lege i Tokyo 2020. 

Det blev Storbritannien, der snup-
pede guldet for tredje mesterskab i 

træk med en sejr over Danmark på 55-45 
i finalen. De danske spillere var helt med 
efter de første to perioder af EM-finalen, 
men efter pausen trak briterne stille og 
roligt fra de trætte danskere. 
Men med det bedste resultat nogen 
sinde for det danske landshold med en 
kvalificering til PL i Tokyo i 2020 er søl-
vet en flot sejr.
PL-kvalifikationen var da også det 
helt store mål for holdet og Parasport 
Danmark.

EM i kørestolsrugby blev afholdt i 
DGI Huset i Vejle, og der var fuldt hus 
til samtlige danske kampe og stor 
pressedækning. 
- Det danske landshold ydede en for-
midabel indsats, og det bliver enormt 

spændende at følge 
holdet frem mod de 
Paralympiske Lege i 
Tokyo. Samtidig er det 
utrolig positivt for hele 
parasporten, at der har 
været så overvældende 
interesse for EM i køre-
stolsrugby, siger Michael 
Møllgaard Nielsen, der er 
sportschef i Parasport Danmark.
 
EM i kørestolsrugby har været den fore-
løbige kulmination på et år, hvor Vejle 
Kommune har haft massivt fokus på 
parasporten. Under EM har der hængt 
bannere og flag i gågaden og plakater 
langs indfaldsvejene til byen.
- Jeg er stolt over et succesfuldt EM 
her i Vejle, i Parasportens Hovedstad, 
hvor alting er gået op i en højere enhed. 
Det, der i høj grad glæder mig, er, at 
vejlenserne har taget parasporten til 
sig, og at vores arbejde med at skabe 
synlighed igennem Parasportens År har 
båret frugt. Det har simpelthen været 
en fornøjelse at se en fyldt arena til alle 
Danmarks kampe, lyder det fra borgme-

ster Jens Ejner Christensen.
Succesen har også gjort stort indtryk 
på Lars Lundov, direktør i Sport Event 
Denmark.
- Det er fjerde gang, Danmark er vært for 
et mesterskab i kørestolsrugby, og det 
har været en uforglemmelig oplevelse 
med en dansk plads i EM-finalen og 
kvalifikation til de Paralympiske Lege, 
siger han.
EM-bronzemedaljen gik til Frankrig, 
der slog Sverige 45-43 efter forlænget 
spilletid.
BB

Læs mere på 2019wrec.com

EM sølv til Danmark 

Foto: Lars Emil Egeberg Simonsen

Nyt træningstilbud med Rehab Mobility 
I Brøndby åbner dørene for et nyt tilbud hos med brug af nyeste 
teknologi inden for genoptræning. Fra primo oktober tilbyder det 
nystiftede firma Rehab Mobility intensiv terapitræning med robot-
konceptet Tyrosolution.
- Tyrosolution er specielt designet til træning af mennesker efter 
neurologiske sygdomme og traumer, herunder rygmarvsskadede, 
fortæller neurofysioterapeut Helena Rosenberg, der har startet 
Rehab Mobility med fokus på intensiv træning. 
Helena Rosenberg har erhvervet certifikat fra det østrigske firma, 
Tyromotion, der har udviklet robot-træningssystemet. 
- Tyrosolution er et robot- og sensibilitetstrænings koncept, hvor 

det hele menneske er i centrum, og hvor genoptræningsmålene fastsættes og trænes 
individuelt, fortæller Helena Rosenberg. 
Rehab Mobility tilbyder også vægtaflastende gang- og løbetræning i den nyeste Alter G, 
der er udstyret med liftsystem for nemmere adgang.
Rehab Mobility holder til i lokaler hos Gildhøj Fysioterapi, Park Allé 156 i Brøndby. Her 
er der mulighed for efter aftale at se og afprøve Tyrosolution. For yderligere info kontakt 
Helena Rosenberg på mail helena@rehabmobility.dk eller mobil: 4141 9070.
BB.

Kort Nyt
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Livet ved Panamas kyst
Har du lyst til at udfordre dig selv og få en oplevelse for livet ved 
Panamas kyst? Et team, der arbejder med et projekt for personer 
med rygmarvsskade, der ønsker at udfordre sig selv, har et fanta-
stisk tilbud til fire rygmarvsskadede. I to uger vil man med base på 
et adventure resort i Panama opleve surf og naturoplevelser i rå stil 
med ATV ture på stranden, kajakroning i mangroveskovene, surf 
og deep sea fishing fra lokale både. Inkluderet en surf workshop 
med den danske 4-dobbelte verdensmester i adaptive surf Bruno 
Hansen. Rejsen er i februar/marts 2020 med to workshops med 
i alt 4 personer. Du skal have gå-på mod, være aktiv, have rejst 
og fløjet før, kan svømme og optimalt har en skade ved max T5 
(bevægelighed i arme og overkrop, når du ligger på maven, og ingen 
respiratoriske problemer). Hvis det har vakt din interesse, og du vil 
høre mere, så kontakt kristoffer.himmelstrup@gmail.com. Se også 
video, der beskriver konceptet af stedet: devocean-panama.com
BB

