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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 8.30-16.00
• 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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Kære læser
Sommeren går på hæld, vi er alle blevet vaccineret, og mange af os glæder os til en mere normal
hverdag, der igen kan byde på kulturoplevelser,
idræt og relevant for RYK: medlemsarrangementer. Her byder efteråret bl.a. på fyraftensmøder
med fokus på tarm. Læs mere inde i bladet.
Læs om Per Tanghøj, der i dag lever på lånt
energi efter en lang og imponerende indsats på
arbejdsmarkedet og nu må kæmpe for at få den
nødvendige hjælp for at få en værdig hverdag
som aldrende sammen med sin kone Randi.
En anden kamp møder vi hos Therese Fitzwilliams,
der bliver Danmarks første dyrlæge i kørestol. Men
vejen dertil har været lang og hård. Og mange
andre må kæmpe samme kamp, erkender studenterambassadøren på Københavns Universitet.

28

I Danmark finder vi masser af spændende forskning, der kan bidrage til mindre senfølger og øget
livskvalitet for rygmarvsskadede. Udvikling af en
vaccine mod urinvejsinfektioner? Jo, den er god
nok - og må betegnes som en revolution, når det
lykkes. Også udvikling af støttestrømpe med elektrisk stimulering for at bevare muskelmasse, efter
eksempelvis pådragelse af en rygmarvsskade, er
også spændende nyt.
Vi bringer historien om Jesper Overgaard, der uvidende gennem mange år ikke havde aflønnet sine
hjælpere korrekt, hvilket nær havde kostet ham
dyrt. Og vi bringer en reportage fra RYKs arrangement i Øst om seksualitet og en billedreportage
fra Uge 30. God læselyst!
Birgitte Bjørkman, redaktør

RYK! 3 · 2021

3

Qufora® IrriSedo Klick
- confidence to enjoy life

Fordele ved
rektal irrigation

Tag kontrollen tilbage
Problemer med at komme af med afføring, enten som følge
af inkontinens eller forstoppelse, kan påvirke dit helbred og
din livskvalitet betydeligt.
En effektiv løsning på disse problemer kan være rektal
irrigation - også kaldet transanal irrigation (TAI).

´

Kan forebygge
forstoppelse og
relaterede tarmproblemer

´

Vil ofte reducere tiden,
der anvendes på toilettet
væsentligt

´

Kan mindske risiko for
urinvejsinfektion

´

Kan ofte mindske brugen
af afføringsmidler og
andre laksitiver

Vi har designet Qufora IrriSedo Klick så det bliver simpelt
og ligetil at opnå et godt resultat når du irrigerer. Systemet
er nemt at lære, nemt at samle og nemt at bruge.

Qufora IrriSedo Klick - confidence to enjoy life

Din forhandler:
OneMed A/S
Tlf. 86 109 109
www.onemed.dk

www.qufora.com
Qufora® is a registered trademark of Qufora A/S. ©12/2020. All rights reserved Qufora A/S, 3450 Allerød, Denmark.
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Fællesskab og ytringsfrihed

Å

rets brag af et sommerkursus er nu et skønt og givende
minde, som kursets deltagere og jeg kan tage med os
og mindes.

Fællesskab er en grundsten i RYK – et godt, socialt fællesskab er
i mine øjne et fællesskab, hvor man har det godt med hinanden,
et fællesskab, som du er en del af, og som rummer mange af ens
gode venner og andre sociale relationer. Man hverken kan eller
skal være enig om alting, men i et godt fællesskab er der plads til
alle, også den dag, hvor man måske ikke er helt sig selv eller ikke
er helt enige, men alligevel bliver man taget imod og omfavnet.
Hvis vi ikke havde fællesskabet, hvad havde vi så? For hvad er
et menneske uden de andre? Du er en del af et fællesskab, når
du er sammen med din familie, når du er en del af en gruppe på
Facebook, når du tager til koncert, og når du er medlem af RYK.
Fællesskab er defineret ved at have noget til fælles med andre.
Og hvorfor er det så vigtigt?

