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COPA-foreningens
formål er at vartage
interesser for stomiog reservoiroprerede personer, samt
personer med sygdomme der kan føre
til anlæggelse af stomi/reservoir.
Læs mere på www.copa.dk

VIL DU MED
UD PÅ NYE
OPLEVELSER

Stomiguiden er for
dig, der er ung
– og som søger information omkring
livet med stomi. Der er på stomiguiden et stort fokus på de mere
dagligdags aspekter
i det at have stomi.

Læs mere på
www.stomiguiden.dk

Egmont Højskolen

www.egmont-hs.dk
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Vi arrangerer foredrag,
kurser, events men er
primært bpa arbejdsgiver
med ordnede forhold.
Så hvis du som arbejdsleder/borger
vil dine hjælpere det bedste,
så ring til os på 40796620.

Teamwork og nærhed.
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•

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

•

Medarbejdere sørger for at opdatere vagtsystem - Hjælp/støtte ud fra borgerens behov.

•

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

•

Medlem af brancheforening ”Handicapbranchen DK” (arbejder for bedre vilkår for
BPA/handicappede)

•

Nærhed for både hjælpere og borgere, teamwork gavner stabilitet

•

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

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

•

•

•

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

Bisidder bistand eksperter i lovgivning –
principielafgørelser/protokollater etc.

•

•

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

Forsikringsmægler så bedste forsikringer
udvælges

•

•

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

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

Kære læser
Sommeren har vi lagt bag os - en noget anden
sommer med Covid-19 i bagagen. Det kunne dog
ikke ødelægge den gode stemning, der altid er på
Uge 30 på Egmont Højskolen. Se billedreportage
fra ugen.
Måske har sommeren budt på for meget god mad.
Læs om Kashif Butts erfaring med Apple Watch
som værktøj til vægttab.
For Stig Langvad er talegenkendelse vejen til uafhængighed og frihed og peger på politisk og finansiel støtte for fortsat udvikling.
Forskning til fordel for mennesker med rygmarvsskade sker der rigtig meget af - også blandt danske forskere. Læs om forskning i kroniske smerter,
spasticitet, mål og patientdeltagelse i rehabilitering,
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Leder: Patientinvolvering en vigtig brik
Tips&Tricks
Et godt værktøj til vægttab
Film: Walk Ride Rodeo
Vejen til uafhængighed og frihed
Forskning: Behandlende kateter
Effekt af træning på hjerte- og kredsløb
Danske forskere bag potentiel behandling
Spasticitet: Nyt studie giver håb
Uge 30: Billedreportage
Vil gøre en forskel
Opmuntring fører til patientdeltagelse
Mål for hverdagsliv savnes
Bog: Mennesket i centrum
Nyt videnscenter i Vest
Nyt fra Klinik for Rygmarvsskader
Nyt fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Når økonomien endevendes
Mindeord: Michael Nylandsted Larsen
RYK’ter
Mindeord: Torben Bach Holm
Kort Nyt

Indhold

behandlende kateter og effekt af træning på hjerteog kredsløbfunktion. Og på VCR og Hornbæk
efterlyses deltagere til cannabisforsøg.
I Vestdanmark er der etableret et nyt videnscenter for neurehabilitering, hvor RYK får deltagelse
i styregruppe.
På RYK’ter finder man invitation til efterårets arrangementer, der både byder på temaaftener med
fokus på BPA ordningen og fyraftensmøder om
udfordringer med tarm.
Læs også om Peter Bleis, der er trafikambassadør
i Sikker Trafik LIVE og vil gøre en forskel med forebyggende foredrag for skoleelever.
God læselyst.
Birgitte Bjørkman, redaktør
RYK! 3 · 2020
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Sygeplejersker
Linda og Anita

Coloplast Care
Personlig rådgivning til en bedre hverdag med engangskateter

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

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

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

Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2020-02. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S.
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Patientinvolvering en vigtig brik

atientinvolvering, brugerinddragelse, patientinddragelse
… kært barn har mange navne, men vigtigst er, at vores
viden om egen situation og udfordringer skal være en
vigtig brik i sundhedsvæsenets beslutninger om behandling og
forskning.

Leder

Forleden dag modtog jeg og nogle RYK tillidsfolk en e-mail med
en vedhæftet artikel fra Sygeplejersken (1-2020) om patient
involvering skrevet af sygeplejerske, professor og ph.d., Helle
Ploug Hansen. Forfatterens budskab er, at det ikke er nok at
beskrive patientinvolveringen i sig selv, når man fortæller om,
hvad man har gjort og med hvilket resultat. Man skal være meget
mere fokuseret på, om patientinvolveringen giver et retvisende
billede af virkeligheden, og om der kan være særlige forhold,
som kan være med til at forstyrre billedet, fx om de mindre ressourcestærke kommer til orde, eller om der er sociale, etniske,
kønslige eller seksuelle forhold, som kan have betydning for
selve involveringen og dens resultat. Eller måske om man kan
stole på bidrag fra organisationerne, som består af mere ressourcestærke, men som mener at tale på vegne af alle.
Artiklen satte gang i en god udveksling af synspunkter og erfaringer blandt kredsen af tillidsfolk. Der kom mange gode eksempler på projekter med og artikler om patientinvolvering. Og alle
deltagere i debatten gav udtryk for, at de (ikke overraskende) er
100% for patientinvolvering. Det var centralt i debatten, at der er
behov for en debat om patientinvolvering, fx om at få flere erfaringer med og bud på inddragelse af mindre ressourcestærke
medlemmer, større gennemslagskraft af bidragene inden for
sundhedssektoren, hvorvidt involvering er nok til at sikre personlig og demokratisk respekt for ”patienternes stemme”, og
hvordan RYK kan forbedre patientinvolvering som proces og
generator for udviklingen.

egen behandling, betyder det meget,
hvad det er sundhedspersoner tænker
omkring målet med og nytten af at inddrage patienterne i beslutningerne. Det
er også vigtigt, at der i sundhedsvæsenet er en anerkendelse af og forståelse
for, at det er vores opgave som organisation at indsamle, strukturere og
formidle medlemmernes erfaringer og
ønsker, så medlemmerne bliver hørt.
Disse informationer gør det muligt at justere behandlingen individuelt såvel som generelt og organisatorisk. Det vil være til gavn
for alle – uanset stærke individuelle ressourcer eller ej! Og det
er vores forbandede pligt, som ansvarlig og respektfuld organisation, at sikre, at vores politik og konkrete handlinger altid er
til gavn for alle, og det er og vil altid være vores etiske rettesnor.
Vi vil altid gøre vores bedste for at give den nødvendige og
sandfærdige information fra medlemmerne, så de kan bidrage
til en god og rigtig udvikling inden for sundhedssektoren, og så
sundhedssektoren dermed kan give den enkelte nøjagtig den
behandling, der er nødvendig, og som har den højest opnåelige
faglige kvalitet.
Jeg håber og tror på, at inddragelsen af de enkelte medlemmer bliver større og bedre – det
er trods alt dem, der ved, hvor
skoen trykker, selv om de ikke
altid kan ”mærke det”. Det
samme, håber og tror jeg, kommer til at gælde for RYK, vores
repræsentative og vidtfavnende
organisation, der altid bør inddrages, når medlemmernes
behandling, sundhedssektorens
organisering og indsats skal
udvikles i positiv retning.
Når det er sagt, ved jeg da godt,
at der også kan være skyggesider ved processen om og brugen
af patientinvolvering, men det må
ikke overskygge det nødvendige
og gode ved patientinvolvering.

Jeg tror, at det er vigtigt at dvæle lidt ved selve begrebet patient
involvering, som godt nok fortæller noget om, at en patient skal
spørges, men det siger ikke noget om, hvorvidt patientens svar
i selve afgørelsen skal være afgørende, og det skulle vel ellers
være selve formålet med at blive involveret. Jeg synes derfor,
at der er et behov for at nuancere sprogbrugen, så det sikres,
at der er tale om involvering mhp. medbestemmelse (bestemmelse). Jeg har også den opfattelse, at når det gælder de mindre
ressourcestærke, så kan og bør man altid inddrage de nærmeste
pårørende, når der skal stilles spørgsmål og findes svar. De kender patienten bedst. Men når det er sagt, tror jeg, det ofte handler om, at den sundhedsperson, der skal stille spørgsmålet, ikke
altid har den fornødne viden om, hvordan man reelt meningsfuldt
inddrager de såkaldt mindre ressourcestærke.

Jeg vil gerne opfordre RYKs
medlemmer til at bidrage konstruktivt til debatten om patient
involvering – og jeg ser frem til at
læse jeres bidrag i de kommende
numre af bladet.
God debat!

For vores lille organisation, som tror og håber på, at vores medlemmer kan få større og mere afgørende indflydelse på deres

Helle Schmidt, formand

udgives af RYK – Rygmarvsskadede i Danmark. RYK! kan læses på ryk.dk/magasin. De enkelte artikler findes også i et artikelarkiv på
ryk.dk. Redaktionens adresse: Birgitte Bjørkman, Syvendehusvej 61A, 2730 Herlev • tlf. 2625 8181• mail: redaktion@ryk.dk Redaktør:
Birgitte Bjørkman Korrektur: Birgit Dahl og Solveig Hansen Layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Bjørkman Tryk: Rosendahls
Annoncesalg: Rosendahls, tlf. 7610 1171 eller mail: hhr@rosendahls.dk • Forsidefoto: Frederik Juel Gade • Deadline for nr. 4.2020: 25. oktober 2020.
RYK er den landsdækkende interesseorganisation af og for de ca. 6.000 mennesker med rygmarvsskader i Danmark. RYK er en specialkreds i Dansk Handicap
Forbund. RYK udgiver medlemsbladet RYK!, håndbøger, pjecer, afholder seminarer og arbejder bl.a. for at forbedre behandlingstilbuddene for mennesker med
en rygmarvsskade. Hjemmeside: ryk.dk Formand: Helle Schmidt • tlf. 2250 0762 • mail: hcs@ryk.dk

Hovedsponsor for RYK:

coloplast.dk
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Følg med på facebook.com/handicapformidlingen

Handicapformidlingen
Alle fortjener en god dag
BPA og Ledsageordninger

Personlig konsulent

Vikardækning 24/7

Juridisk hjælp og rådgivning

Flere end 2500 aktive hjælpere

Sundhedsforsikring til dine hjælpere

Kontakt os for et uforpligtende møde på 70 777 333 / info@handicapformidlingen.dk

Mollii nedsætter spasticitet

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

Klik på og kør ... hvorhen du vil!
Nu også
med

9 km/t

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

Hemiplegi
Cp
Hjerneskade efter traumer
Multiple Sclerosis
Delvis rygmarvsskade

•
•
•
•

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

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

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

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

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.
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www.wayup.dk

Tlf.: 71 745 795
advofair@advofair.dk
www.advofair.dk
Solveig Værum Nørgaard
Advokat

&

Tips Tricks
Simpelt sidebord

Dette sidebord i lakeret metal hedder Simply og forhandles af Ilva.
Bordet er konstrueret, så det kan trækkes indover fx chaiselong, en
sofa eller seng, når der er behov for bordplads. En praktisk løsning
for dem, der vil have et bord inden for rækkevidde. Bordet findes i
sort- og hvidlakeret metal. Det vejer 13,01 kg. Og målene er: Højde:
62 cm. Længde: 28 cm. Bredde/dybde: 50 cm. Det koster 399 kr. Se
mere på ilva.dk
BB

Til morgenægget
En smart og praktisk æggeskals skærer fra Rösle til
morgenbordets blød- og hårdkogte æg. Æggeskærer
er udført i stål med sort håndtag og åbner ægget smart
og nemt ved at løfte æggeskallen af i ét stykke uden
irriterende små skaller. Måler 14 cm x 4 cm. Set hos
hjem.dk til 189 kr.
BB
Redaktionen modtager gerne
gode idéer til Tips & Tricks. Skriv
til redaktion@ryk.dk

Kompakt pumpe
Denne genopladelige og kompakte højtrykspumpe er enhåndsbetjent og let at betjene. BOA pumper hurtigt og effektivt med et
tryk på knappen. Den er anvendelig til de fleste pumpeopgaver,
også til kørestolen. BOA Pumpen yder et tryk op til 150 psi (10
bar), og har et Airflow på 9 L/min. Den pumper et cykeldæk fra
0 – 150 PSI (10 bar) på blot 90 sekunder. Den har baggrundsbelyst trykmåler, indbygget LED lygte og rum til ventiladaptere.
Den leveres med gummiventil, 3 nipler/adaptere, 50 cm slange,
bæretaske, oplader og ladestander, som kan stå eller monteres
på væggen. Set til 540 kr. hos koerestolseksperten.dk.
BB
RYK! 3 · 2020
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Et godt væ
Apple Watch:

Foto: Apple

Kashif Butt, der havde været aktiv idrætsudøver,
vejede næsten 100 kg, da han blev udskrevet fra
Klinik for Rygmarvsskader i maj 2010. Der skulle
noget radikalt til, men Kashif kendte kun til metoder
til vægttab for gående. Indtil han stødte på Apple
Watch.
- Apple har fat i den lange ende, hvad angår funktio
nalitet, især til brugere med funktionsnedsættelse.
Tekst: Kashif Butt

D

a jeg i 2010 gennemgik en livsvigtig og ikke
mindst livsændrende operation i hjernestammen/pons, var jeg forinden i god fysisk form.
Mit gode helbred var et kriterium for, at man
overhovedet ville gennemføre operationen.
Efter operationen faldt min vægt drastisk; dels
fordi jeg lå i koma, dels fordi jeg var hverken i stand til at tale,
trække vejret eller bevæge kroppen. På under 14 dage tabte
jeg mig 16 kg, og min vægt faldt yderligere, så jeg til sidst kun
vejede 58 kg fra at have vejet 80 kg inden operationen.
Efter fem uger på intensiv afdeling blev jeg flyttet til et sengeafsnit, hvor man fokuserede på at genvinde min vægt, og
derfor var mine måltider meget kalorierige. Da jeg blev udskrevet fra Klinik for Rygmarvsskader 10 måneder senere, vejede
jeg omkring 94 kg.

Fra sportsaktiv til overvægtig

Foto: Niels Christoffersen
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Hele livet igennem har jeg været meget aktiv i sportens verden, hvor jeg blandt andet har været konkurrencesvømmer,
spillet basketball på unionsholdet, og har derudover opnået
det sorte bælte i karate. Herudover har jeg trænet regelmæssigt i fitnesscentre.
Så da jeg efter udskrivelsen fra Hornbæk sad med en vægt på
næsten 100 kg, hvilket er en stor byrde for kroppen, gik jeg i
gang med at tabe mig.
Til at starte med var det relativt nemt, men da jeg begyndte at
nærme mig 86 kg, blev det sværere. Det var fordi jeg brugte
de metoder, jeg kendte, fra før jeg blev kørestolsbruger.
En dag sagde en af mine holdkammerater fra kørestolsrugby
til mig, at jeg burde tabe mig yderligere, da jeg skulle tænke
på, at min krop ikke bevægede sig så meget som før, og det
på den lange bane ville gavne mig. Jeg besluttede mig derfor
konsekvent at gøre noget ved det.

ærktøj til vægttab
Udfordring med ligevægtsindtag
Det største problem, jeg havde med vægttabet, var at finde
mit ligevægtsindtag. Udfordringen er, at os med funktionsnedsættelse ikke kan sammenligne os med dem uden en
funktionsnedsættelse.
For at finde mit ligevægtsindtag, gjorde jeg brug af forskellige aktivitets-trackere. Jeg benyttede mig af Fitbit,
Garmin, Samsung og Polar, men ingen af dem var til den
store hjælp, da de ikke kunne konfigureres til brugere med
funktionsnedsættelse.
Jeg begyndte derfor at undersøge markedet for andre løsninger, hvor jeg i min søgen faldt over Apple Watch. Det skal lige
understreges, at jeg på daværende tidspunkt på ingen måde
var fan af Apples produkter, jeg var derimod rigtig glad for
Android-løsninger. Men jo mere jeg undersøgte, desto mere
overrasket blev jeg, og derfor besluttede jeg mig for at investere i et Apple Watch og samtidig en iPhone.