Videnscenter om handicap
Den 1. august indtrådte Dorte Nørregaard som ny leder af 
Videnscenter om handicap. Hun tager over fra Videnscentrets leder 
igennem 24 år, Kristian Jensen, som går på pension. 
- Videnscentret er i gang med en spændende udvikling og skal i 
de kommende år gøre endnu mere for at styrke mennesker med 
handicaps aktive deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet … 
sammen med kommuner, regioner, organisationer og mennesker 
med handicap..., fortæller Dorte Nørregaard, der kommer fra en 
stilling som udviklingsleder hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde i 
Odense. I foråret skiftede Handicapidrættens Videnscenter navn til 
Videnscenter om handicap med det formål at styrke opsamling og for-
midling af viden på området. Det er Danske Handicaporganisationer, 
Parasport Danmark og tidligere Handicapidrættens Videnscenter, der 
er slået sammen og skal være med til at sikre kvaliteten og effekten 
af centrets indsats. Videnscentret stiller viden gratis til rådighed for 
kommuner, borgere, institutioner og andre. Find info på handivid.dk.
BB

Technology leaving no one behind
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Bevica 
Fonden har indgået et samarbejde om projektet 
”Technology leaving no one behind”, der har 
til formål at sikre, at fremtidens ingeniører får 
tilgængelighed og universelt design ind på ryg-
marven og udvikler teknologi for alle. Projektet 
skal være med til at indarbejde verdensmåle-
nes princip ”Leaving no one behind” i strategi, 
forskning, uddannelse og iværksætteri på DTU. 
Altså fremme teknologi for alle.
- For os er det centralt, at dette arbejde foregår inkluderende og 
bæredygtigt, med øje for menneskers forskellige forudsætninger for 
at tilgå ny teknologi, udtaler Marianne Thellersen, koncerndirektør 
for Innovation og Entreprenørskab og med i projektets styregruppe.
Danske Handicaporganisationer (DH) er strategisk partner i projek-
tet. Bevica Fonden støtter projektet med 5 mio. kr.
BB

REHACARE 
I Düsseldorf finder den internationale fagmesse Rehacare 
2019 sted den 18.-21. september. REHACARE er verdens 
førende fagmesse for rehabilitering og pleje med et repræ-
sentativt overblik over hjælpemuligheder og viden, der sikrer 
et selvbestemmende liv. I år vil der være samlet 700 udstil-
lere fra over 40 lande med fokus på knowhow, innovativ tek-
nik og viden til et liv med selvbestemmelse, herunder pleje 
i digitaliseringens tidsalder. Messeområdet byder foruden 
de mange stande på seminarer, emneparker, foredrag og 
paneldiskussioner. I hal 4 til 7 er fokus rettet mod personer 
med nedsat mobilitet. 250 udstillere præsenterer kørestole, 
mobilitetshjælpemidler, ganghjælpemidler og motorkøretø-
jer samt produkter inden for pleje, kommunikationsteknik, 
rejsetips og udstyr til barrierefri bolig. Som det er tradition, 
står hele hal 7a til rådighed for handicapidræt. Treffpunkt 
REHACARE er en central platform for information, møder og 
erfaringsudveksling, Find Treffpunkt REHACARE i messehal 
6. Åbningstider ons. til fre. kl. 10 - 18; om lør. kl. 10 - 17. 
Billetter fås i onlinebilletsalget. Yderligere info rehacare.de 
BB

All WheelChair Stuff
All WheelChair Stuff er en facebookside, der er inspire-
rende og sjov med mange gode ideer, tips og videoer til 
kørestolsbrugere. Se med, hvordan man kan forvandle en 
stol til et off road køretøj, et mobilt diskotek eller en bike. 
Hvis man søger på videoer, finder man også et godt trick 
til at komme op i kørestolen efter fald. På hjemmesiden 
shop.spreadshirt.nl under ”All-wheelchair-stuff” kan man 
købe T-shirts med sjove og underfundige print og designs. 
Hermed til inspiration.
BB

Behandlerfarmaceuter kan udskrive medicin 
Sundhedsvæsenet har fået en ny autorisationsgruppe, da 
behandlerfarmaceuter siden den 1. juli har kunnet ansøge 
om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed, der 
giver adgang til at genordinere visse typer medicin, som en 
læge har udskrevet tidligere. Det betyder fx, at en borger 
med diabetes kan gå på apoteket i weekenden og hente 
insulin, uden at skulle vejen forbi lægevagten for at forny 
recepten. Lægemidlerne må dog kun genordineres én gang, 
i mindste pakning og kun til patienter, der er i stabil, læge-
ordineret behandling. Se listen over gældende medicin på 
retsinformation.dk
BB

Ny overlæge på Specialhospitalet 
Overlæge og speciallæge i reumatologi, ph.d, Birgitte 
Hansen, der kommer fra en stilling på Klinik for 
Rygmarvsskader, Rigshospitalet tiltrådte pr. august i en 
stilling som overlæge på Specialhospitalet for Polio- og 
Ulykkespatienter i Rødovre.
BB
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