Man hverken kan eller skal være enige
om alting, og i en konflikt, hvor vores
meninger bliver delt og udfordret, kan
vi ofte blive klogere på hinanden og os
selv. Man kan få en fælles forståelse
for hinandens værdier og meninger. Tager man ikke konflikten,
mister man langsomt kontakten til hinanden og evnen til at sætte
sig i den andens sted. Fællesskabet brister, og risikoen for, at
der tages dårlige beslutninger, stiger.
Sådan skal det ikke være, fordi vi ikke er enige, og jeg vil til
enhver tid forsvare ytringsfriheden. Jeg synes følgende berømte
citat siger det så fint: ”Jeg foragter Deres mening herom, men
jeg vil med mit liv forsvare Deres ret til at ytre den.” (Evelyn B.
Hall).
I forlængelse af ovenstående vil jeg nævne en rigtig trist sag.
Som mange er bekendt med, er et af vores medlemmer blevet
ekskluderet fra DHF og dermed
også fra RYK. Som sagen er blevet os fremlagt, kan vi slet ikke
genkende vores medlem gennem mange år. Vi har også svært
ved at genkende vores moderforbund, DHF i hele denne triste sag. Indtil videre håber vi, at
sagen skyldes misforståelser og
dermed kan løses ad diplomatisk
vej. Ikke desto mindre prioriterer
vi i RYK sagen højt, da vi oplever,
at det kan dreje sig om grundlæggende principper.

Leder

I den tid, vi lever i, kan man godt argumentere for, at vi er individualister. Det handler ofte om os selv. Hvordan kan jeg blive
bedre? Hvordan har jeg det? Hvad kan gøre mig glad? Men om
vi vil det eller ej, så har vi mennesker brug for hinanden, fordi
vi er flokdyr, og når vi ikke er sammen med andre, så bliver vi
ensomme. Ensomhed er en klar indikator på, at der er noget i
ens liv, som ikke er, som det skal være, og ofte er det manglen på
et fællesskab. Det er derfor, det er vigtigt at være en del af noget,
at have en fællesskabsfølelse og at føle, at man hører til et sted.

også. Vi kan alle være med til at skabe
en bedre debat og en bedre tone, også
på de sociale medier.

Sammen med fællesskab er ytringsfrihed også en vigtig parameter i vores måde at leve på. Danmark fik sin frie forfatning den 5.
juni 1849. Folket fik magten og enevælden blev afskaffet. Ikke
ved blodige opstande, som det skete i andre lande. Nej, i lille
Dannevang blev det overstået på en eftermiddag – en revolution
i fred og fordragelighed. Civiliseret og ganske ublodigt, så alle
kunne nå hjem og spise aftensmad.

2. oktober afholder RYK generalforsamling, hvor vi i fællesskab
sætter rammerne for RYK i det
kommende år. Jeg håber at se
rigtig mange af jer til en fantastisk dag i fællesskabets tegn.
Vel mødt!

Men ytringsfriheden har vi under ansvar. Det er nemt på sociale
medier hurtigt at skrive noget, som man ikke ville sige, hvis man
stod overfor hinanden. Vi har nok alle oplevet, at en debat på fx
Facebook er blevet ført i en hård og til tider hadsk tone. Når det
sker, er det let at blive usikker på, om man selv vil blive mødt
med en hård tone og måske ligefrem hadske kommentarer, hvis
man giver sin mening til kende i en debat - eller ligefrem frygter
at blive sat udenfor fællesskabet. Her har vi et fælles ansvar –
den dårlige tone smitter, men det gør den gode tone heldigvis

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 1142 eller mail: hhr@rosendahls.dk • Forsidefoto: Mai Olsson• Deadline for nr. 4.2021: 25. oktober 2021.
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
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Er du indlagt
på VCR i Viborg?

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

Har du brug for advokatbistand
i din personskadesag?