Apple Watch og viljestyrke
Allerede da produkterne skulle sættes op til brug, blev jeg
positivt overrasket over brugervenligheden, men overraskelserne var på ingen måde færdige.
Efter ca. en uge med brug af både smartwatch samt telefon
blev jeg imponeret over de detaljerede oplysninger, jeg kunne
finde frem til ved at logge ind på sundhedsappen på telefonen.
Jeg kunne bl.a. se, hvor mange tag jeg havde taget i kørestolen, og hvor mange aktive kalorier jeg havde forbrændt, hvilket
ikke var særlig mange, hvis jeg ikke havde trænet den pågældende dag, og dette til trods for, at jeg havde lavet noget hele
dagen.
Til min helt store overraskelse fandt jeg ud af, at mit
ligevægtsindtag lå på lige omkring 1.600 cal om dagen, hvor
jeg før gik ud fra, at det lå på omkring 2.000 cal. Da jeg ud fra
disse oplysninger begyndte at justere mit daglige indtag af
mad, begyndte vægten for alvor at falde.
På bare to måneder formåede jeg at tabe mig 10 kg, og var
stadig i stand til at blive ved med at tabe mig uden at føle mig
sulten.
Den dag i dag vejer jeg ca. 72 kg, og dette har jeg opnået
med hjælp fra Apple Watch, og ikke mindst en god portion
viljestyrke.
Det skal lige siges, at jeg ikke mærker sult eller mæthed, som
de fleste normalt gør. Sulten viser sig ved, at kroppen begynder at blive svækket, og jeg får hovedpine, og mæthed viser
sig ved, at jeg næsten ikke kan trække vejret, fordi jeg har
spist for meget. For at undgå dette benytter jeg mig stadig
den dag i dag af både Apple Watch kombineret med iPhone,
herunder sundhedsappen, og herudover logger jeg mine daglige kalorier i My Fitness Pal-appen.

Jeg vil skynde mig at understrege, at uret ikke er 100 procent
nøjagtigt, men det er imponerende, hvor tæt på det kommer
til de faktiske værdier, og dette har jeg erfaret ud fra nogle års
brug af uret.

Fald- og pulsregistrering
En af de rigtig gode og ikke mindst betryggende funktioner,
jeg er stødt på, mens jeg har benyttet mig af Apple Watch, er
en funktion, Apple kalder for faldregistrering. Uret benytter et
accelerometer for at registrere, om en bruger af uret er faldet

Udfordringen er, at os med funktionsnedsættelse ikke kan
sammenligne os med dem uden en funktionsnedsættelse.
og forsøger med det samme at bekræfte, hvorvidt dette er
tilfældet eller ej. Såfremt brugeren af uret ikke reagerer, ringer
uret automatisk op til alarmcentralen og underretter samtidig
de nød-kontaktpersoner, som man har registeret i sundhedsappen med besked om, at man er faldet, samt placering for,
hvor man befinder sig.
Såfremt man er nødsaget til at blive afhentet af en ambulance,
kan man også indtaste sine sundhedsoplysninger i sundhedsappen, og det kan redderne eller sygehusvæsenet så tilgå,
hvis der opstår behov for det.
Apple Watch holder også regelmæssigt øje med brugerens
puls, registrerer og underretter, såfremt der opstår uregelmæssigheder med den.

Nyttige funktioner sammen med iPhone
Jeg er blevet spurgt, om man kan nøjes med kun at benytte
sig af Apple Watch, og svaret til dette er ja, det kan man
sagtens. Dog skal man benytte sig af en iPhone til den første
opsætning, og herefter kan man benytte uret. Man må dog
give afkald på en del funktioner, som fx de detaljerede oplysninger i sundhedsappen, hvilke er dem, jeg benytter mig mest
af, men samtidig også giver afkald på funktioner, som opkald
fra uret, samt se og besvare beskeder fra uret selv. Derfor
mener jeg, det er nyttesløst at investere i uret alene, da det
ellers bare vil fungere som en dyr aktivitets-tracker.
Alt i alt er min oplevelse med Apple Watch meget positiv, og jeg må erkende, at Apple virkelig har fat i den lange
ende, hvad angår funktionalitet - især til brugere med
funktionsnedsættelse.
Find mere info om Apple Watch til brug i kørestol på support.
apple.com.
RYK! 3 · 2020
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WALK RIDE RODEO
Film:

Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Netflix

Det er historien om Amberley Snyder, en professionel rodeorytter fra Utah, der bliver rygmarvsskadet i
en ulykke for kort efter at vende tilbage til arenaen og vinde. Dramatiseret i filmen Walk Ride Rodeo, der i
foråret havde premiere på Netflix.

D

en unge Amberley Snyder
står i 2010 foran tærsklen til
en karriere som professionel
rodeo-rytter i ”barrel racing”.
Siden barnsben har hun redet på forældrenes ranch i Utah med en drøm om
at blive én af USA’s bedste kvindelige
rodeoryttere, og netop som drømmen
går i opfyldelse, forulykker Amberley
i sin bil og pådrager sig en rygmarvsskade. Karrieren kunne have sluttet her.
Men Amberley nægter at opgive sin
drøm og beslutter sig for at kæmpe sig
tilbage til sadlen og det, som hun elsker
mest: rodeoridning.
Det er historien om et come back, der
nu er blevet dramatiseret i filmen Walk
Ride Rodeo.

Et liv til revision
I filmen, der er baseret på Amberleys
egen historie, følger vi Amberley (spillet af Spencer Locke) gennem hendes
rehabilitering, hvor hun, som alle andre
rygmarvsskadede, skal lære – med
støtte fra den ihærdige terapeut - at
navigere i en ny verden med daglige,
fysiske og mentale udfordringer.
Som paraplegiker må hun tage sit liv op
til revision og vælge, hvilken vej hun vil
gå. Dette perspektiveres også i hendes
møde med en anden ung patient, der
indlægges kort før Amberleys udskrivelse. Amberley indgyder, som den
gode, inspirerende mentor, håb og mod
hos den unge mand; den samme vej,
som Amberley har indset, hun må gå for
at komme videre i livet. Hendes mantra
bliver: Måske en dag!

Tilbage i sadlen

Her ser man hofte- og benstropperne,
der holder Amberley Snyder fast til
hesten. I filmen optræder hun i øvrigt
selv som stunt i en række ridescener.
Foto: Greg Peters / Netflix.
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Efter få måneders rehabilitering vender
Amberley hjem til forældrenes ranch og
hendes elskede hest, Power. Her finder
hun, godt støttet af sin mor (spillet af
Missi Pyle), modet til at begynde at ride
i folden.
Fra hjemmets trygge fold synes vejen
tilbage til den udfordrende rodeosport
dog næsten umulig. Amberleys disciplin,
Barrel Racing, udfordrer både rytter og
hest, når der på tid skal rides omkring
tønder, hvilket ikke mindst kræver en
ualmindelig god balance samt rotation
og styrke i overkroppen.
Med hjælp fra en sadelbygger får
Amberley skræddersyet en sadel med
sikkerhedssele og stropper, der hjælper
hende med at holde balancen og sidde
fast på hesteryggen.

Hun finder også sin egen måde at give
signaler til Power, nu hvor hun ikke
kan bruge benene. Men ikke mindst
Amberleys konkurrencegen bliver hendes største styrke i kampen tilbage til
den udfordrende rodeosport.

Skuespil og dramaturg
Filmen placerer sig i genren drama med
tillægsordene: inspirerende og hjertevarm. En lille fin film om rodeorytteren
Amberley fra Utah, der kæmper sig til
tilbage efter sin ulykke og generobrer
sin placering blandt de bedste, såkaldte
tønderyttere i USA.
Filmen, der er optaget i New Mexico,
byder ikke på store skuespilpræstationer. Til gengæld er det en film med
noget på hjerte. Og selv om vi har set
film før denne over samme set up:
kampen om at genvinde livet, de mange
bump undervejs, om drømme og mål
og om viljestyrke og mod, så er det en
film, der kan inspirere andre til at turde
tro på sine drømme og gribe livet. Også
selv om der går lidt Hollywood i nogle af
scenerne.
Amberley spilles af den unge skuespiller Spencer Locke, og jeg synes hun
gør det godt. Nogle vil mene, at det bør
være en skuespiller i kørestol, der skulle
have spillet rollen. Det er ikke et vigtigt
issue for mig. Måske fordi filmen er lavet
i tæt samarbejde med Amberley, der tog
en aktiv rolle under produktionen og har
haft mulighed for at instruere Spencer i
det grundlæggende i at agere som paraplegiker. Under besøg hos Amberley
fik Spencer bl.a. mulighed for at prøve
Amberleys kørestol, og hun lærte at
forflytte uden brug af sine ben.

Amberley spilles af den unge skuespiller Spencer Locke, der her
ses i én af scenerne fra filmen.

Amberley spiller dog sine egne stunt i
filmen, hvilket var en del af aftalen med
filmselskabet. Amberley ønskede, at
disse optagelser i filmen var autentiske.
Under optagelserne til ridesekvenserne
er det derfor Amberley, der udfører
stunts på ryggen af hendes hest Power.
Hendes yngre søster, Autumn, der også
rider rodeo, medvirker som stuntrytter til
scenerne før ulykken.

En film med et budskab
Mindre end fem år efter ulykken modtog
Amberley Snyder i 2005 en stående
ovation fra mere end 40.000 rodeo fans
på AT&T Stadium i Arlington.
Klip fra denne dag får vi heldigvis at se
i filmens afslutning, hvor vi ser the real
Amberley, der som den første kørestolsbruger nogen sinde har placeret sig
blandt de bedste rodeoryttere i USA.
Det er lidt af en bedrift.
Amberley konkurrerer stadig regelmæssigt i rodeos og er fortsat at finde
i tøndefinalerne. Amberley er også en
motiverende foredragsholder, og siden
sit første møde med en medindlagt

patient, som bliver skildret i filmen,
inspirerer hun fortsat nyskadede til at
turde tro på et liv med mening – og med
anerkendelse af, at livet også byder på
svære stunder.
“Selv om det ikke er nemt, og der er
dårlige dage, vinder styrken altid”.
Og netop det budskab var vigtigt for
Amberley at få frem, da hun sagde ja til
filmselskabet.
Som hun selv fortæller i filmen: ”Ikke
alle, der er i en situation som min, får
mulighed for at dele deres historie og
inspirere andre mennesker. Men jeg har
været heldig nok til at kunne gøre det”.
Walk Ride Rodeo: A Story About
Amberley Snyder. Baseret på bogen
af samme navn skrevet af Amberley
Snyder. Premiere på Netflix marts 2019,
hvorfra den kan streames. Instruktør:
Conor Allyn. Medvirkende: Spencer
Locke, Missi Pyle og Sherri Shepherd.
Varighed: 1 t. 39 min.

“Attitude is a little thing that
makes a big difference. I realize, maybe I won’t have control over every situation in my
life. Maybe I don’t get to make
every decision. But when I
wake up in the morning, I get to
decide my attitude. -... - And if
that’s the only decision I get to
make that day - I better make it
a good one. Because with the
right attitude, who knows what
you can achieve?”
Amberley Snyder
(citat fra filmen)

Barrel racing
også kaldet tønderodeo er især populært hos kvindelige rodeo-ryttere og
rides derfor typisk af kvindelige ryttere.
RYK! 3 · 2020
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Talegenkendelse:

Vejen til uafhængighed
Tekst: Stig Langvad • Foto: Colourbox

Talegenkendelse er på vej frem – meget langsomt, men dog fremad, og vil være med til at skabe nye
muligheder for selvstændighed og frihed for personer med en høj rygmarvsskade. Men der er også en
række udfordringer, der skal løses, som kræver politisk og finansiel støtte.

W

indows, Apple, Google,
Sonos og Amazon har for
nylig introduceret talegenkendelse som en del af
deres produkter og funktioner. Man kan
tænde og slukke for lyset, bede sin højttaler spille et bestemt nummer og bede
mobiltelefonen oplyse vejrudsigten for i
morgen i Kolding. Det er også muligt at
benytte talegenkendelse til at skrive en
besked og en tekst i SMS, e-mails og
dokumenter.

Adgang til job
Det har været muligt for mig (tetraplegiker, C4) gennem de seneste 15
år at opnå og fastholde en position
på arbejdsmarkedet og i handicaporganisationerne – netop fordi jeg har
haft adgang til talegenkendelse til at
styre min computer og skrive mine
dokumenter.
Jeg har benyttet mig af en vekselvirkning mellem talegenkendelse på
dansk, Dictus, og på engelsk, Dragon
NaturallySpeaking 15. Det danske til at
skrive og redigere tekster, og det engelske til at styre computeren med kommandoer (og naturligvis skrive tekster på
engelsk).
Jeg ved, der er mange, der har forsøgt
sig med talegenkendelse, men har givet
op. Min erfaring er, at man skal være
tålmodig (stædig) og skal være god til
at tale i hele sætninger, tydeligt og med
et jævnt tempo og et meget kort ophold
mellem de enkelte ord. Så kan det fungere ret godt.

Den danske udgave forsvinder
Der hersker ingen tvivl om, at det
engelske program er klart bedre end
det danske – bortset fra at det ikke kan
bruges til at skrive på dansk. Til at skrive
på engelsk og give kommandoer til
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computeren er Dragon uovertruffen. Det
skyldes blandt andet, at der er blevet
investeret i løbende forbedringer.
Danmark er et for lille land og sprogområde med for få indbyggere, som har
behov for talegenkendelse, til at der kan
være et produkt, der videreudvikles og
sælges på markedsvilkår. Desuden har
der ikke været støtte fra fonde, politikere
eller andre til at sikre de nødvendige
ressourcer for at kunne opdatere og
udvikle den danske løsning, desværre!
Og det ser desværre også ud til, at den
danske talegenkendelse, som vi kender
den i dag, med mulighed for både tekst
og kommandoer, forsvinder som følge af
manglende økonomiske ressourcer. Når
det sker, vil jeg være fortabt.

Langt fra mål
Jeg har altid ønsket mig, at talegenkendelse blev en integreret del af styresystemerne fra de store udbydere,
fx Windows og Apple, og naturligvis
inkluderende et sprog som dansk. Det
ville betyde, at det bliver opdateret
samtidig med andre opdateringer, og
at alle programmer ville kunne bruge
talegenkendelse på dansk. Men hidtil er
det noget, jeg har ønsket, og som andre
har talt om, men ingen har gjort.
Ønsket om en integreret løsning så ud
til at kunne blive en realitet med den

Hvem skal betale?
Hvis man kan argumentere over for
sin kommune, at det er et hjælpemiddel, der sikrer fastholdelse på
arbejdsmarkedet og/eller i væsentlig
grad kan lette den daglige tilværelse, er det muligt at få talegenkendelsesprogrammer bevilliget som
kommunikationshjælpemiddel.

seneste version fra Apple, iOS 13, og
talegenkendelsen og funktionerne er
blevet et bedre og mere almindeligt
produkt, men vi er endnu ikke tilnærmelsesvis i mål.

Mange benspænd
Jeg har bedt Kommunikationscenteret i
Hillerød give deres bud på, hvor vi står i
dag med talegenkendelse. Deres status
siger, at man kan meget med talegenkendelse i dag, men det kræver, at man
taler engelsk for at få det største udbytte
af de teknologiske fremskridt. Dermed
står vi, som danskere, fortsat bagest,
når det gælder om at udnytte fremskridtene, særligt når det gælder talegenkendelse til tekst. Samtidig mener de, at der
er funktioner, der kun er halvt færdige, fx
kan man ringe op med hjælp af Apples
Siri, men man kan ikke lægge på igen,
og man skal være hurtig for at skrive en
SMS, før den sendes af sted! Derudover
er det et problem, at man skal huske
rigtig mange kommandoer for at udnytte
de muligheder, der ligger i talegenkendelse. Noget af det smarteste, som vi
har fået med iOS 13, er Stemmekontrol,
som gør det muligt at styre fx sin iPhone
eller iPad – man kan bl.a. åbne og lukke
Apps. (Centerets status over talegenkendelse kan findes på ryk.dk, red.).
Personligt har jeg ikke de store erfaringer med styresystemer eller programmer fra fx Google, Amazon eller Sonos,
men jeg kan forstå, at de principielt
kan det samme som Apple iOS 13 og
dermed er lige så langt fra at realisere
mulighederne og håbet om uafhængighed og frihed for os med behov for
talegenkendelse.
Det er trist, at der ikke er private fonde
eller offentlige kanaler, der vil være med
til at støtte udvikling af og tilgængelig-

og frihed

hed til talegenkendelse, så det kan blive
bedre, billigere og i det hele taget sikre
muligheden for uafhængighed og frihed
til mennesker med stærkt nedsat funktion i arme og hænder. Men målgruppen
for danske udgaver er for lille til, at det
kan blive et profitabelt produkt.
Det er dog mit håb, at man fra politisk
side og hos danske fonde vil investere i
talegenkendelse uden at forvente 100%
bæredygtighed.