Solveig Værum Nørgaard
Advokat

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

Totalleverandør
Vi er totalleverandør af kendte stomi, urologi, irrigation
og diabetesprodukter på det danske marked.

d døg
NemID e net rundt med
ller adgan
gskode

Når du har din bevilling hos OneMed, kan du altid se dine
bevilligede produkter. Du kan bestille nemt via vores webshop
eller ringe til vores kundeservice.
Du kan også få dine øvrige varer sendt gebyrfrit. Vi forhandler
f.eks. værnemidler, sæber og meget mere.

OneMed A/S
Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup

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

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
www.onemed.dk

Vi er her for dig!

OneMed annonce_RYK_september 2021.indd 1
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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.

6 3 · 2021 RYK!

Bestil ne
www.one mt på
med.dk
Log in

•

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.

&

Tips Tricks
Drikkedunk i rustfrit stål
24Bottles er en flot drikkedunk i rustfrit stål og med satin finish, som gør overfladen
blød og lækker. Drikkedunken har skruelåg af plast og bred åbning, som gør det nemt
at putte isterninger, frossen frugt og andet i drikkeflasken. Drikkedunken er en letvægtsdrikkedunk og vejer derfor ikke ret meget i tasken, når du er på farten. Rustfrit
stål afgiver ikke smag til dine drikkevarer. Drikkedunken fra 24Bottles er Co2 neutral.
Den kan rumme 0,5 liter og måler 21 cm i højden og 6,5 cm i diameter. Den vejer 116
g. Rengøres med flaskerenser. Findes i flere farver. Der kan tilkøbes flaskehank, der
kan fastgøres til tasker og buksestropper uden brug af karabinhage. Flaskehanken er
i 100% silikone og er ekstremt flexibel. Drikkedunken koster 175 kr. og hanken 49 kr.
Set hos okofamilien.dk.
BB

Bakke i eg
Lækre håndlavede bakker i røget eg med korkbund beklædt med
linoleum. Perfekte til køkkenet, til småting eller en lille servering
og naturligvis god til skødet, når noget skal bæres ind på bordet.
Bakkens linoleum findes i farverne lys beige, grå og petroleum, og
bakken fåes i fire størrelser i målene: Mini: 11 x 30 cm. Lille: 18 x
30 cm. Mellem: 30 x 30 cm. Ekstra lang: 15,5 x 60 cm. Koster fra
300 kr. Firmaet producerer også bakker i eg i tre størrelser med
sort linoleum. Find dem hos emiliec.dk
BB

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

Kurve på hjul
Disse fine, håndlavede kurve med låg er fra Bloomingville
Mini. Kurvene er dansk design og udført i naturfarvet rattan med hjul, hvilket gør dem nemme at flytte rundt med.
Kan bruges på fx børne- og arbejdsværelse, i stue eller
andre rum, hvor flytbar opbevaring er praktisk. Bestilles i
sæt à to med målene L48xH29xW33 og L56xH35,5xW40
cm. Øvrige materialer er stof og jern. Set hos boboonline.
dk og koster samlet 1.395 kr.
BB
RYK! 3 · 2021
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Lånt energi

Om at blive ældre:

68-årige Per Tanghøj har haft
et rigt og krævende arbejdsliv,
og så har han og ægtefællen,
Randi, sat en stor ære i at være
uafhængige af andre og af det
offentlige system.
I dag må de kæmpe for at få
hjælp.

Tekst: Bente Ovesen • Foto: Mai Olsson

E

n skøn solskinsdag i juli
tager det lille toetagers
byhus i den smalle gade
i Roskilde sig smukt ud.
Bagved, i en flisebelagt,
lukket gårdhave, tager Fie
hoppende og glad imod. Alt ånder fred
og ro. Huset ligger for enden af gågaden
og tæt på stationen. Men der er ingen
larm, og alt er inden for rækkevidde.
Per Tanghøjs navn vil nok få en
klokke til at ringe hos nogle. Han var
Paraplegikerkredsens (nu RYKs) første,
demokratisk valgte formand i 1985. Den
gang var han 33 år og fuldtidsansat
som statistiker ved Københavns Amts
Sygehusdirektorat.
Han havde endnu ikke mødt sin nuværende kone, Randi, og boede i stueeta-
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gen i en herskabsvilla på Frederiksberg
med moderen på første sal og en bror
med sin familie på anden. Moderen og
broderen hjalp ham med mange ting,
men de var ikke decideret ansat som
hans hjælpere.
- I 1986 mødte jeg Randi og hendes
ni-årige datter, Camilla. Vi tog dengang
en grundig snak om, hvordan mit hjælpebehov skulle dækkes, hvis vi flyttede
sammen og blev gift, fortæller Per.
- Randi ville af principielle grunde, og af
respekt for sin arbejdsindsats, have løn
for at hjælpe mig.
- Vi flyttede sammen og blev gift i 1987,
men det var først i 1992, at vi fik en
egentlig hjælpeordning på 25 timer om
ugen. Senere blev timetallet forhøjet til
37, og det har vi klaret os med indtil nu,

hvor jeg har brug for døgnhjælp.
Per er tetraplegiker med en skade på
C5/C6-niveau.
Randi har sammen med hjælperjobbet
arbejdet som keramiker og maler og
haft en andel i et keramikværksted og
en butik. Hun bliver 70 år i år.

Et nyt liv
Randis og Pers hjem vidner om deres
fælles interesse for kunst og historie
med antikke møbler og klassisk kunst
på væggene. På første sal er de ved at
indrette et hjælperværelse, et arbejdsværelse til dem hver, samt et legerum til
de tre børnebørn - tvillinger på seks år,
og en lille én på et år. Det er også her,
Pers badeværelse ligger. Etagerne er
forbundet med en elevator, som parret

- Livet er en gave, siger Per Tanghøj,
som sammen med ægtefællen Randi
kæmper for en pensionisttilværelse med
overskud til oplevelser med børnebørnene og hinanden.

på arbejde og gik sidst. Han tjente en
god løn og havde en god pensionsordning. Så heller ikke beslutningen om at
gå på pension blev det offentlige blandet ind i.

Der var engang

valgte selv at betale.
- Vi købte et toetagers hus fra 1893
uden at blande kommunen ind i det.
Derfor betalte vi selv for elevatoren, ligesom vi også selv fik anlagt en rampe fra
gårdhaven og ind i huset, fortæller Per.
En handling, der meget godt illustrerer
en af Pers leveregler: Tag selv ansvaret
for dit liv.
Derfor har de stort set heller ikke haft
kontakt med det offentlige – bortset fra
den kontakt, der fulgte af Randis ansættelse i en §96 BPA-ordning.
Da de i december 2019 flyttede til
Roskilde, var det for at komme tættere på familien og blive en aktiv del af
børnenes liv. Kommunen orienterede de
en måned før.
- Mens vi boede på Frederiksberg, tog

jeg til Roskilde et par gange om ugen,
mens Per næsten aldrig så børnebørnene, fortæller Randi.
Det skulle der laves om på. I dag bor
familierne i hver sin ende af gågaden
med 700 meters afstand.

Svigtende helbred
- Jeg har levet på lånt energi, erkender
Per i dag, og reflekterer videre:
- Og noget, man har lånt, skal man
naturligvis betale tilbage.
- Da jeg var i slutningen af 50’erne
måtte jeg erkende, at det i alvorlig grad
begyndte at knibe med kræfterne, så jeg
pensionerede mig selv fra fuldtidsjobbet
som chefstatistiker i medicinalfirmaet H.
Lundbeck A/S.
Per var typen, der som leder kom først