Nyttige links
https://gaming.tobii.com/product/eye-tracker-5/
https://www.youtube.com/watch?v=PUg0_H9olYc (gaming)
http://eyetell.io/
https://www.youtube.com/watch?v=85FxFxjMmLs (introduktion)
https://www.dictus.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=tTftsG8JANg (introduktion)
https://www.nuance.com/dragon/dragon-for-pc/home-edition.html
https://www.youtube.com/watch?v=zDMKK5WtDog (introduktion)

EYE CONTROL
I juli kunne vi i pressen læse om Astrid, der har cerebral
parese og har taget studentereksamen med fantastiske
12,3 i gennemsnit efter at have læst og skrevet ved hjælp af
øjnene. Hun benytter såkaldt øjenstyring, som er en teknologi, der har været på markedet i relativt mange år, men som
har været nærmest uopnåelig pga. af prisen. Der har været
nogle forsøg på at lave nogle gratis systemer, som kunne
være blevet rigtigt interessante, men som af forskellige årsager ikke er blevet udviklet i det omfang, de kunne og burde.
Den seneste gratis udgave er Eyetell.io, der kan hentes og
installeres på fx en iPad. Det er en mulighed, der umiddelbart
kan fungere, men som godt kan blive bedre.

Gode gamle Tobii Eye Tracker 5 (seneste version), som
tidligere kostede hele kommunekassen, men som i dag kan
købes for godt og vel 2.000 kr., er et produkt, som jeg ikke
kender meget til. Men, jeg synes, det ser interessant og
anvendeligt ud, når jeg kigger på fx YouTube eller læser på
hjemmesiden for produktet. Det ser fremragende ud, når det
anvendes til spil, hvilket jeg altid har savnet at kunne gøre
sammen med mine børnebørn og niecer. Inden udgangen af
dette år har jeg med garanti forsøgt med styring med mine
gamle øjne – om ikke andet, så fordi jeg synes, det kunne
være sjovt.
Stig Langvad
RYK! 3 · 2020
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Behandlende

Forskning:

En ny type kateter, som kan forebygge og behandle urinvejsinfektioner, bliver
måske om få år godkendt som lægemiddel. Katetret er afprøvet i en grisemodel
og viser lovende resultater. Godt for de mange, der er udfordret med hyppige og
kroniske urinvejsinfektioner.

Ny type silikoneballon

Thomas Emil Andersen: - Tricket er at
tilsætte antibiotika til væsken i ballonen.
Langsomt trænger den ud i blæren og
urinvejene og dræber bakterier.

M

ellem 15.000 til 20.000
patienter får årligt en urinvejsinfektion, mens de er
indlagt på et dansk hospital
- primært fordi de får anlagt et kateter.
Selv om de mest udsatte patienter bliver
sat i forebyggende antibiotikabehandling, inden de får kateter, vil behandlingen ikke forhindre alle infektioner.
Dertil kommer patientgrupper, deriblandt
mennesker med rygmarvsskade, der
dagligt benytter fast kateter enten gennem urinvejsåbningen eller ved anlagt
topkateter via et hul i maven. Også her
er det en kendt problematik, at hyppige
og tilbagevendende urinvejsinfektioner
er knyttet til brug af fast kateter.
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Det nye kateter kan ændre den statistik,
fordi ballonen, som sidder i spidsen af
katetret er lavet med en ny type silikonemateriale, som er permeabel. Det
betyder, at nogle typer af væske, som
flydende antibiotika, kan trænge igennem den.
Seniorforsker på Klinisk Mikrobiologisk
afdeling på Odense Universitetshospital
(OUH), Thomas Emil Andersen, har
været med til at teste og udvikle katetret. Han forklarer, at det er effektivt,
fordi det gør det muligt at behandle og
forebygge urinvejsinfektioner lokalt ved
at sørge for en langsom og konstant
frigivelse af antibiotika.
- Når man indsætter et almindeligt kateter, danner der sig en biofilm omkring
røret - et slimlag dannet af bakterier,
forklarer Thomas Emil Andersen og
fortsætter:
- Med en permeabel ballon på katetret
kan vi behandle infektionen der, hvor
den opstår, ved at antibiotika frigives
over ballonvæggen til blæren.

Testet på grise
Katetret er blevet testet på grise, som
har den samme følsomhed over for bakterier i blæren som mennesker.
- Traditionelt tester man på mus, men vi
har fundet ud af, at mus er langt mere
modstandsdygtige overfor urinvejsinfektion end vi mennesker. Grise kan få en
urinvejsinfektion af ganske få bakterier,
ligesom vi kan, forklarer Thomas Emil
Andersen.
Katetret er blevet testet i samarbejde
med producenten, Biomodics ApS, i
det seneste halve år. Det viste sig, at

blærerne fra de grise, som havde fået
det nye kateter, var fuldstændig fri fra
bakterier, hvorimod alle kontrolgrisene,
der havde haft et almindeligt kateter,
havde blærebetændelse.

Flere fordele
Udover at forebygge og behandle urinvejsinfektioner vil kateterbehandlingen
også have andre fordele, som kommer
patienterne direkte til gavn.
Læge og ph.d.-studerende ved Klinisk
Mikrobiologisk afdeling, OUH, Kristian
Stærk, der har udført testene i grisemodellen, forklarer:
- Ved en almindelig tabletkur havner
en stor del af antibiotikabehandlingen i
mave-tarmkanalen og giver de klassiske
bivirkninger som kvalme og diarré. Ved
at give en målrettet lokalbehandling i
blæren kan disse bivirkninger forhindres.
- Herudover, fortæller Kristian Stærk,
bliver behandlingen i katetret givet på én
gang, og man er derfor fri for at huske
sine daglige tabletter.

Gavnlig effekt på antibiotikaresistens
Kristian Stærk forklarer, at kateterbehandlingen også vil have en gavnlig
effekt på antibiotikaresistens:
- I vores griseforsøg, har vi anvendt
500-1.000 gange mindre antibiotika
per dag sammenlignet med en traditionel tablet-behandling. Det lavere
antibiotikaforbrug vil nedsætte risikoen
for udvikling af antibiotika-resistente
bakterier.
Risikoen for, at der bliver udviklet generel antibiotikaresistens, er en trussel,
som vi bør tage meget alvorligt. Det
mener CEO hos Biomodics ApS, Peter

kateter
Forskerholdet har testet katetret i en
svineblære. Til højre ses et almindeligt
kateter, der har dannet bakterier på ballonen. Til venstre ses Biomodics’ kateter
med en ballon helt fri for bakterier.

Thomsen., der underbygger/understreger alvoren:
- WHO og den engelske regering har
lavet rapporter, som beskriver problemstillingen. Udsigten i 2050 er, at flere

Tekst: Birgitte Bjørkman og Berit Jarmin
Foto: Odense Universitetshospital

mennesker vil dø af resistente bakterier
end af kræft og diabetes tilsammen. I
alt over 10 millioner døde hvert år og et
samlet, økonomisk tab på 700 trillioner
kroner.

ud i den virkelige verden og gøre gavn
hos de mange mennesker, der dagligt
er udfordret med hyppige og kroniske
urinvejsinfektioner, fortæller Thomas
Emil Andersen.

Test på mennesker

Linx Association har bistået Biomodics
med kontakt til de fremmeste neutronforskere i verden til forståelse af
nanostrukturen i polymerblandingen,
der er afgørende for, at ballonen bliver
permeabel.

Biomodics forventer at kunne begynde
at teste katetret på mennesker senere i
år. Til disse test er der netop søgt midler i EU, og der spores stor optimisme
hos iværksætterne i den lille, danske
virksomhed.
- Katetret var meget effektivt i grisemodellen, og vores forsøg viser, at vi
vil kunne kurere selv en elefantblære
for urinvejsinfektion med vores kateter,
fortæller Martin Alm, ph.d. med speciale
i polymerer.
Også hos forskerholdet i Odense ser
man frem til at kunne påbegynde test på
mennesker, der kommer til at tælle over
300 personer.
- Jo før jo bedre, så katetret kan blive
godkendt, sat i produktion og komme

RYK har bidraget med et støttebrev
til Biomodics’ ansøgning til EU. RYK!
magasin følger de kommende test på
mennesker. RYK! magasin har tidligere
bragt artiklen ”Urinvejsinfektioner under
overfladen” af Thomas Emil Andersen:
ryk.dk/2-2017.

FAKTA

Ofte er urinvejsinfektioner knyttet til brugen af katetre. Dels fordi de kan føre bakterier op i urinvejene ved indsættelse.
Bakterier klæber sig særdeles godt fast til gummimaterialet i katetret og kan danne en såkaldt biofilm, som er en ansamling
af bakterier på overfladen af katetret, som gør bakterierne særlig modstandsdygtige over for antibiotika. Man ved i dag, at
bakterier, som gror på katetergummiet, langsomt ændrer karakter og udvikler en slags hår, der gør bakterierne endnu mere
klistrede og øger deres evne til at sætte sig fast på blærevæggen og dermed invadere blærecellerne. Brugen af katetre gør
det altså som udgangspunkt sværere at bekæmpe bakterier og kan fremme udviklingen af tilbagevendende infektioner.
Ifølge Sundhedsdatastyrelsen koster det mellem 20.000 kr. og 27.000 kr. at behandle en enkelt, kateterrelateret urinvejsinfektion, selv når der er givet forebyggende behandling. Udover at give antibiotika består den almindelige behandling i løbende
at udskifte patienternes katetre og være varsom med hygiejnen i processen. En ubehandlet blærebetændelse kan i værste
tilfælde udvikle sig til nyrebækkenbetændelse og blodforgiftning, som er en potentielt livstruende tilstand.
RYK! 3 · 2020
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Når jeg holder foredrag, er det for at oplyse om, hvor smukt og dyrebart livet
er – med vores frihed, og alle de muligheder vi har – men også om, hvor sårbart
det egentlig er.
Tænk hvis folk levede fuldt ud bevidst og nærværende hver eneste dag, for der
er jo ingen garanti for, at vi vågner i morgen. Det er der jo mange, der ikke gør..
Det er helt op til os selv, hvad vi vil med og tænker om livet, da vi skaber vores
egen virkelighed. Det handler om at tage sig selv seriøst, inden livet bliver alvorligt,
for det gør det uden tvivl, og jo bedre du kender dig selv, jo nemmere kan du
tackle den krise/lidelse, der opstår i dit hoved.
- Peter Bleis, Borger i Din Hjælperordning
I dag har Peter sin egen foredragsvirksomhed, hvor han også fortæller om
sit livs største transformation: ulykken, lammelsen, hans ukuelige livsgejst
og dét at hive sig selv igennem livets sejeste stunder.
Kontakt ham for foredrag på: 4052 8411
og via mail: p-bleis@hotmail.com. Og så er
han på LinkedIn, Facebook og Instagram
- alt sammen under: Peter Bleis.

Vi skaber muligheder,
hvor du troede, der ingen var!

Din Hjælperordning
DIT LIV!
Vær med!

FACEBOOK.COM/DHO.DK
DIN-HJÆLPERORDNING.DK
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Forskning:

Effekt af træning på hjerte- og
kredsløbsfunktion
Det er velkendt, at der er en øget forekomst af hjerte-/kredsløbslidelser samt stofskiftesygdomme hos
rygmarvsskadede. Nu vil et ph.d.-projekt i et træningsforsøg på Aalborg Universitet undersøge effekt af
træning på hjerte-/kredsløbsfunktion og metaboliske faktorer hos rygmarvsskadede kørestolsbrugere. Til
dette søges deltagere.
Tekst: Rasmus Kopp Hansen • Foto: Colourbox

D

er ses en øget forekomst af
hjerte-/kredsløbslidelser samt
stofskiftesygdomme hos rygmarvsskadede kørestolsbrugere. En
af årsagerne hertil kan være, at kørestolsbrugere ofte har et lavt, fysisk
aktivitetsniveau og oplever ændringer
i kropssammensætning som følge af
deres kørestolsafhængighed.

Forsøgspersoner efterlyses
Forskere ved faggruppen Sport
Sciences på Aalborg Universitet søger
derfor forsøgspersoner til at undersøge virkningen af 12 ugers fysisk
træning på forskellige risikofaktorer for hjerte-/ kredsløbslidelser og
stofskiftesygdomme.

Omfattende sundhedstjek
Du vil som deltager få mulighed for 12
ugers gratis træning, og alle deltagere i
forsøget vil modtage et særdeles omfattende sundhedstjek, hvor du bl.a. vil få
analyseret dit blod for sukker, fedtstoffer
og inflammationsmarkører, målt blodtryk, testet kondition ved direkte måling
af iltoptagelsen samt få undersøgt dine
blodkar ved brug af ultralydsudstyr.

Træningsgruppe og kontrolgruppe
Hvis du vælger at deltage i forsøget, vil
du som forsøgsdeltager ved lodtrækning blive placeret i enten en træningsgruppe eller en kontrolgruppe.
Hvis du bliver placeret i træningsgruppen, vil du i 12 uger skulle lave
en kombination af udholdenheds- og
styrkelignende træning på en romaskine, modificeret til kørestolsbrugere.
Træningen bliver afviklet med moderat til høj intensitet i op til 30 min og
bliver udført tre gange ugentligt med
minimum en hviledag mellem hvert

Forsøgsdeltagere
Du kan deltage i forsøget, hvis du:
• Er mellem 18 og 65 år
• Har haft din rygmarvsskade i min. et år
• Benytter manuel kørestol
• Har tilstrækkelig armfunktion til at kunne
udføre overkropstræning

Rasmus Kopp Hansen demonstrerer
her en maksimal arbejdstest på et
arm-ergometer med samtidig måling af
iltoptagelsen/konditallet (VO2peak).
træningspas. Træningen vil foregå i
Aalborg Roklub, Søsportsvej 8 og blive
superviseret af projektlederen eller en
idrætsstuderende.
Hvis du bliver placeret i kontrolgruppen, bliver du bedt om at fortsætte
din normale livsførelse igennem hele
forsøgsperioden. Efter forløbet tilbydes
kontrolgruppen 3 x gratis superviseret
træning.

Relevans af projektet
Ved at deltage i forsøget kan du bidrage
til at øge vores generelle viden om virkningen af fysisk træning på forskellige
risikofaktorer for hjertekredsløbs- og
stofskiftesygdomme hos rygmarvsskadede kørestolsbrugere. Derudover
er det muligt, at den fysiske træning
vil kunne medføre en reduceret sygdomsrisiko samt forbedret fysisk form,
og dermed bidrage til bibeholdelse af
en fysisk aktiv livsstil, øget livskvalitet
og uafhængighed for personer med
rygmarvsskade.
Rasmus Kopp Hansen er MSc, ph.d.studerende på Institut for Medicin og
Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du:
• Har fået indsprøjtning med binyrebarkhormon i skulderen inden for de seneste
fire måneder
• Er blevet opereret i din skulder inden for
det seneste år
• Har diabetes
Du bliver tilfældigt placeret i enten en
træningsgruppe, der skal deltage i et
12-ugers kombineret styrke- og konditionstræningsprogram eller i en kontrolgruppe, hvor du skal fortsætte din normale
livsførelse.
Uanset hvilken gruppe, du kommer i, skal
du møde op til otte forsøgssessioner, hvor
vi bl.a. måler blodtryk, puls og maksimal
iltoptagelse. Vi vil også tage fire blodprøver undervejs i forsøget.
Vi er naturligvis fleksible omkring tidspunkt for afvikling af træning.
Testsessionerne vil foregå i idrætslaboratoriet på Aalborg Universitet og på Aalborg
Universitetshospital.
Forsøget er godkendt af Den Videnskabs
etiske Komité for Region Nordjylland,
sagsnummer N- 20190053
Er du interesseret, så ring eller skriv til:
Rasmus Kopp Hansen, tlf. 2089 2317 eller
mail: rkopp@hst.aau.dk Senest den 21.
september, men gerne før.
STØTTE TIL KØRSELSUDGIFTER
RYK yder støtter til medlemmer, der deltager i projektet med 2 kr. pr kørt km op
til maks. 200 km tur/retur pr gang.
RYK! 3 · 2020
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Kroniske smerter:

Danske forskere bag potentiel
Forskere fra Københavns Universitet
har fundet frem til en ny måde at
behandle kroniske smerter på. Med
et stof, som det danske forskerhold
selv har designet og udviklet, kan
der opnås fuld smertelindring. Det
viser testforsøg med mus. Nu håber
forskerne på, at test på mennesker
vil give samme, positive resultat.
RYK! magasin har talt med forsker
Kenneth Lindegaard Madsen.