Per blev tetraplegiker efter en trafikulykke i 1971, hvor han og to gymnasiekammerater var passagerer i en gammel
Renault 4, som skred af vejen og kørte
ind i et vejtræ. Bilen blev ført af bilens
ejer - en tredje gymnasiekammerat.
Ulykken kostede én død kammerat og
en brækket nakke til Per.
Da han blev udskrevet efter endt genoptræning på Fysiurgisk Hospital i
Hornbæk, var han 19 år. Han brugte
el-kørestol udenfor og manuel kørestol
indendørs. Han skulle have hjælp til
al personlig pleje, til at skære maden
ud osv. Han fik tilkendt førtidspension, og moderen, som arbejdede i
Forsvarsministeriet, forventedes samtidig at skulle være hans hjælper.
- Jeg startede i 3.g for at færdiggøre min
studentereksamen, hvorefter jeg fortsatte direkte på Københavns Universitet

Verden af lave
Alligevel en gave
Alle vil have
Haiku-digt af Per Tanghøj

for at læse til cand.stat. (nu cand.scient.
i matematisk statistik), fortæller Per.
Pers klassekammerater hjalp ham i
undervisningstiden, og hans mor, bror
eller en anden chauffør kørte ham frem
og tilbage.
På et tidspunkt blev han fuldtidsbruger
af manuel kørestol, pensionen blev sat
RYK! 3 · 2021
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Det handler for Randi og Per om at
tilpasse sig de udfordringer som livet og
alderen byder dem, - og samtidig bevare
værdigheden.

i bero, han fik aktiveret sit kørekort og
han fik revalidering.
- Jeg blev stort set selvhjulpen og kom
aldrig tilbage på pensionen. Jeg har altid
arbejdet på fuld tid på normale vilkår og
har aldrig været arbejdsløs.
- Jeg har levet som para, erkender Per,
og fortsætter lidt undskyldende:
- Jeg gad sgu’ ikke være tetra.
32 år på arbejdsmarkedet blev det til.
De sidste 22 år i medicinalfirmaet H.
Lundbeck A/S, hvor de første 20 år var
som leder for 25 statistikere, og de sidste to år som chefstatistiker, alt sammen
indenfor klinisk forskning og udvikling af
ny medicin til psykiske og neurologiske
sygdomme. Jobbet indebar rejser flere
gange om måneden til USA og til europæiske hovedstæder. Altid med Randi
som hjælper og altid med alle rejse- og
opholdsudgifter betalt af Lundbeck.

10 3 · 2021 RYK!

Døgnhjælp
Halvtreds år som tetraplegiker sætter sit
aftryk på helbredet. Og alderen begynder også at tynge. Både på Per og på
Randi. Randi har været fuldtidsansat
som hjælper i 34 år, og før det arbejdede hun som porcelænsmaler på Bing
og Grøndahl. Hun fortjener at forlade
arbejdsmarkedet som 70-årig. I stedet
er virkeligheden, at hendes arbejde
bliver mere krævende i takt med at Pers
helbred er blevet dårligere. Det er uholdbart for dem begge.
- Det må ikke ende som en lidelseshistorie om en gammel dame, der bare
knokler løs. Jeg holder jo aldrig ferie,
siger Randi.
Fridage bliver det heller ikke til. For ud
over at Per nu er el-kørestolsbruger på
fuld tid, skal aflastes for ikke at få siddesår og hjælpes med al personlig pleje,
har han et meget svingende blodtryk,
som betyder at han risikerer at besvime
og skal kunne tilkalde hjælp hurtigt. Der
er lægelig dokumentation for, at han har
brug for overvågning og døgnhjælp.
- I første omgang ønsker jeg, at vi får
bevilget en hjælpeordning på to dage af
16 timer om ugen, så jeg lige kan få et

par dage til mig selv, siger Randi, og Per
følger op:
- Så kan vi bedre mødes på et ordentlig
plan, for nogen gange kan der godt gå
skuddermudder i det, når vi er trætte.
På sigt har de vænnet sig til tanken om
24 timers hjælpeordning.

Flytning til Roskilde
I forbindelse med at parret flyttede til
Roskilde for knap to år siden, skulle
Randis ansættelse i BPA-ordningen
revurderes. Resultatet var i første
omgang en reduktion af timetallet til 16
timers hjemmehjælp. Det var i oktober
sidste år.
- Det var virkelig manglende respekt
for mit arbejde, siger Randi, og Per
supplerer:
- Jeg blev så gal, og jeg er dybt chokeret over, at det skal være så svært. Men
vi giver ikke op. Jeg nægter at påtage
mig offerrollen.
Foreløbig er de nu sikret Randis 37
timers ansættelse, men de afventer stadig afgørelsen på deres ansøgning om
yderligere 32 timer om ugen. En usikker
situation, som tærer på dem begge.

Kampen for et værdigt liv
Siden Per pensionerede sig selv, er hans
helbred yderligere forværret. I 2015 blev
han opereret for et lille tryksår på sædeknoglen, som viste sig at være en byld.
Derfor har han i forbindelse med skiftet
fra manuel- til el-kørestol brugt megen
tid på at lede efter markedets mest trykaflastende puder. Han har fundet frem til
to luftpuder. Den ene med vekseltryk, og
den anden med en håndpumpe med en
indbygget elektronisk måleenhed, som
gør det muligt at sikre at trykket altid er
korrekt.
Derudover har han tilbagevendende
mavesmerter, og sidst men ikke mindst
har han været igennem en lang udredning for at komme i behandling for det
svingende blodtryk. Han har også været
akut indlagt flere gange.
- Min oplevelse af sygehusvæsenet er, at
de ikke interesserer sig for gamle mennesker. Især ikke gamle mennesker med
et handicap, siger Per, og fortsætter:
- De har simpelthen for travlt. Det burde
RYK og genoptræningscentrene gøre
noget ved, og så burde BPA-ordningen
være statslig, så kommunernes økonomi
ikke bliver afgørende for, hvordan ordningen udmøntes i praksis!
- Det handler om at bevare værdigheden. Jeg mener simpelthen, at BPAordningen er vores ret.

Fremtiden i Roskilde
- Hvis ikke vi vidste, at Roskilde havde
en spændende historie samt et bredt
kultur- og fritidsliv, var vi nok ikke flyttet
efter familien.
- Camilla og hendes mand Niels er
relativt unge og kan jo finde på at flytte
herfra – måske helt til Jylland, siger Per
med et underfundigt glimt i øjet
- Men lige nu vil vi gerne have overskud
til at hjælpe. Både rent praktisk og med
“opdragelsen”. Camilla og Niels gør
meget ud af, at børnene skal kende
deres familie og omvendt.
- Og jeg vil også gerne have overskud
til at være mere kreativ, og til at dyrke
slægtsforskning, siger Randi.
- Og tænk, hvis vi sammen kunne gå
på museer og opsøge historiske steder,
som vi altid tidligere har kunnet, både i
Danmark og på vore ferierejser i udlandet, slutter Randi.

Tips

Tips fra Per

Foto: Per Tanghøj

Flot plejeseng
CareRelax sengen kan tilpasses mange behov og designes så den passer ind i
ethvert soveværelse. Den har et stærkt og stabilt understel, som gør den i stand til
at hæve og sænke sengen efter behov. Den kan fås i forskellig længde og bredde,
og så kan den kombineres med en en seng uden løftefunktion til den man holder
af. Madrassen findes i tre forskellige tykkelser. Læs mere på: carerelax.dk

Næsten usynlig liftelevator
Wessex VM elevatorlift er en skaktløs
hjemmeelevator, der kræver et minimum af plads. Når den holder i stueplan er den næsten usynlig på 1. Sal
og omvendt. Installationen kræver stort
set kun et hul i loftet og en skinne på
væggen. Hydraulikken placeres udenfor væggen, så elevatoren bevæger sig
næsten lydløst. Læs mere på: stigus.dk