M

ellem syv og
ti procent
af verdens
befolkning
lider af kroniske smerter, der stammer fra
nerver, som er blevet beskadiget. Deriblandt mange
rygmarvsskadede, der - foruden de øvrige, omfattende
følger af en rygmarvsskade
- dagligt er udfordret med
neuropatiske smerter, som
er stærkt invaliderende og
livsindgribende med negativ
indflydelse på såvel den fysiske som psykiske tilstand.
Nu har forskere fra
Københavns Universitet fundet en ny måde at behandle
smerterne på.

Test på mus
I godt et årti har forskerne
arbejdet på at designe,
udvikle og teste et stof, der
skal give fuld smertelindring.
- Vi har taget processen hele
vejen fra at forstå biologien,
opfinde og designe stoffet til at beskrive, hvordan
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det virker i dyrene, påvirker
deres adfærd og fjerner
smerten, fortæller medforfatter Kenneth Lindegaard
Madsen, lektor ved Institut
for Neurovidenskab,
Københavns Universitet.
Behandlingen er testet i
mus, og de nye resultater
er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift EMBO
Molecular Medicine.
- Vi har udviklet en ny måde
at behandle kroniske smerter på. Det er en målrettet
behandling. Det vil sige,
at den ikke rammer den
generelle, neuronale signalering, men kun rammer de
ændringer i nerverne, som
den bagvedliggende tilstand
fremkalder, fx efter pådragelse af en rygmarvsskade
eller en amputation.

- Jeg har modtaget mange
henvendelser fra rygmarvsskadede, der spørger mig
”Kan det virkelig være rigtigt,
at jeg kan blive fri for smerter?”. Det er nyt for mig og
har givet stof til eftertanke,
fortæller Kenneth Lindegaard
Madsen, der har lyttet til
deres historier om et liv med
store livsændringer og kroniske smerter. Det er da også
hans håb, at hans forskning
bliver et gennembrud for den
kommende smertebehandling af bl.a. mennesker med
rygmarvsskade.
- Jeg er ikke i tvivl om, at

det stof, som vi har udviklet,
kan noget, men vi ved endnu
for lidt, og der skal grundig
test af sikkerheden til i dyr
og sidenhen mennesker, før
der kan foretages egentlige,
kliniske undersøgelser på
smertepatienter, forklarer
Kenneth Lindegaard Madsen,
der derfor heller ikke ønsker
at sætte forventningsbarren
for højt hos de smerteramte.

Effektivt stof
Stoffet, som forskerne har
udviklet, er et såkaldt peptid ved navn Tat-P4-(C5)2.
Peptidet fungerer målrettet

Til eftertanke
At det netop er mennesker
med rygmarvsskader, der
har reageret mest på nyheden, overrasker Kenneth
Lindegaard Madsen.

Her ser man stoffet Tat-P4-(C5)2 efter en injektion i rygmarven.
Stoffet (lilla) trænger ind i nervecellerne i rygmarven (gule),
men ikke i de omkringliggende celler (cellekernerne er blå).
Foto: Københavns Universitet.

behandling

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Colourbox

Kliniske forsøg
Forskerne arbejder nu på at
komme i gang med at lave
kliniske forsøg, blandt andet
i samarbejde med smerteforsker Nanna Brix Finnerup,

RYK!magasin formidler erfaringer, viden og indsigt om
livet som rygmarvsskadet, og læses af personer med
rygmarvsskade samt pårørende, behandlingssteder,
forskningscentre og uddannelsessteder mv.
KONTAKT
Hanne Qvistgaard
Tlf. 2121 4339
Mail: hq@rosendahls.dk

magasin
for rygmarvsskadede
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Håber på hurtig proces
I mellemtiden må de, som
lægemidlet er rettet mod,
vente med tålmodighed.
- Det bliver ikke lige her og
nu, vi kan tilbyde en ny smertebehandling. Der vil gå nogle
år, måske tre, før vi er dér,
hvor produktet forhåbentlig er
klar til godkendelse hos myndighederne og kan komme
ud på markedet, fortæller
Kenneth Lindegaard Madsen
og slutter:
- Men vi håber på en hurtig
proces, så det kan komme ud
og gøre gavn.
* sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S0028390819304721
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FLERE KILOMETER
OG MERE POWER

ÅRET UD MEDFØLGER DET HØJTEKNOLOGISKE
ECODRIVE SYSTEM KVIT OG FRIT, NÅR DU KØBER
EN HJÆLPEMOTOR FRA TRIRIDE.
LS

EKS

RTEN
PE

- Nu er vores næste skridt
at foretage toksikologiske
test som et skridt på vejen
henimod at kunne afprøve
behandlingen på mennesker,
fortæller Kenneth Lindegaard
Madsen.
- Målet for os er at udvikle et
lægemiddel, og planen er at
etablere et biotekselskab så
snart som muligt, så vi kan
fokusere på dette arbejde.
Københavns Universitet
har derfor også indgivet en
patentansøgning på baggrund af forskerholdets
studie.

Den direkte vej til din målgruppe

- it

ne

Indgivet patentansøgning

der er professor ved Aarhus
Universitet.
- I første omgang bliver det
på raske mennesker for at
teste sikkerheden, derefter
på mennesker med kroniske
smerter.
På spørgsmålet, om rygmarvsskadede, der har
nervesmerter, kan indgå
i forsøgsgruppen, svarer
Kenneth Lindegaard Madsen
bekræftende:
- Ja bestemt. Det er oplagt
med de henvendelser, som vi
har modtaget.

magasinet

RESTO
KØ

og rammer kun de nerveændringer, som er et problem og
skaber smerterne.
I et tidligere studie i en dyremodel * har forskerne vist, at
peptidet også kan mindske
afhængighed. Derfor håber
forskerne, at stoffet potentielt også vil kunne hjælpe
smertepatienter, der er blevet
afhængige af eksempelvis
opioider, et smertestillende
stof.
- Peptidet virker meget effektivt, og vi ser ikke nogen
bivirkninger, fortæller Kenneth
Lindegaard Madsen og
fortsætter:
- Vi kan give det her peptid
og få fuld smertelindring i
den musemodel, vi har brugt,
uden at få den sløvende
effekt, som kendetegner eksisterende, smertelindrende
medicin.

Annoncér i

t ak

e s o n e to k n

ow

o

KØRESTOLE OG HJÆLPEMOTORER
FRA BRUGERE TIL BRUGERE
WWW.KOERESTOLSEKSPERTEN.DK

Kilde: Sund.ku.dk
Studiet er bl.a. støttet af Novo
Nordisk Fonden, Lundbeck
fonden og Danmarks Frie
Forsk
nings
fond. Der er indgivet en patentansøgning fra
Københavns Universitet på
baggrund af Kenneth Linde
gaard Madsen og hans kollegers studie og resultater.
Læs hele studiet i EMBO
Molecular Medicine.
RYK! 3 · 2020
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Et billede af rygmarven, hvor Cav1.3-kanalerne
i nervecellerne i rygmarven lyser grønt.

Forskning i spasticitet:

Nyt studie giver håb
I forsøg med mus har danske forskere undersøgt neuronale mekanismer og fundet en måde til stort set at
forhindre, at der udvikles spasticitet efter rygmarvsskader. Det har de gjort ved at bruge allerede godkendt
medicin til forhøjet blodtryk, viser et nyt studie fra Københavns Universitet.

D

et vurderes, at 70 procent af
dem, som får en rygmarvsskade, langsomt efter skaden
udvikler spasticitet.
De ufrivillige, vedvarende eller rytmiske
sammentrækninger af muskler forhindrer hos mange opnåelse af optimalt
funktionsniveau og dermed bedst mulig
livskvalitet.

- Vores studie viser, at nimodipin kan
forhindre udvikling af spasticitet efter
rygmarvsskade, hvis det bliver givet tidligt efter skaden og langvarigt, fortæller
professor Ole Kiehn.

20 3 · 2020 RYK!

Behandling med kendt lægemiddel
Nu har forskere fra Københavns
Universitet fundet en mulig behandling
mod udvikling af spasticitet efter en
rygmarvsskade. Behandlingen er testet
på mus, som efter behandlingen havde
ingen eller kun lette tegn på spasticitet.
Musene blev behandlet med stoffet
nimodipin, som allerede er et godkendt
lægemiddel, der har været anvendt
siden 80’erne.
- Vi viser, at nimodipin stort set kan
forhindre udviklingen af spasticitet efter
rygmarvsskade, hvis det bliver givet tidligt efter skaden og langvarigt. Noget af
det mest overraskende og interessante
i studiet er, at effekten fortsætter, også

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Kiehn lab / Københavns Universitet

efter at behandlingen er stoppet, siger medforfatter Ole
Kiehn, professor ved Institut
for Neurovidenskab.

Effekten er langvarig
Nimodipin er et lægemiddel, som blandt andet bliver
brugt mod forhøjet blodtryk.
Forskernes forsøg viste, at
behandlingen med nimodipin
skal begyndes umiddelbart
efter at rygmarvsskaden er
sket, ellers virker det ikke.
Derudover skal behandlingen
fortsætte i lang tid.
I forsøget blev musene
behandlet med lægemidlet i
seks uger og derefter observeret i ni uger, hvor de udviklede ingen eller kun lette tegn
på spasticitet.
Det mest overraskende for
forskerne var, at effekten var
langvarig.
- Vi havde gættet på, at
spasticiteten ville være blokeret så længe, den farmakologiske behandling var i
gang. Men vi blev positivt
overraskede over at se, at
udviklingen af spasticitet forblev blokeret, også efter at vi
stoppede den farmakologiske
behandling, fortæller medforfatter Carmelo Bellardita,
postdoc ved Institut for
Neurovidenskab.

Blokeret kalciumkanal
Nimodipin virker ved at
blokere kalciumkanaler, der
tilhører gruppen af såkaldte
L-type kalciumkanaler- som
findes i mange nerveceller i
rygmarven. I studiet viser forskerne, at effekten af nimo-

dipin skyldes blokering af én
bestemt L-type kalciumkanal,
den såkaldte CaV1.3-kanal.
Det gjorde de ved genetisk
at fjerne den type af kalciumkanaler i rygmarven hos
musene. Det gav samme
resultat: Udviklingen af spasticitet blev blokeret.
Det er stadig uvist, om nimodipin vil have den samme
effekt på spasticitet hos mennesker, da alle forsøgene er
lavet på mus. Det spørgsmål
vil forskerne nu undersøge
nærmere.
- Vi er ganske optimistiske.
Men vi kan bestemt ikke vide
det. Nimodipin er et godkendt
lægemiddel, som let kommer ind i hjernen, og vi vil nu
indlede forsøg sammen med
andre forskere, hvor vi tester
nimodipin på raske forsøgspersoner for at se, hvordan
effekten er på forskellige
reflekser og motorikken.
Derefter kan der potentielt
være mulighed for at teste
præparatet på personer med
spasticitet, slutter Ole Kiehn.
BB/Kilde: sund.ku.dk
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Totalleverandør

De nye resultater er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science Translational
Medicine. Studiet er støttet
af EUs forskningsprogram
Horizon 2020, Novo Nordisk
Fondens Laureate Program
til Ole Kiehn og Læge Sofus
Carl Emil Friis og hustru Olga
Doris Friis’ legat samt Det
Sundhedsvidenskabelige
Fakultet.

FAKTA
I samarbejde med professor Jens Bo Nielsen og lektor Jakob
Lorentzen, der er tilknyttet Panum Instituttet, vil Kiehn lab
iværksætte test på raske personer med præparatet nimodipin. Efter det er det planen at de to labs skal foretage forsøg
med personer med rygmarvsskade i samarbejde med professor Fin Biering-Sørensen fra Klinik for Rygmarvsskader,
Rigshospitalet. Der er tilknyttet en ph.d. forsker til projektet,
og når etiske ansøgninger er faldet på plads, vil test starte op.
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Billedreportage
Uge 30:

Denne billedreportage er fotos taget af fotoholdet på Uge 30. Stemningsbilleder, som
indfanger glæde, kreativitet, udfordringer, muligheder og samhørighed - alt det, der
kendetegner RYKs sommerkursus på Egmont Højskolen. Tak til fotoholdet.

Foto: Frederik Juel Gade

Foto: Henning Lanng Sørensen

Foto: Frederik Juel Gade
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Foto: Benny Kjølhede

Foto: Gitte Buus Hasselgaard

Foto: Benny Kjølhede

Foto: Anders S Olsen

Foto: Iben Aakjær

Foto: Christian Sørensen

Baggrundsfoto: Jesper Rostgaard Hansen

Foto: Gitte Buus Hasselgaard

Foto: Frederik Juel Gade

Foto: Benny Kjølhede

Foto: Frederik Juel Gade
Foto: Lone Ebdrup
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Vil gøre en forskel

Trafikambassadør:

Når 49-årige Peter Bleis sidder foran skoleelever og fortæller sin historie, er det med ét formål. At forhindre,
at de kommer ud for en ulykke, som han gjorde for 14 år siden, da hastighed og promille ændrede Peters
liv.
- Hvis min historie kan få bare ét ungt menneske til at undgå samme situation som min, så er der en mening
med min ulykke.
Tekst: Jeppe Gudmandsen
Foto: Casper Moltke Christiansen

E

n aftale med nogle kammerater får Peter Bleis til at
sætte sig bag rattet ved sit
hjem lidt uden for Horsens.
Det er lørdag den 1. april
2006, og Peter skal hente sin gode ven
Lars, inden de skal mødes med en fælles vennegruppe. De drikker et par øl
hver, inden de kører, og da tiden løber
fra dem, trykker Peter ekstra hårdt på
speederen i sin Honda Civic.
- Det var en hel række af dumme beslutninger, som fik konsekvenser den dag.
Heldigvis var det mig, det gik ud over,
for jeg havde ikke kunnet leve med,
hvis jeg havde påført skade på min ven,
fortæller den i dag 49-årige Peter Bleis,
der ikke husker selve øjeblikket. Det er
derfor politiets opmålinger på ulykkesstedet, der afslører, at Peter havde en
promille på 1,3 og kørte mellem 110
og 130 km/t på landevejen, da ulykken
sker.

Alt er perfekt
Peters liv er før ulykken præget af højt
tempo. Drømmen om at blive ingeniør
strander i 1. g, hvor han dropper gymnasiet og starter på handelsskolen. Her
får han en elevplads i et byggemarked,
men weekendarbejdet betyder, at han
må gå på kompromis med at spille
fodbold på højt plan, som han elsker.
Og da Peter er færdigudlært, siger han
op og finder et 8 til 16 job, der giver
ham plads til fodbolden, vennerne og
sin nye kæreste Corita, som han får to
børn med.
I Peters verden er alt perfekt. Med job
på kød- og benmelsfabrikken DAKA,
hvor arbejdstiden og lønnen er god, har
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han tid til både vennerne, fodbolden og
familien. Der er også energi til at renovere huset selv, så det bliver, som han
vil have det.

En kamp begynder
14 dage efter ulykken vågner Peter og
kigger op i et sæt loftslamper, han ikke
genkender, og en sygeplejerske kigger
på ham og siger ”Godmorgen!”. Det første Peter tænker er, ”Hvad fanden laver
jeg her?” Han ved stadig ikke, at han
har været ude for en voldsom bilulykke
og nu ligger på intensivafdelingen på
Aarhus Kommunehospital. Selv om han
forsøger at svare, kan han ikke få en lyd
frem. Respiratoren forhindrer ham i at
tale. Peter husker tydeligt de næste ord:
”Godmorgen skat!” Det er Corita, der
står på den anden side af sygesengen
og overbringer ham de hårde kendsgerninger. Kammeraten slap næsten uden
skrammer, men Peter har brækket nakken fire steder og ryggen to. Det virker
som en definitiv afslutning på det aktive
liv, Peter elsker. Den første nat sover
han ikke, og følelsen af afmagt bliver
kun kortvarigt afbrudt af fortrydelse og
skam over, at ulykken er sket.
- Jeg var ved at give op og ønske, at
jeg var død. Men da jeg dagen efter ser
mine børn for første gang efter ulykken,
tager jeg en beslutning. Alt, hvad der
er værd at leve for, står lige foran mig,
fortæller Peter og fortsætter:
- Derfra ser jeg mig ikke tilbage, men
begynder en kamp for at komme tilbage
til mit liv.