Foto: Mai Olsson

Trykaflastende pude med måleenhed
Wing Polyair® Luftcelle-siddepude, der består
af enkelte luftceller og fås med en eller to kamre
i to forskellige højder. Puden indstilles individuelt ved hjælp af en håndpumpe med indbygget
elektronisk måleenhed. Pudens specielle celleopbygning sikrer meget effektiv trykreduktion
og fordeler trykværdierne i sædeområdet. Læs
mere på: wolturnus.dk

Fotos: Per Tanghøj
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Dyrlægedrømmen
Studie:

Therese Fitzwilliams vandt og bliver den første dyrlæge i Danmark i
kørestol. Men det har været en lang og sej kamp at få lov at gennemføre
drømmestudiet.
- Jeg har selv skullet komme med praktiske og tekniske løsninger for at
få dispensation til at fortsætte dyrlægeuddannelsen, fortæller Therese,
der er blevet mødt med ”Kan du ikke læse noget andet?”
- Men hvorfor?, spørger Therese.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Mai Olsson

T

herese Fitzwilliams tager
imod mig i hendes lejlighed på Frederiksberg.
Ikke langt fra Institut
for Veterinær- og
Husdyrvidenskab, hvor
hun er ved at færdiggøre sin dyrlægeuddannelse. Et drømmestudie, der var
tæt på at forblive en drøm, hvis ikke
26-årige Therese har en fast tro på, at
hun kan gennemføre studiet og komme
ud og arbejde som dyrlæge. Men der
skulle gå to et halvt år, før Therese
fik studienævnets godkendelse til at
færdiggøre studiet efter sin ulykke og
indfri den drøm, hun har haft siden
gymnasietiden.
- Kampen med universitetet har givet
mig de sorteste dage i mit liv, men det
er også historien om en lang række af
mennesker, der har troet på mig og mit
mål om at blive dyrlæge.

Studie sat på pause
Vi skruer tiden tilbage til sommeren
2018. Therese har netop færdiggjort
sin bachelor i veterinær medicin med
et flot karaktergennemsnit og vælger
at bruge sin sommerferie i et praktikophold hos en dyrlæge i Holland. Efter
sommeren venter studiestart på kandidaten. Men det går ikke som planlagt.
Therese bliver ramt af en hingst under
opholdet i Holland og pådrager sig en
rygmarvsskade.
Dyrlægestudiet bliver sat på pause, og
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efter et år med genoptræning, afklaring
af bolig og transport er Therese klar til
studiestart. Therese går i gang med at
læse, og samtidig skal hun overbevise
universitetet om, at hun kan fuldføre
dyrlægestudiet. År, hvor der er blevet
grædt og kæmpet, og Therese lægger
ikke skjul på, at det har været en hård
og intensiv kamp.
- Det burde slet ikke være nødvendigt.
Jeg sidder i kørestol, men det gør mig jo
ikke til en dårligere dyrlæge.
Men det er den oplevelse, Therese sidder tilbage med, hvor fordomme, manglende indsigt og forståelse har været
altoverskyggende.
- Jeg har selv skullet komme med

praktiske og tekniske løsninger for at
få dispensation til at fortsætte uddannelsen i kørestol, fortæller Therese, der
er blevet mødt med ”Kan du ikke læse
noget andet?”
- Men hvorfor?, spørger Therese.
- Jeg bliver da ikke nogen god socialrådgiver, når min passion ligger i
dyrlægefaget.
Therese mindes den dag i Hornbæk,
hvor hun ringede til universitetets studentervejleder med spørgsmålet ”Hvad
gør jeg nu?”.
- Han svarede kort ”Det kan ikke lade
sig gøre!”. Der var hele min verden ved
at styrte i grus … igen! Jeg havde mistet
så meget med ulykken, skulle jeg også

- Det burde slet ikke være nødvendigt.
Jeg sidder i kørestol, men det gør mig jo
ikke til en dårligere dyrlæge.

en
- Jeg er hammer stolt af, at jeg bliver den første
dyrlæge i kørestol i Danmark. Men kampen for at
overbevise resten af verden om, at det godt kan
lade sig gøre, har desværre været meget større,
end jeg havde forventet.

miste min drøm om at blive dyrlæge?
Jeg blev enormt ked af det.