Nedslående besked
Fra sygesengen kommer alt til at handle

om at ændre på situationen, som virker
fuldstændig uoverskuelig.
- Da jeg blev flyttet til genoptræning på
Vestdansk Center for Rygmarvsskade,
kunne jeg trække vejret selv. Det var
bare 14 dage efter, jeg var vågnet,
husker Peter.
I den kommende periode gennemgår
Peter en udvikling, ingen havde turdet
håbe på, og ti måneder senere kalder
overlægen Peter til samtale. Han kan
med anstrengelse selv gå ind på lægens
kontor, og på trods af, at det i sig selv
er et imponerende resultat, er lægens
besked alligevel nedslående. Selv om
resultaterne for Peters ben er usandsynligt gode, er der ikke håb for, at han
nogensinde kommer til at bruge sine
arme igen. Konklusionen er, at de ikke
kan gøre mere for ham, og at han bliver
udskrevet og sendt hjem.
- Det slog mig helt ud. Jeg gik i seng
og lå der i en uge, kun afbrudt af
toiletbesøg.

Turbulent tid
Hjemme i huset uden for Horsens er
tingene meget anderledes end før. I
starten af juni, blot to måneder efter
Peters ulykke, dør Coritas søster, som
efterlader sig to børn. Familien åbner
dørene for søsterens børn, som de
senere adopterer. Den lille husstand,
som tidligere bestod af to børn og to
voksne, består nu af fire børn, mor, en
far, som ikke kan deltage i det praktiske
i familielivet, og tre handicaphjælpere.
- Alting gik pludselig meget hurtigt derhjemme, men det var bare min følelse. I
virkeligheden var jeg gået helt i stå. Jeg
har brugt så mange timer på at sidde og

Bliv trafikambassadør
På et normalt år holder trafikambassadør Peter Bleis 100 foredrag om
året for elever i 8.-10. klasse og på ungdomsuddannelser.

glo ind i en hvid væg, mens jeg tænkte.
Det tog mig lang tid at erkende, at den
gamle Peter var væk, Nu måtte jeg finde
ud af, hvem den nye Peter var, fortæller Peter, der skal have hjælp til alt og
derfor er afhængig af hjælpere 24 timer
i døgnet.
Efter den turbulente periode, hvor alting
er blevet vendt på hovedet, må Corita
og Peter se i øjnene, at de er groet fra
hinanden. Peter flytter ud, så børnene
og Corita kan blive i huset, og 16 års
parforhold er slut.

Bliver trafikambassadør
Den nye tilværelse giver Peter utroligt
meget tid til at tænke. Han vil finde en
mening med ulykken, eller i hvert fald
vil han forsøge at gøre noget for andre,
så de ikke ender i samme situation som
ham.
Ved en tilfældighed hører han om
Trafikinformatørerne, som i dag hedder
Sikker Trafik LIVE, hvor unge mennesker
tager ud på skoler og ungdomsuddannelser og fortæller om deres trafikulykke, så andre unge kan reflektere
over deres valg og risiko i trafikken.
- Da jeg hører om Trafikinformatørerne,
tænker jeg med det samme, at det 100
procent sikkert er dét, jeg skal. Jeg

var heldigvis 35 år, da ulykken skete,
så jeg følte, at jeg havde meget at leve
for, men var ulykken sket som 15 eller
20-årig, så ved jeg ikke, hvad jeg havde
gjort. Hvis min historie kan få bare ét
ungt menneske til at undgå samme
situation som mig, så er der en mening
med min ulykke, fortæller Peter, der i
dag er trafikambassadør og på et normalt år holder omkring 100 foredrag
om året for elever i 8.-10. klasse og på
ungdomsuddannelser.

Et nyt liv
Peters energi og hans engagement i
andre mennesker får ham også til at
melde sig som frivillig i headspace, som
er en organisation, hvor unge med ondt
i livet kan henvende sig og tale med en
voksen om deres problemer. Ved siden
af det i forvejen tæt pakkede program,
vælger Peter at tage en uddannelse
som coach, og han kaster sig ud i
at lave foredraget ”Tager du dig selv
seriøst, inden livet bliver alvorligt?”, der
dog bliver udskudt på grund af coronaepidemien, som lukker Danmark ned i
starten af 2020.
- Jeg elsker mit liv. Selv om ulykken har
ændret mange ting, og jeg gerne ville
have været den foruden, vil jeg ikke

Er du rygmarvsskadet efter en trafikulykke, og har du mod på, lyst til og
er psykisk klar til at fortælle din historie til unge mennesker i 8.-10. klasse,
på gymnasier og på produktions- og
erhvervsskoler, så de reflekterer over
deres adfærd i trafikken? Så kan du
blive ambassadør i Sikker Trafik LIVE.
Som en del af trafikinformatørkorpset
får du tilbud om:
• Introduktionskursus, hvor du bl.a.
lærer om formidling, præsentationsteknik og om Rådets arbejde
• Løbende efteruddannelse
• Mulighed for at gøre en forskel
• Fællesskab med andre ambassadører
• Honorar + udgifter til transport
Har du lyst til at påvirke unge mennesker med din historie, så skriv til Rådet
for Sikker Trafik, att. Lars Olsen på lo@
sikkertrafik.dk
undvære de ting, jeg har lært, de personer jeg har mødt og den udvikling, jeg
har været igennem. En af mine veninder
sagde engang, at det var godt, at det
var mig, ulykken skete for. Hun mente,
at jeg var den eneste i vores vennegruppe, der kunne gå igennem alt det
og stadig være en positiv og livsglad
person, fortæller Peter og slutter:
- Mit liv er blevet meget dybere efter
ulykken, og jeg værdsætter min familie, mine venner og at jeg kan gøre en
forskel for andre. Det ville jeg ikke bytte
for noget i verden.
RYK! 3 · 2020
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Forskning i

- Vi kan godt interessere os endnu mere
for, hvem patienten
er som person.

I

rehabiliteringen af patienter med
rygmarvsskade er det alfa og
omega, at sygeplejepersonalet
tager afsæt i den enkeltes liv og
perspektiv, når de tilrettelægger
alle aspekter af sygeplejen.
- Når sygeplejersker ændrer deres perspektiv og er mere deltagende og viser
engagement, vil patienten i højere grad
være motiveret for rehabiliteringen, forklarer klinisk sygeplejespecialist Randi
Steensgaard, der står bag en ny ph.d.afhandling, og konkluderer:
- Vi kan godt interessere os endnu mere
for, hvem patienten er som person. Som
plejepersonale skaber vi rammerne og
pladsen til patientens rehabilitering. Ved
at vise omsorg og skabe struktur kan
vi få patienten på banen med ønsker til
egen rehabilitering.

stenter egen praksis.
- Kombineret med interviews med
indlagte patienter på VCR gav det et
godt billede af, hvordan vi med fordel
kunne justere praksis og udvikle sygeplejefaglige tiltag, der kan understøtte
patientens deltagelse, fortæller Randi
Steensgaard, der interviewede i alt 11
patienter.
- Vi kunne se, at patienterne allerede
deltog i rehabiliteringen i et vist omfang,
men sygeplejepersonalets kendskab
til patientens liv og præferencer var for
småt, fortæller Randi Steensgaard og
forklarer:
- Rehabiliteringsforløbet tog ikke i
tilstrækkelig grad afsæt i patientens liv,
ligesom det ikke blev justeret i forhold til
patientens ønsker og behov.

Personalets kendskab var for småt

Patienternes beskrivelser og oplevelser fik stor betydning for de nye
tiltag, som senere er blevet udviklet i
sygeplejegruppen.
- Da gruppen afprøvede, hvordan tiltagene virkede, var det også patienternes
feedback i kombination med sygeplejepersonalets egne oplevelser, der fik

Afhandlingen tager sit udspring i
Vestdansk Center for Rygmarvsskade
(VCR). Her startede et studie med
såkaldt prøvehandlinger i 2015. Gennem
observationer, logbøger, fælles dialog og
refleksion undersøgte en gruppe sygeplejersker og social- og sundhedsassi-
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Patienttilbagemelding

betydning for den endelige udformning
af de tiltag, der skulle implementeres i
hele sygeplejegruppen på VCR.
Der var også en tidligere patient med
i referencegruppen, og han var meget
værdifuld for projektet, fortæller Randi
Steensgaard og pointerer:
- Fordi han selv havde oplevet patientrollen samtidig med at han nu som
udskrevet kunne se tilbage på, hvordan
det havde været, og hvad der var vigtigt
for hans videre liv.

Omsorgsfuld sygepleje
For at få en patient godt igennem
rehabiliteringen har studiet haft et stort
fokus på personalet omkring patienten. Personalet har haft samtaler med
patienten gennem hele forløbet, hvilket
har skabt mere rum og forståelse for
patienten, viser studiet.
- Samtalerne har haft en kæmpe
betydning for indsigten i patientens
perspektiv og for dennes mulighed for
at deltage. Det er også en vigtig del af
sygeplejen at sidde og lytte til patienten og på den måde være nærværende
og vise omsorg. Det skaber et rum for
omsorgsfuld sygepleje, fortæller Randi

muntring

i rehabilitering:

- fører til patientdeltagelse
Når det sygeplejefaglige personale viser interesse for mennesket bag
patienten, er det lettere at opmuntre til at være deltagende i sin egen
rehabilitering. Det viser et studie og en ph.d.-afhandling, som udspringer
fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade.
Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

periode, så skriver vi det ned, så personalet ved det og respekterer det.

Betydning for de øvrige faggrupper

Steensgaard og fortsætter:
- Gennem hele studiet har de mange
initiativer med justeringer og tilpasninger også skullet tage hensyn til klinisk
praksis, så ønsket om at øge patientens
deltagelse passede sammen med den
kliniske virkelighed, ligesom studiet gennem refleksion og dialog har givet det
deltagende personale et analytisk blik
og kompetencer til at handle på uhensigtsmæssige arbejdsgange.

Implementering
Studiet er implementeret i VCRs sygeplejegruppe, hvor man nu målrettet
sætter sig ind i den enkelte patients perspektiv, ressourcer, drømme og ønsker
til det fremtidige liv.
- Vi ønsker at tilrettelægge rehabiliteringen efter patientens liv og ønsker, i
stedet for hvad der passer bedst ind i
afdelingen, fortæller Randi Steensgaard
og forklarer videre:
- Hvis en patient normalt vil stå tidligt
op for at nå på arbejde, så er det dét,
vi arbejder hen imod og tilrettelægger
dagen efter for dén patient. Hvis en
patient har det svært og har brug for,
at der ikke stilles for mange krav i en

På spørgsmålet om, hvordan de nye
tiltag i sygeplejegruppen påvirker de
øvrige faggrupper, fortæller Randi
Steensgaard:
- Med mange faggrupper og det tætte,
interdisciplinære samarbejde har det
stor betydning for de øvrige, når der
laves ændringer i en faggruppe, så
efterfølgende er det nødvendigt at
arbejde på organiseringen af rehabiliteringen generelt for at skabe plads og
rum til de sygeplejefaglige tiltag.
- Rehabiliteringens kvalitet afhænger jo
af patientens samlede resultat og ikke
af, hvor godt den enkelte faggruppe er
til at løse sine opgaver. Opgaven er først
løst, når der er samspil og synergi mellem faggrupper og sammen med patient
og pårørende. Det er meget komplekst
og udfordrende – og noget vi konstant
skal arbejde på at forfine og forbedre,
mener Randi Steensgaard.

Ønsker for fremtidens rehabilitering
- Jeg håber, at studiet kan give anledning til, at vi konstant og kontinuerligt
forholder os til, om den organisering,
vi har af rehabiliteringen, tager afsæt
i patientens præferencer, ønsker og
behov – både i de enkelte patientforløb
men også i den overordnede strukture-

- Jeg håber, at der skabes plads og tid
til, at man i sygeplejen lytter sig frem
til, hvad patienten har brug for af støtte
og omsorg for at trække vigtige og
meningsfulde elementer med til det liv,
de skal leve med en rygmarvsskade,
fortæller Randi Steensgaard.

ring af rehabiliteringen, fortæller Randi
Steensgaard og slutter:
- Derudover håber jeg, at der skabes
plads og tid til, at man i sygeplejen lytter
sig frem til, hvad patienten har brug for
af støtte og omsorg for at trække vigtige
og meningsfulde elementer med til det
liv, de skal leve med en rygmarvsskade.
Klinisk sygeplejespecialist Randi
Steensgaard forsvarede sit ph.dprojekt ’Promoting patient participation in rehabilitation – caring for the
patient’s perspective’ den 1. juli på
Regionshospitalet Viborg.
Kilde: HE Midt Kommunikation
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Ambulant rehabilitering:

Mål for hverdagsliv savnes
Mennesker med rygmarvsskade savner mål, som knytter sig til deres hverdagsliv, i
det ambulante rehabiliteringsforløb. Et nyt forskningsprojekt har derfor sat sig for at
belyse virkning af målsætning og praksis i den ambulante, tværfaglige rehabilitering af
mennesker med rygmarvsskader med henblik på at styrke indsatsen.

Tekst: Lisbeth Ørtenblad • Foto: Tobias Bojesen

M

ålsætning er en væsentlig
del af rehabiliteringsforløb for
mennesker med rygmarvsskade. Rehabiliteringsforløb skal
bidrage til, at mennesker på trods
af funktionsevnenedsættelse bliver
i stand til at leve et selvstændigt og
meningsfuldt hverdagsliv. Livssituation
og hverdagsliv bør derfor være omdrejningspunkt for ambulante rehabiliteringsforløb, og det er vigtigt, at mål for
forløbet knytter sig til hverdagslivet, som
det ser ud for den enkelte.

Kompleks proces
Det er imidlertid ikke en let opgave,
hverken for de sundhedsprofessionelle
eller for brugeren af det ambulante
rehabiliteringstilbud.
Mange oplever, at det er en udfordrende
og kompleks proces, når målsætning
både skal tage afsæt i en sundhedsfaglig viden og samtidig fokusere på den
rygmarvsskadedes ønsker og behov for
sit hverdagsliv – og at det hele nødvendigvis må foregå i et samarbejde mellem
denne og sundhedspersonalet.

Forskning skal give indsigt
Selv om der er bred enighed om, at
målsætning er et vigtigt element for
rehabiliteringsprocessen, er der ikke
meget viden, hverken om virkning af
målsætning eller hvordan det forløber i
praksis.
Det har et nyt forskningsprojekt, som
finder sted på Specialhospitalet for
Polio- og Ulykkesramte, sat sig for at
belyse.
Forskningsprojektet undersøger patienters og sundhedsprofessionelles samarbejde om patientcentreret målsætning
samt hvilke erfaringer og perspektiver,
patienter og sundhedsprofessionelle har
på patientcentreret. Forskningsprojektet
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Feltarbejde

Antropolog Lisbeth Ørtenblad skal på
feltarbejde og observere ambulante
rehabiliteringsforløb over en længere
periode.
skal give indsigt i, hvordan målsætningsarbejdet forløber i praksis, og
formålet er at styrke den ambulante
rehabiliteringsindsats for mennesker
med rygmarvsskade, så den i højere
grad bliver målrettet den enkelte persons hverdagsliv.

Litteraturstudie danner grundlag
Som led i forskningsprojektet har
forskerholdet, med Thomas Maribo i
spidsen, udgivet en artikel*, et såkaldt
litteraturstudie, hvor den eksisterende,
videnskabelige viden, der findes om
målsætning i rehabilitering for personer
med rygmarvsskade, præsenteres. Her
fortæller patienter, at der ofte er uoverensstemmelser mellem deres egne og
de sundhedsprofessionelles mål for
rehabiliteringsforløbet: de sundhedsprofessionelle fokuserer primært på mål,
som kan måles i de kliniske omgivelser,
fx at kunne gå på trapper eller træne
basale plejebehov, mens patienterne
savner, at der også fokuseres på deres
konkrete hverdagsliv, og at målene også
vedrører familieliv, arbejdsliv, psykiske
og sociale udfordringer.

Personer med rygmarvsskade savner således mål for deres ambulante
rehabiliteringsforløb, som knytter sig til
deres hverdagsliv efter udskrivelse fra
hospital. Der er derfor rigtig god grund
til at undersøge, hvordan det komplekse
målsætningsarbejde udspiller sig i den
konkrete, kliniske praksis.
Det gør én af forskerne bag projektet,
antropolog Lisbeth Ørtenblad, ved at
deltage i og observere den daglige,
kliniske praksis, hvor hun gennem
en længere periode følger en række
patienters ambulante rehabiliteringsforløb. Desuden bliver sundhedsfagligt
personale og patienter interviewet flere
gange.
Feltarbejdet afsluttes i efteråret 2020, og
resultater fra studiet bliver formidlet i forår/
sommer 2021.
Forskningsprojektet “Forståelse af
patientcentreret målsætning i ambulant,
tværfaglig rehabilitering – erfaringer og
perspektiver fra patienter og sundhedsprofessionelle” er finansieret af Rådet
for Offerfonden. Det udføres af et forskerhold fra DEFACTUM, Folkesundhed
og Rehabiliteringsforskning, Region
Midtjylland, og gennemføres i tæt samarbejde med Specialhospitalet for Polioog Ulykkesramte.

* “Experiences with and perspectives
on goal setting in spinal cord injury: A
systematic review of qualitative studies”. Artiklen er udgivet i tidsskriftet
Spinal Cord, maj 2020, og forfatterne er:
Thomas Maribo, Charlotte Maria Jensen,
Louise Sofia Madsen og Charlotte
Handberg.

Forsyningspligt
i BPA-sager

Ny bog om hjælpeordning:

Mennesket i cent
rum

Mennesket i centrum
Tekst: Birgitte Bjørkman

guide til per
sonlig
ledelse og

Mennesket
i centrum

Coronaepidemien gav udfordringer hos de af landets borgere, der har en BPA-ordning
og/eller en respirator, med tvivl
om ansvar for dækning af vikarer ved sygemeldinger.

det gode sam
arbejde i en

I

En

I foråret udkom bogen
Mennesket i centrum, som er
en guide til personlig ledelse
og det gode samarbejde i en
hjælpeordning.

Hvem har forsyningspligt i
BPA-sager

Mette Dreje
r

hjælpeord

den nyudgivne bog Mennesket
i centrum finder man råd og
støtte til at opnå det gode
samarbejde mellem bruger og
hjælper i en hjælpeordning.
Bogen består af en blanding
af forfatterens egne erfaringer,
udsagn fra andre brugere, hjælpere og pårørende og forskellige
teorier og redskaber til at få det bedst
mulige ud af livet med en hjælpeordning.
Dertil er der opgaver, der har til formål at
få læseren til at tænke over, hvad der giver
trivsel og glæde for den enkelte i dette
samarbejde.
ning

Af Mette Dre

En guide til
personlig le
det gode sa
delse og
marbejde
i en hjælpeo
rdning

jer

Mennesket i centrum er udgivet af Mette
Drejer, mor til tre, de to børn med handicap
og med mere end 10 års personlig erfaring
med hjælpeordninger i forbindelse med
hendes søns handicap. Dertil er hun certificeret coach, foredragsholder og underviser.
Bogens tilblivelse udspringer således af
forfatterens mangeårige erfaringer med
hjælpeordning og faglige tilgang – og ikke
mindst med eget ønske om at opnå accept
af livssituation, trin til at søge kommunen
om hjælp, kommunikation, værdier, hjælperansættelse og det daglige samarbejde.
- At være afhængig af hjælp og samtidig
at skulle samarbejde med et andet menneske om denne hjælp er meget krævende,
understreger Mette Dreier, der under skrivning af bogen har
været i kontakt med både brugere, hjælpere
og pårørende, som hver havde deres helt
egne historier, meninger og erfaringer.
Gennem mødet med disse mennesker blev
forfatteren bekræftet i behovet for støtte i
dette helt specifikke område. Med bogen
er det derfor Mette Dreiers ønske at bistå
med råd og støtte til andre i en tilsvarende
situation.
Her er kort fortalt, hvad du kan forvente at
læse om i bogen:

-

Hvad giver balance i
et bruger-hjælper samarbejde?
- Fem forberedelsestrin til at søge kommunen om hjælp
- Hands-on værktøjer til at tage personligt
lederskab
- Tjekliste til ansættelsessamtalen
- Metoder til at styrke din kommunikation i
det daglige samarbejde
- Udsagn fra brugere, hjælpere og pårørende om bruger-hjælper samarbejde.
Bogen er en guide, der kan støtte frem mod
valg, der har betydning for, at man som
bruger i en hjælpeordning kan føle sig set,
forstået og imødekommet i forhold til egne
behov. Det er forfatterens ønske, at bogen
kan inspirere til at tage ansvar for egne
behov, men også til at blive en endnu bedre
samarbejdspartner mod et velfungerende
samarbejde.
Bogen henvender sig derfor først og
fremmest til personer, som er afhængige af en personlig handicaphjælper,
men bogen kan også med fordel læses
af hjælpere, pårørende, kommuner og
hjælpeordningsadministratorer.
“Mennesket i centrum - en guide til personlig ledelse og det gode samarbejde i en
hjælpeordning”. Udgivet april 2020. 192
sider. Bogen kan bestilles som paperback,
e-bog eller lydbog på sunrisecoaching.dk.
Bog og e-bog forhandles også af bogbutikker. På sunrisecoaching.dk kan man også
hente et gratis sæt arbejdsark til bogen.

Derfor måtte Socialministeriet
på banen, som meldte ud, at
kommunerne og regionerne
har ansvaret for forsyningspligten til BPA ordningerne.
Det fastslår på sin hjemmeside:
“Hvis en borgers hjælpere bliver syge, og det ikke er muligt
for borgeren at dække sig ind
ved hjælp af vikarer mv., så
skal kommunen træde til med
hjælp, da de har en forsyningspligt. Hvis borgeren selv bliver
syg, skal han/hun iagttage
samme forholdsregler som
alle andre ... For borgere, der
ud over en ordning med BPA
eller kontant tilskud også har
en respiratorordning, er regionen med indover ordningen,
da de har myndighedsansvaret
i forhold til den respiratoriske
behandling, borgeren får fra
sine hjælpere. Hvis en borger,
som har en respiratorordning,
bliver syg, bør borgeren hurtigst muligt lade sig indlægge
og/eller kontakte det respirationscenter i regionen (øst
eller vest), som han/hun er
tilknyttet.”
Ved tvivl om dine muligheder
for at få hjælp og om, hvordan
du fremadrettet skal forholde
dig, kan du kontakte din kommune eller det respirationscenter, som du er tilknyttet.
Læs mere på Socialmini
steriets hjemmeside sim.dk.
BB
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Neurorehabilitering:

Nyt videnscenter
Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Et nyt videnscenter for neurorehabilitering i Vestdanmark skal
samle viden om patienter med bl.a. rygmarvsskader og gennem en
koordineret indsats sikre den absolut bedste behandling.

patienter med rygmarvsskade og hjerneskade ved at samle det omfangsrige
videns- og erfaringsgrundlag i ét og
samme videnscenter.

Understøtte patientinvolvering

Lene Bastrup Jørgensen er nyansat
leder for det nye videnscenter for neurorehabilitering i Vest.

V

estdansk Videnscenter for
Neurorehabilitering eller i
daglig tale, ViC er navnet
på et nyt videnscenter
for neurorehabilitering i
Vestdanmark. Her skal opbygges et
endnu stærkere rehabiliteringstilbud for
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- Vi vil skabe bedst mulig livskvalitet
for mennesker med behov for neurorehabilitering og for deres pårørende,
fortæller den nyansatte leder for ViC,
Lene Bastrup Jørgensen, som har store
ambitioner for centrets arbejde.
Det skal ske ved at øge samspillet
mellem praksis, uddannelse, forskning
og innovation på tværs af sektorer og
neurologiske universitets- og hospitalsmiljøer i Vestdanmark.
Allerede i dag uddanner Vestdansk
Center for Rygmarvsskade på skandinavisk plan og arbejder internt med
uddannelse og kompetenceudvikling,
men ambitionerne rækker længere.
Visionen er blandt andet at skabe et
epicenter for det tværgående samarbejde ved at stille den bedste viden til
rådighed og få omsat viden til praksis.
I det arbejde ønskes et tæt samarbejde
med neurologiske samarbejdsparter
i øst, patientorganisationer, private
rehabiliteringssteder, industrien og ikke
mindst ved involvering af patienter og

pårørende. Og særligt patienterne, de
pårørende og patientorganisationerne
har fokus hos den nye leder.
- Deres viden er uundværlig, fastslår
Lene Bastrup Jørgensen, der i det
kommende arbejde også strategisk vil
understøtte øget patientinvolvering.
- Patientinvolvering sker allerede, men
ViC skal som paraplyorganisation være
med til at synliggøre dette felt ved at
understøtte og øge den igangværende
patientinvolvering, forklarer den nye
centerleder, der vil invitere patientorganisationerne med i ViC’s styregruppe.

Dialog med RYK
Når det gælder patientgruppen af
rygmarvsskadede, glæder den nye
videnscenterleder sig til dialogen med
RYK.
- Vi har et fælles mål. Sammen skal vi
sikre, at alle rygmarvsskadeperspektiver kommer med, så rehabiliteringen
for denne patientgruppe bliver både
meningsfuld og optimal. Det handler om
en koordineret indsats for disse mennesker, og det kan RYK og ViC hjælpe
hinanden med, fortæller Lene Bastrup
Jørgensen, der ønsker, at ViC bliver et
kraftcenter, som alle parter både kan
bidrage til og trække på. Et kraftcenter,

i Vest

Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er part i det nye neurorehabiliteringscenter, ViC, som bliver et murstensløst center, hvorfor VCR
lægger hus til den officielle åbning den 25. november.

Vigtig medspiller
RYK ser frem til samarbejdet med ViC,
hvor RYK får en plads i styregruppen.
Tekst: Birgitte Bjørkman

der dels består af den forskningsbaserede evidens og dels den praksisbaserede viden.
Og netop når det gælder viden baseret på praksis, er RYKs mangeårige
viden og erfaringer som patientorganisation en væsentlig brik, forklarer
Lene Bastrup Jørgensen.

Det nye center skal sætte aftryk både
ude i de private hjem, på hospitaler
(private som offentlige), i industrien
og på den politiske scene. Det forudsætter involvering af alle relevante
parter omkring os, slutter Lene
Bastrup Jørgensen, der til gengæld
sidder klar med et stort engagement.

Indsats på tværs af landet

ViC bliver et murstensløst center, der med ansættelsen af Lene
Bastrup Jørgensen som videnscenterleder har taget de første officielle
skridt i en opbygning. Den officielle
åbning finder sted den 25. november 2020 på Vestdansk Center for
Rygmarvsskade.

Den koordinerede indsats gælder
også samarbejde med Østdanmark.
- Vi skal dele, systematisere og
implementere allerede eksisterende
viden på tværs af landet og formidle
det ud, så det gør nytte hos både
sundhedspersonale, patienter og
pårørende.

Succeskriterie
Den nye centerleder glæder sig til at
komme i gang.
- Der venter mange spændende
indsatsområder. Vi skal styrke viden
om og fokus på patientgruppen i
alle aspekter, fortæller Lene Bastrup
Jørgensen, der ser en vigtig opgave i,
i højere grad, at sikre centrets synlighed og indflydelse på den sundhedspolitiske dagsorden.
- Succeskriteriet er, at vi bliver brugt.

Det nye videnscenter, ViC er en
del af Hospitalsenhed Midt, og det
samler højtspecialiserede funktioner inden for neurorehabilitering
fra Regionshospitalet Hammel
Neurocenter og Vestdansk Center for
Rygmarvsskade, hvor også Klassisk
Neurologi, Regionshospitalet Viborg,
inkluderes og ønskes styrket.
Kilde: rm.dk

Når det kommende videnscenter for neurorehabilitering i Vestdanmark, ViC åbner
officielt i november, vil RYK sidde med i
styregruppen. Det bliver sundhedspolitisk
konsulent, Mikkel Bundgaard, der skal
repræsentere RYK, og det glæder han sig
til:
- Det er et godt initiativ. Det bliver godt at
få en formaliseret platform for samling og
udveksling af viden om rehabilitering og
forskning til gavn for os med rygmarvsskader, og jeg ser frem til at være med til at
præge dette arbejde.
- Som patientorganisation er vi en vigtig
medspiller, fortæller Mikkel og hæfter sig
positivt ved, at der i kommissoriet lægges op til et tæt samarbejde med bl.a.
patientorganisationerne.
Det fordrer også, at RYK spiller tilbage, for
at det kommende videnscenter bliver en
succes:
- Vi skal som patientorganisation inddrage
og anvende centrets viden i vores arbejde
som en del af det politiske grundlag. Så på
den måde forpligter RYK sig også, forklarer Mikkel Bundgaard.
I Østdanmark er der også taget skridt til
et videnscenter for neurorehabilitering,
og Mikkel forventer et tæt samarbejde og
sparring de to centre imellem.
- Det vil sikre, at behandling og rehabilitering af mennesker med rygmarvsskader
bliver ens for alle i Danmark. Vi skal samle
og anvende de bedste erfaringer fra hele
landet!
RYK! 3 · 2020
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..... fra Klinik for Rygmarvsskader

COVID-19 status

Klinikken har i skrivende stund helt undgået coronasmitte - både blandt brugere og personale.
Klinikken har været lukket for besøgende, og der har
ikke været fri udgang. Dette er en betydelig indgriben
i menneskers personlig frihed, som vi i klinikledelsen
har set på med stor alvor og bekymring. Det positive
er, at tiltagene har haft den gode virkning, at der ikke
har været smitte at spore i klinikken, så de afsavn, som
nedlukningen har medført, har ikke været forgæves.
Klinikledelsen vil endnu en gang takke alle brugere og
deres pårørende for den enestående tålmodighed og
samarbejdsvilje, som vi har oplevet.
Den nyeste fase i genoplukningen betyder, at der på
nuværende tidspunkt er indført besøgstid to gange
dagligt, og at besøg med op til tre pårørende er muligt.
Der er ligeledes indført mulighed for udgang sammen
med de pårørende.
I henhold til myndighedernes vejledninger indfører KfR
nu løbende COVID19-test på alle indlagte brugere hver
uge, og personalet vil ligeledes blive testet med nogle
ugers mellemrum.
Claus Andersen, ledende overlæge

Nyansættelser
KfR har pr. 1. juni ansat klinisk sygeplejespecialist
Charlotte Windfeld i en stilling som udviklingssygepljerske, og pr. 1. september ansatte klinikken konstitueret afdelingssygeplejerske Maria Johannesen som
afdelingssygeplejerske i afdelingen.
CA

Efterlyser deltagere til cannabis forsøg
Klinikken påbegynder forsøg med cannabisbaseret
medicin den 13. august. Derfor efterlyses personer
med rygmarvsskade til dette videnskabelige
projekt, hvor effekt af cannabisbaseret medicin på
nervesmerter og spasticitet undersøges.
CA
(Læs mere på modsatte side, red.).

Kontaktinfo til ambulatoriet
Ambulatoriet: Tlf. 3863 1990
Tirsdag-fredag kl. 8-15
Sygeplejeambulatoriet: Tlf. 3863 1963
Tirsdag til fredag kl. 10.30-11.30
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Status på ny oversygeplejerske
Klinikken har ikke ansat en ny oversygeplejerske efter tidligere oversygeplejerske René Richard stoppede den 29. maj for at starte ny
stilling på Neurocentrets Afdeling for Intensiv behandling af hjerneog nervesygdomme på Rigshospitalet, hvor han er ledende oversygeplejerske for tre afsnit.
Da der i skrivende stund er påbegyndt skitse til en organisationsplan
for det kommende N-hus i Glostrup, vil stillingen som oversygeplejerske på klinikken i Hornbæk ikke blive besat så længe, at dette
arbejde pågår.
Claus Andersen

Status på N-huset
Byggeriet af Neurorehabiliteringshuset i Glostrup blev igangsat i
december 2019, og fremdriften har siden fulgt den forventede plan,
trods både ringe vejrlig med regn i januar og februar og nødvendige
tiltag for at sikre ekstraplads til håndværkerne i skurvogne m.m.
grundet COVID-19.
Byggegrube for sengestuebygning og bassin er udgravet, og tårnkran er stillet op i gårdhaven mod nord, hvor støbning af fundamenter
pågår. Der er delvist udgravet ved multihallen og ved ankomsthaven.
Asfaltering af adgang fra Ring 3 til byggepladsen er udført. Start af
entreprenørprojektering og udførelse af nordtunnel udfordrede tidsplanen, som dog fortsat holdes.
Projektledelsen oplever, at der er et godt samarbejde på byggepladsen, hvor alle entreprenører og rådgivere har fokus på at finde fælles
løsninger, når der opstår udfordringer. Der er således ingen afvigelser
på udførelsestidsplanen af 20. april 2017, som blev revideret den
17.oktober 2019, ligeledes er entreprenørprojekteringstidsplan af 24.
marts 2020 gældende. Det betyder, at aflevering af byggeriet fortsat
planlægges at ske i juni 2022, og endelig indflytning planlægges
gennemført i 2. halvår 2022.
Grundstensarrangementet, som der var inviteret til den 14. maj, blev
aflyst grundet COVID-19. Det planlægges at afholde arrangementet
i efteråret 2020.
Birgitte Bjørkman. Kilde: regionh.dk
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..... fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Nyt VidensCenter

Cannabis: Forsøgspersoner søges

ViC er navnet på det nye VidensCenter for neurorehabilitering, som er opstået i en fælles ambition mellem
RHN, VCR og Klassisk Neurologi i Viborg om at samle og
opbygge et endnu stærkere neurorehabiliteringstilbud. Et
videnscenter som ViC har opgaven at generere, indsamle,
systematisere og formidle viden. Viden kommer i mange
former, eksempelvis evidens- og praksisbaseret viden.
ViC skal sikre en formidling og omsætning af denne viden
til glæde for patienter og pårørende ved at arbejde på
tværs af både klinik, uddannelse, forskning, innovation
og sektorer, hvor specielt kommunernes viden og erfaring
skal i spil.
Der er ansat en leder af ViC, Lene Bastrup Jørgensen. Om
nogle år skal ViC måle sin succes på, om ViC anvendes i
”dagliglivet” på hospitalerne, i hjemmene, patientorganisationer, erhvervslivet og fagpolitiske kredse. (Læs også
interview med Lene Bastrup Jørgensen andetsteds i bladet, red.).
Jørgen Vibjerg

Landets to centre for Rygmarvsskade, hhv. Klinik for
Rygmarvsskader og Vestdansk Center for Rygmarvsskade efterlyser personer med rygmarvsskade til deltagelse i forsøg med
cannabisbaseret medicin.

Styrkelse af forskning i Neurologi
Vi har i neurologisk afdelingsledelse sammen med hospitalsledelsen i længere tid arbejdet på at få styrket forskningen i Neurologi. Dels inden for Klassisk Neurologi
og dels inden for neurorehabiliteringsområdet, hvor en
samling af forskningsaktiviteterne i dette felt styrkes
ved et tættere samarbejde og fælles forskningsledelse
af Forskningsenheden Hammel Neurocenter (HN) og
Forskningsenheden Vestdansk Center for Rygmarvsskade
(VCR). Denne omstrukturering er nu faldet på plads.
Fra 1. juli fortsætter forskningsansvarlig overlæge Helge
Kasch som forskningsansvarlig overlæge for Klassisk
Neurologi med en forankring i det forskningsfelt, som er
Helges primære område inden for hovedpine, whiplash
og smerter. Helge tilknyttes i det daglige Hovedpine- og
Smerteklinikkerne i Klassisk Neurologi.
Forskningsenheden på VCR vil herefter blive drevet i samarbejde med Forskningsenheden Hammel Neurocenter
med professor Jørgen Feldbæk Nielsen som leder af den
samlede forskning inden for neurorehabilitering.
De store linjer er således endelig faldet på plads, og der
forestår nu et arbejde, hvor de to store forskningsområder inden for henholdsvis neurorehabilitering og Klassisk
Neurologi skal finde deres nye afsæt med nye forskningsprofiler - både hver for sig og inden for de områder, hvor
de respektive forskningsfelter sammen kan skabe synergieffekter til gavn for patienterne.
Det personale, som er umiddelbare berørt af omstruktureringen, er informeret.
Jørgen Vibjerg

Formål
Vi søger patienter til et videnskabeligt projekt, hvor effekten af
cannabisbaseret medicin på nervesmerter og spasticitet vil blive
undersøgt.
Hvem kan deltage:
• Patienter med multiple sklerose og patienter med rygmarvsskade
• Alder > 18 år
• Kroniske nervesmerter og/eller spasticitet
Du kan ikke deltage ved:
• Ukontrolleret, forhøjet blodtryk
• Hjerte-kar sygdom
• Epilepsi
• Psykisk sygdom, som ikke-behandlet depression eller skizofreni
• Graviditet/amning
• Tidligere eller aktuelt cannabismisbrug
Hvor foregår projektet:
Der er tale om et nationalt forsøg. Forsøget udføres på de to
centre for rygmarvsskade i Danmark og Sclerosehospitalerne
i Danmark.
Hvornår:
Projektet startede den 1. februar 2019.
Kontaktperson:
Hvis du ønsker at deltage, kan du kontakte den klinik, du er
tilknyttet i forbindelse med din sygdom.
Hvis du ikke er fast tilknyttet et af centrene for rygmarvsskadede
kan du kontakte forsøgsansvarlig: Overlæge Kristina Bacher
Svendsen, Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital,
tlf. 7845 4222.
Personalet

Ph.d om patientinvolvering
Vi ønsker Randi Steensgaard tillykke med sin ph.d. Randi forsvarede på fornemste vis den 1. juli sin ph.d afhandling: ”Promoting
patient participation in rehabilitation - caring for the patient´s
perspective”.
Studiet, som udspringer fra VCR, viser bl.a., at når det sundhedsfaglige personale viser interesse for mennesket bag sygdommen,
er det lettere at opmuntre patienten til at være deltagende i sin
egen rehabilitering. Stort til lykke med det flotte resultat.
Jørgen Vibjerg
Læs også interview med Randi Steensgaard andetsteds i bladet (red.).
RYK! 3 · 2020
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Dansk Handicap Forbund:

Når økonomien endeve
I dag er Dansk Handicap Forbunds økonomiske situation væsentlig bedre, end den var i 2014, hvor
forbundet var gældsat for et sted imellem 40-60 mio. kr.
- Samlet set er vi kommet i mål med det meste, og fremfor alt har vi fået gældsafviklet og forretningsudviklet
massivt, så vi nu er klar til at tage hul på den sidste del af den 10-årsplan, der blev lagt i 2014.

D

ansk Handicap Forbunds
økonomi har siden 2014
været præget af bekymring og utryghed, hvilket er
helt naturligt, når der sker ændringer
af økonomisk karakter, der kan være
svære at overskue. Der er heller ingen
klare definitioner på rigtige eller forkerte
løsningsmodeller, når man tager afsæt i
2014-situationen.

Turn around
Forbundet ansatte i 2014 en ny direktør,
der forud for sin ansættelse var blevet bedt om at ”stille den økonomiske
diagnose og komme med en plan for
helbredelsen”. Forbundet ansatte den
kandidat til jobbet, de troede mest på,
og som havde prøvet at gennemføre et
økonomisk ”turn around” i en tidligere
ansættelse.
Det økonomiske billede, forbundet
havde givet den nye direktør i ansættelsesforløbet, viste sig dog hurtigt
slet ikke at holde vand, og de første år
”væltede skeletterne ud af skabene”.
Samlet set var forbundet gældsat for
et sted imellem 40 og 60 millioner,
afhængig af opgørelsesmetoder. Og
her taler vi alene om eksterne kreditorer. En stor gæld, en indtægtsside, der
ikke kunne betale driften af forbundet
samt fondstildelinger, der ikke kunne
dække forbundets aktiviteter og frivilliges kørsels- og mødeudgifter, kaldte
på noget radikalt i en helbredelsessammenhæng. Og kodeordene var
og er fortsat GÆLDSAFVIKLING og
FORRETNINGSUDVIKLING.

Godt på vej
På de seks år, der er gået siden 2014,
er det lykkes at få afviklet al gæld til
eksterne, bortset fra vores kassekredit
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i banken. Vi er samtidig godt på vej i
forretningsudviklingen og har nu en
projekt- og en konsulentenhed, der
bidrager positivt til driften. Vi havde
også håbet at kunne øge fondstildelingerne til dækning af udgifter til aktiviteter for medlemmerne samt til dækning
af udgifter til de mange frivillige, men
det lave renteniveau har medført, at
fondene har mindre og mindre at dele
ud af.
Samlet set er vi kommet i mål med det
meste, og fremfor alt har vi fået gældsafviklet og forretningsudviklet massivt,
så vi nu er klar til at tage hul på den
sidste del af den 10-årsplan, vi lagde i
2014.
I dag er vores økonomiske situation
væsentlig bedre, end den var i 2014,
og i dag er der ikke noget, der ”slører
billedet”. I 2014 var en stor del af vores
gæld optaget i de aktiver, (ejendomme)
forbundet rådede over. Men desværre
var enkelte af disse ejendomme også
regnskabsmæssigt værdiansat på en
helt urealistisk måde. Så urealistisk, at
regnskabet dengang ikke viste, at vi
skyldte mere væk, end vi ejede.
I de år, der er gået, har det årlige, regnskabsmæssige resultat ikke spillet så
stor en rolle, når blot vi fik gældsafviklet og sikret forbundet nye indtægter.
Fremadrettet vil det være lige omvendt,
da alle de aktiver, vi havde belånt, nu er
solgt, og det alene er det årlige, regnskabsmæssige overskud (drift), der kan
bringe trækket på kassekreditten ned.

Gode kræfter og ressourcer
Men hvor har det været vildt at se,
hvordan forbundets medlemmer over
de sidste mange år er begyndt at favne
forbundet som en helhed og lægge
kræfter og ressourcer bredt i forbundet.

Susanne Olsen og Jens Bouet: - I dag
er vores økonomiske situation væsentlig
bedre, end den var i 2014. Fotos: DHF.
Det har været og er en fornøjelse at se,
hvordan RYK-medlemmer i langt højere
grad end tidligere nu også er blevet
aktive i lokalafdelingernes bestyrelser,
i hovedbestyrelsen, i forbundets fem
udvalg, i bisidderkorpset og i diverse ad
hoc arbejdsgrupper. RYK er som den
største specialkreds i forbundet også
den, der har udviklet sig mest i den
sammenhæng.

Stigning i rådgivningsfunktion
Et er at give og bidrage på frivillighedens basis, noget andet er at modtage.
Og når vi roser hinanden for at være
aktive på tværs af forbundets rammer, må vi også se på, hvad forbundet
giver tilbage den anden vej. Og et af
de områder, der fylder mest, er vores
rådgivningsfunktion.
I alle årene har forbundet ligeledes holdt
status quo på serviceniveauet over for
medlemmerne, og særligt på rådgivningen og bisidderfunktionen har vi periodevist behov for at udvide kapaciteten.
Fra september 2019 og frem til juli 2020
har rådgivningen behandlet og afsluttet i
alt 539 sager, hvilket er en markant stigning i forhold til tidligere. På tilsvarende

.
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Mindeord:

Michael Nylandsted Larsen

Tekst: Susanne Olsen og Jens Bouet
Foto: Colourbox

vis har vores bisidderkorps også
haft særdeles travlt i perioden. Dette
til trods for COVID-19-situationen.
De medlemmer, der trækker allermest på disse funktioner, er ubetinget de medlemmer, der samtidig
hører under forbundets specialkredse. Topscoreren i både antal og
procentuelt, der modtog rådgivning
fra forbundet, er RYK-medlemmer,
som udgjorde næsten 40 % af alle
rådgivningens sager gennem de
senere år. Dette er måske også
en af årsagerne til, at så mange
RYK-medlemmer (12 ud af 44) er
aktive som bisiddere i forbundets
bisidderkorps.
Dette illustrerer også på glimrende
vis det vigtige i, at forbundet har
specialkredse, og vi i særlig grad
har en specialkreds for medlemmer
med rygmarvsskader, da denne jo
tilnærmelsesvist også samtidig er
sin egen diagnoseforening.
Det er skønt at konstatere, at
både lokalafdelinger, regioner og
specialkredse i høj grad lever og
virker som en del af en helhed i
Dansk Handicap Forbund. Trods
et naturligt behov for autonomi og
selvstændighed er det åbenlyst, at
vi alle også har brug for og glæde af
et godt og konstruktivt samarbejde i
det daglige arbejde.
Susanne Olsen er landsformand
og Jens Bouet er direktør i Dansk
Handicap Forbund.
Forbundet afholder sin 21. kongres
den 17.-18. oktober, og i 2025
kan forbundet fejre sin 100 års
fødselsdag.

Michael til højre under en rundvisning i kongebyen Bhaktapur i Nepal, april 2018.
Michael, der har arbejdet Ulandsafdelingen
i Dansk Handicap Forbund i mere end 30
år, er gået bort efter kort tids kræftsygdom, 54 år gammel.
Michael har gennem talrige projekter i
flere lande i Afrika, Asien og Sydamerika
været med til at udvikle handicaporganisationer til at kunne støtte mennesker
med handicap til bedre livsvilkår. Han var
kendt og respekteret som en hjælpsom,
opmærksom og elskelig person.
Det første ulandsprojekt han involverede
sig i var i Nicaragua, mens han studerede
biologi. Fra starten var han primus motor
for at opbygge udlandsafdelingen i DHF,
de sidste syv år som leder af afdelingen.
Med de mange års erfaring opbyggede
han gennem årene stor kompetence
inden for udviklingsprojekter. Det er i høj
grad hans fortjeneste, at ulandssekretariatet kører med den professionalisme,
som det gør.
Projekterne inddrager foreninger med
mange forskellige typer af handicaps.
Selv pådrog han sig som ung en rygmarvsskade efter en badeulykke i Tyrkiet.
For nogle år siden inviterede han RYK,
som han selv var medlem af, til at deltage
i et par projekter i henholdsvis Uganda og
Nepal, hvor der i forvejen var rygmarvsskadeforeninger med fra de to lande.
Det er primært på ture til Nepal, jeg har
lært Michael at kende som den rare, sympatiske og yderst nærværende person,
han var. Han var arbejdsom og skånede
ikke sig selv på de utallige og ofte strabadserende ture ud til sydpartnerne. Han

spildte ikke tiden, så rejsedagene var som
regel fyldt med møder hele dagen.
Engang kørte han på motorcykel i
Thailand, men glemte, at han ikke kunne
mærke noget, så han fik store forbrændinger på fødderne, fordi de ramte udstødningen. I de tidlige år rejste han på egen
hånd rundt i bus i Guatemala.
Michael vil blive husket og savnet af
mange. Han har været med til at forbedre
livsvilkår og rettigheder for mennesker
med handicap rundt i verden. Hans endelige mål var at skabe tålelige levevilkår
for vores målgruppe i alle lande. Han gik
aldrig halvvejs, men satsede hele tiden
på at nå det ultimative mål, selv om vejen
dertil var og er snoet og lang. Han efterlader en vigtig arv, som vi andre må påtage
os ansvaret for at bære videre.
De mange kondolencer som er strømmet
til fra nær og fjern, vidner om at han har
sat aftryk på rigtig mange menneskers
tilværelse.
En af hans store passioner i fritiden var
reptiler. Hjemme havde han et rum fyldt
med en imponerende samling af bl.a. terrarier med leguaner, gekkoer, varaner og
slanger.
Han var et fantastisk menneske med
et meget mildt sind og et varmt hjerte,
selvom han efter sigende ofte havde
kolde fødder.
Michael efterlader sig hustru og to døtre.
Mine dybfølte tanker går til dem.
Mikkel Bundgaard
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Invitation til fyraftensmøder:

Udfordringer med tarm
RYK gennemførte i foråret 2019 en undersøgelse
blandt sine medlemmer omkring tarmproblemer.
Interessen var overvældende, og derfor ønsker
RYK nu at følge op med en række lokalarrangementer i foråret 2020, hvor hovedtemaet bliver rygmarvsskadedes udfordringer med tarmen.

Gratis mundbind
RYK har fået mulighed for at uddele gratis mundbind. Initiativet stammer
fra ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation), som har etableret
ESCIF Help Alliance. (Se mere om ESCIF Help Alliance på sociale
medier: Facebook og Instagram).
RYK har sammen med Ulykkespatientforeningen nu gennemført to
ansøgningsrunder og gjort mange glade.
Så længe vi modtager nye
værnemidler fra ESCIF Help
Alliance, vil vi med jævne
mellemrum arrangere nye
ansøgningsrunder på ryk.
dk. Så hold øje med denne
og med RYK på facebook.
Har du ikke adgang til internettet, så kontakt Jens Bo
Sørensen på tlf. 20 32 80 33
(efter kl. 12).

Mange af RYKs medlemmer døjer med problemer
med tarmen, og blandt de 10 hyppigste, negative
aspekter ved at leve med en rygmarvsskade vurderes det, at det at leve med nedsat tarmfunktion
er værre end at skulle bruge kørestol.
Det vil RYK med støtte fra Qufora gerne sætte
fokus på med seks lokale fyraftensarrangementer
følgende datoer og steder:
VEST: Torsdag den 19. november i Kolding
ØST: Torsdag den 26. november i København
Programmet starter kl. 16.00 og byder bl.a. på
indlæg af fagpersonale fra AUH Skejby Gastro
Afdeling.
Nærmere information om program og tilmelding
i invitation, der sendes ud via RYKs nyhedsbrev
og facebookside. Tilmelding til RYKs nyhedsbrev
sker på ryk.dk, hvor man også finder tilmelding til
arrangement.
Cathrine Guldberg

Håndbog på ryk.dk
RYKs ældre håndbog “Para- og tetraplegi” ligger
nu på ryk.dk, hvor man kan læse den online. Find
bogen på ryk.dk/para-og-tetraplegi.

PS: Har du en BPA hjælpeordning, så er du faktisk
berettiget til værnemidler til dine hjælpere. Søg efter ”værnemidler, sundhedspersonale” på
Sundhedsstyrelsens ssdt.dk. Kontakt din hjemkommune med henvisning til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Har din kommune ingen
værnemidler, eller mangler du af andre årsager, så er du selvfølgelig
velkommen til at søge RYK.
Jens Bo Sørensen

Dokument til brug ved indlæggelse
RYK har sammen med Klinik for Rygmarvsskader og Vestdansk Center
for Rygmarvsskade udarbejdet et dokument til brug ved indlæggelse.
Det kan benyttes på en afdeling, hvor det ikke kan forventes, at der er
det fornødne kendskab til patienter med rygmarvsskade, hvad enten det
er i forbindelse med den aktuelle Covid-19 virus eller i anden anledning.
Dokumentet anbefales at printe og medbringe ved indlæggelse.
Find dokument på ryk.dk.
BB

magasin

for rygma

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

Fokus på BPA-ordningen

Mindeord:

Torben Bach Holm
Efter en længere periode med
svigtende helbred sov Torben
Bach Holm stille ind mandag
den 3. august. Torben var
blandt meget andet tidligere
formand, næstformand samt
bestyrelsesmedlem i sit virke i
RYK. Torben blev 72 år.

RYK inviterer sammen med Handicapformidlingen
til temaften om BPA med fokus på arbejdsleder og
-giverrollen med oplæg og dialog om fordele og ulemper
ved ordningen.
Aftenens program indledes med en kort gennemgang af BPAordningens historie v/ specialkonsulent Gitte Jensen. Vi skal høre
om en bruger, der er kommet økonomisk i klemme i systemet i
oplægget ”Hvor galt kan det gå?”, og Handicapformidlingens
juridiske konsulent, Magnus Fristrup giver en juridisk status på
BPA-området, hvor der også bliver mulighed for at stille spørgsmål. Aftenen afsluttes med en paneldebat.
Handicapformidlingen er vært for mad og drikke, kaffe og kage.
Der afholdes temaaften i både Øst- og Vestdanmark, henholdsvis
i Hvalsø og i Vildbjerg.
ØST: 22. oktober. Hvalsø, Åsvejen 36, Hvalsø, Lejre
VEST: 29. oktober. Vildbjerg, Sports Alle 6, Vildbjerg, Herning
Frist for tilmeling er hhv. 15. oktober og 21. oktober.
Find mere info og program i flyer, du har modtaget sammen
med dette nummer af RYK! magasin. Tilmelding på ryk.dk

Billedarkiv
Der vil blive lagt billeder op på ryk.dk fra årets Uge 30. Har du
billeder, du vil dele, så send dem til jmh@hinrup.dk.

Hvornår skal man vaccineres?
En del medlemmer er usikre på, hvornår man bør lade sig vaccinere mod lungebetændelse. Vestdansk Center for Rygmarvsskade
anbefaler følgende:
Hvis du har en rygmarvsskade på bryst- eller lænderygniveau
(paraplegi) anbefaler vi, at du følger de samme retningslinjer for
vaccination mod lungebetændelse som alle andre personer uden
rygmarvsskade. Du kan finde generelle oplysninger om vaccinationer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. sst.dk/da/Viden/
Vaccination/Influenzavaccination. Hvis du har en rygmarvsskade
på halsniveau (tetraplegi) anbefaler vi, at du vaccineres mod lungebetændelse første gang hurtigt efter rygmarvsskadens opståen,
og at du derefter får taget en blodprøve hvert femte år, så antistofindholdet i blodet kan vise, om der er brug for en ny vaccination.
Blodprøvetagning, vurdering af antistofindholdet og evt. ny vaccination foretages hos din egen læge. Tal i øvrigt med din egen
læge om vaccinationer.
BB

Personligt gjorde Torben stort
indtryk, fra første gang jeg
mødte ham. Han var inspirerende med sit gode humør, og
sit syngende Bornholmske accent gjorde det til en fornøjelse
at lytte til ham. Torben tilkendegav sin mening, men det blev
altid gjort diplomatisk, så ingen blev stødt. Uanset hvor entusiastisk han indgik i debatter, så har jeg sjældent set Torben
vred. Han var simpelthen et anstændigt menneske i ordenes
bedste betydning.
Sportsidiot har Torben kaldt sig selv. Nok ikke helt forkert, for
han var altid rodet ind i noget sportsarbejde. Specielt hans
svømmeklub, hvor han underviste fra bassinkanten, lå hans
hjerte meget nær. I 2013 fik han Idrætsrådets pris ” Du gør
en forskel”.
I RYK husker mange nok Torben fra sommerkurset i uge 30.
Han kunne tale med alle og var derfor bl.a. en gave for kursets nye deltagere, der hurtigt følte sig velkommen. Torben
elskede sommerkurset på Egmont Højskolen, ligesom sommerkurset elskede at have ham. Mange kender og elsker
garanteret Torbens sang, kaldet ”RYK, RYK, RYK”, som er
sunget på adskillige sommerkurser. At sangen måske ikke
ramte den fineste højskolekultur, var heldigvis Torben ligegyldigt, da den jo bidrog til den gode stemning.
Uden for foreningslivet var Torben et stort familiemenneske.
Han efterlader en søn og to børnebørn, som bor i Hobro.
Hans kone Elisabeth mistede han for mange år siden, men
omtalte hende altid med stor ømhed. Og så længe hans helbred tillod det, var han hvert år på besøg på sin hjemstavn
på Bornholm.
Torben så meget ansvarligt på det arbejde, som han involverede sig i, både i RYK som i andre foreninger.
Da helbredsproblemerne startede, blev han hurtigt udfordret på sit overskud. Mange var gået ned med et brag,
men Torben sloges videre. Her tror jeg, at Torbens tro hjalp
ham meget. Han var flittig bruger af kirken, ligesom han var
engageret i det lokale menighedsråd. Jeg har altid beundret
Torbens stolthed over sin tro, samt det at han turde stå ved
hvem han var.
Æret være Torbens minde.

Kenneth Ørbæk
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Kort Nyt

Health & Rehab Scandinavia

Ny praksis for tildeling af TAI
For 12 år siden traf Ankestyrelsen en afgørelse i en konkret sag om, at udstyr til trans anal irrigation (TAI) er et behandlingsredskab og ikke et hjælpemiddel. Argumentet var blandt andet,
at det var en hospitalsbehandling, og at det ikke havde været muligt at opnå støtte efter
bestemmelserne i serviceloven, hvis der er hjemmel til at dække en udgift via anden lovgivning.
Ankestyrelsen fik desværre formuleret afgørelsen på en sådan måde, at den er blevet opfattet,
som om det ikke under nogen omstændigheder var muligt at opnå støtte efter § 112 i serviceloven, heller ikke når det drejer sig om, at udstyret i væsentlig grad kan lette
den daglige tilværelse. Det har i virkelighedens verden betydet, at færre har
fået adgang til TAI. Derfor har det længe været et ønske, at afgørelsen blev
trukket tilbage – blev annulleret. Det er heldigvis sket nu, og der er dermed
åbnet op for en ny praksis, hvor adgang til TAI både kan være en behandling,
som hospitalerne udskriver, og et hjælpemiddel, som kommunerne bevilger.
Dermed er principsag C-23-08 er annulleret. Det skal understreges, at der ikke er ændret på
forståelsen af, hvad der er et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel, men det er klart, at
indikationer på behov for TAI nu kan imødekommes fra både hospitalerne og kommunerne. Det
bliver nu til gavn for den store gruppe af RYKs medlemmer, der har behov for TAI, men som
endnu ikke har fået det som en mulighed. Der er fem procent af medlemmerne, der benytter
TAI, mens det sandsynligvis vil være en god løsning for omkring 20 procent.
SL

TAI

Health & Rehab Scandinavia
2020 blev aflyst på grund af
corona og afholdes i stedet den
7. - 9. april 2021. Messen er
placeret i de vanlige udstillings
haller og kendte rammer i Bella
Center, København. Onsdag og
torsdag kl. 9 – 17 og fredag kl.
9 – 14. Messen er landets førende fagmesse for hjælpemidler,
sundheds- og velfærdsteknologi, rehabilitering samt plejeog hospitalsudstyr. Følg med på
health-rehab.dk for nyeste informationer om Health & Rehab
Scandinavia.
BB

VM i rugby på dansk jord
Det danske landshold i kørestolsrugby kan igen se frem til at kæmpe om medaljer på hjemmebane. Det
internationale kørestolsrugbyforbund, IWRF, har nemlig tildelt Vejle værtskabet for VM i 2022.

N

år verdens bedste kørestolsrugbymandskaber i oktober
2022 brager sammen for
første gang efter de Paralympiske
Lege i Tokyo, bliver det på dansk
grund. Dermed får Danmarks viceeuropamestre i ”murderball” de
bedst tænkelige betingelser for at
bygge videre på holdets historiske
PL-kvalifikation og deres syvendeplads
på verdensranglisten.

Danmark belønnet
Det er kun 10 måneder siden, at Vejle,
Sport Event Denmark og Parasport
Danmark høstede stor anerkendelse
for afviklingen af EM i kørestolsrugby.
Det vakte international opsigt, at
vejlenserne strømmede til DGI Huset
for at følge slutrunden, ligesom faciliteterne for de mange kørestolsbrugere
var helt i top. Efterfølgende har både
spillere og internationale forbund rost
arrangementet til skyerne, og IWRF
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modtog derfor det danske bud
på VM 2022 med begejstring.

Massivt rygstød
At IWRF igen ser Danmarks
vej vækker glæde og stolthed
hos de danske værter, der har
store planer for verdensmesterskabet og ikke mindst det
danske landshold.
- For landsholdet, der er inde
i en rivende, sportslig udvikling og får paralympisk debut ved
legene i Tokyo næste sommer, bliver
hjemmebanefordelen i parasportens
hovedstad et massivt rygstød i jagten
på et stort VM-resultat, siger John
Petersson, formand for Parasport
Danmark og fortsætter:
- Jeg er helt sikker på, at spillerne vil
være topmotiverede for at spille med
om medaljerne i Vejle.
Australien indtager førstepladsen på

Foto: Tom Brassil/Kilde: Parasport
verdensranglisten efterfulgt af USA og
Japan, så det er de store lande, der
skal kæmpes mod ved både PL og
VM.
VM i kørestolsrugby afvikles fra den 8.
til 17. oktober 2022 i DGI Huset i Vejle.
Året forinden deltager det danske hold
i de Paralympiske Lege, der er udskudt
til sommeren 2021 i Tokyo.

Verdenskongres for arkitektur

Handicap fra periferien

Bevica Fonden er gået i partnerskab med Arkitektforeningen, som
sammen skal stå for forberedelserne af den internationale UIA’s
verdenskongres i 2023, som holdes i København. Med sin aktive
deltagelse ønsker Bevica Fonden at styrke fokus på universelt
design og har bevilget fem millioner til afholdelse af verdenskongressen. Pengene skal særligt gå til at gøre den samlende overskrift for FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling
– ”Leaving no one behind” – til en central del af kongressen.
- Arkitektur og universelt design spiller en yderst vigtig rolle, når
det handler om at få alle med. Og med kongressens fokus på at
bygge for en bæredygtig fremtid, så handler det for os om at sikre,
at mennesker med handicap inkluderes i den ligning. Derfor er vi
også rigtig glade for at blive inviteret med i forberedelserne til kongressen og glæder os til samarbejdet, fortæller Marianne Kofoed,
direktør i Bevica Fonden.
Der er stiftet en selvstændig forening, Komitéen UIA 2023
Copenhagen, hvor Bevica Fonden er repræsenteret. Det er første
gang, at verdens største kongres med fokus på arkitektur kommer
til Norden. Kongressen forventes at samle 10-15.000 arkitekter fra
hele verden.
BB

Menneskerettighedsjurist Pia
Justesen, Ph.d. er for nyligt
vendt tilbage til Danmark
efter fem år i USA. I Chicago
har hun undervist i internationale handicaprettigheder
på University of Illinois og hun har arbejdet
for den amerikanske handicaporganisationen Access Living.
Og i efteråret 2019 udgav hun bogen “From the Periphery –
Real-Life Stories of Disability”, der er baseret på interviews
med amerikanere med handicap. Fortællingerne er både rå
og smertefulde i deres beskrivelse af vrede, afhængighed og
snæversyn, men også gribende og med humor om solidaritet og kærlighed. Bogen har relevans i en dansk sammenhæng, da oplevelsen af eksklusion og diskrimination er ganske
almen. Tilsvarende er bogens belysning af strategier til at
håndtere fysiske, strukturelle og holdningsmæssige barrierer
i omgivelserne langt hen ad vejen universelle. Bogen er på
engelsk og udgivet på Chicago Review Press som paperback
og lydbog. Pia Justesen holder foredrag i Århus på DOKK1
den 16. september kl. 17 - 19. Her vil hun inddrage historier
fra bogen samt danske fortællinger om handicap.
BB

En række af verdens førende medicinalselskaber og fonde har
sammen rejst godt seks milliarder (én milliard dollars) til en ny fond,
AMR Action Fund, der skal bekæmpe antibiotikaresistens. Formålet
er at investere i biotekselskaber, der vil udvikle nye antibiotika til
patienter med akutte infektionssygdomme. Sidste år døde mere
end 700.000 personer som
følge af infektioner forårsaget af antibiotikaresistente
bakterier, og dødstallet forudses at ville stige markant
og nå 10 millioner årligt
i 2050. Ambitionen er at
sikre, at der udvikles to til
fire nye antibiotika til patienter inden 2030. Fra dansk
side bidrager Novo Nordisk, LEO Pharma, Lundbeck og Novo
Nordisk Fonden med godt 500 mio. kr. AMR Action Fund forventes
at være operationel inden udgangen af 2020.
BB

Online træning med Cathrine Guldberg
Forårets online Siddende træning med Cathrine Guldberg var en
stor succes, og Lyngby Handicap Idrætsforening (LHIF) har derfor
valgt at genoptage online træning i den kommende sæson, der
giver mulighed for at træne hjemme fra stuen. Det starter den 30.
august kl. 11.00 og kører hver søndag frem til årsskiftet. Det koster
150 kr., hvorefter man anmoder om optagelse i en lukket gruppe,
hvor den online træning kan følges (der er adgang til træningspas
hele søndagen). Læs mere på LHIFs facebookgruppe: LHIF Lyngby
Handicap Idrætsforening.
BB

Street on Wheels
Så er det igen tid til Street on Wheels i Roskilde, hvor man kan
prøve grænser af, lære nye kørestolstricks og vise, hvad man
kan. Det sker på Musicon i Roskilde lørdag 26. september fra
14:00 til 20:00.
- I Street on Wheels leger vi med nogle af de mange ting, som
man kan i en kørestol, især at køre ned og op ad skateramper.
Når man prøver en stejl rampe første gang og kører ud over
kanten, er man meget usikker, men så mærker man suset - det
føles både lidt farligt og ret sjovt. Man prøver igen og igen, får
øvelsen og bliver lidt mere modig hver gang, fortæller Jesper
Holck og beretter om glæden i folks øjne, når det lykkes.
De to erfarne, tyske skatere, David Lebuser og Lisa Schmidt,
som begge har deltaget i VM i kørestolsskate, kommer
til Danmark og er
instruktører ved
Street on Wheels.
Både erfarne og uerfarne er velkomne.
Der er hjelme og
knæbeskyttere, så
ingen kommer til
skade. Der er gode
adgangsforhold og
handicaptoilet, og der holdes god corona-afstand. Det koster
60 kr. og tilmelding sendes til: jesper.holck@ibsgaarden.dk.
Adressen er Rabalderstræde, Hal 2 i Roskilde.
BB
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Globalt milliard-initiativ mod antibiotikaresistens
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LoFric® Elle™ er klar til brug, et hydrofilt engangskateter
med et ergonomisk håndtag, forbedrer kontrollen og giver
mulighed for en ny hygiejnisk måde at kateterisere sig på.