Lang og opslidende kamp
Therese fortæller, at det mere er reglen
end undtagelsen, at studerende med
handicap skal igennem en lang og
opslidende kamp, hvis de vil læse på
Københavns Universitet.
- Man bliver mødt med meget lave
forventninger, og hele bevisbyrden og
ansvaret ligger hos den studerende. Det
er en urimelig stor byrde at løfte, når
man står midt i en livskrise efter at have
pådraget sig et handicap.
For Therese, som bliver den første i
Danmark, der gennemfører en dyrlægeuddannelse i kørestol, har det betydet,
at hun har måttet søge dispensation for
hvert enkelt fag.
- Hver gang var jeg mega velforberedt,
men hver gang var jeg også angst for at
blive afvist.
Therese er endda parat til at betale

studiet selv for at få lov at gennemføre,
så da Studienævnet tillader Therese at
starte på første fag, er det en stor dag.
- Det var en kæmpe sejr!
Efterfølgende bliver dispensationerne
hentet hjem fag for fag, herunder bl.a.
kirurgi, billeddiagnostik, obstetrik, klinisk

gummistøvler, som de efterlod i stalden.
Jeg hoppede over i den indkøbte kørestol, som forhåbentlig stadig står i den
svinebesætning, vi besøgte, fortæller
Therese og tilføjer med et smil:
- Klar til den næste dyrlægestuderende
i kørestol.

- Hvornår indser vi, at vi mister videnskabelige gennembrud på linje med
dem Stephen Hawking lavede, hvis vi bliver ved med at fokusere på, hvad
personer med handicap ikke kan, frem for alt det de kan!
anæstesiologi, kødkontrol samt almen
klinisk praksis.
Og meget ofte med kreative påfund for
at blive anerkendt og bestå. Therese
får bl.a. indkøbt en billig standard
kørestol i Harald Nyborg. Den bliver
brugt til besøg på en svinebesætning,
hvor der er høje krav til sikkerhed pga.
infektionsfare.
- Mine medstuderende hoppede i et par

Med bevilling på en el-kørestol med
ståfunktion lykkedes det også Therese
at bevise, at hun kan udføre fx rektalundersøgelser på kvæg og heste.
Men der bliver også stillet betingelser,
som fx at Therese skal modtage eneundervisning, fordi nogle af underviserne
er bange for sikkerheden i situationer
med mange studerende. Også selvom
hun har en assistent til at bistå hende
RYK! 3 · 2021
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Aarhus

Kolding

Odense

København

Therese sender en tanke til de mange, der har hjulpet hende undervejs.
- Jeg skylder dem alle en stor tak for, at jeg kan
sidde her i dag med drømmen i behold. Uden dem
var det ikke lykkedes.

praktisk, som hun fx altid har ved operationer, hvor Therese sidder på en
kirurgstol.
- Når jeg sidder med sterile handsker, kan jeg jo ikke lige flytte mig fem
centimeter.
For Therese er assistenten en praktisk
hjælp, men hun fortæller, at hun er blevet mødt med manglende forståelse og
kommer derfor med en klar opfordring:
- Det er på tide, at vi anerkender assistenter på lige fod med døvetolke. Jeg
har ofte måttet slås mod argumenter
som “Hvis det er din assistent, der måler
hestens temperatur, så er det din assistent, vi uddanner og ikke dig”. Men det
svære ligger jo ikke i at måle temperaturen, men i at fortolke resultatet og lægge
en plan for diagnostik og behandling,
forklarer Therese.

Behov for radikal kursændring
Therese har fuld forståelse for, at mange
giver op. Selv har hun stædigt holdt
fast i drømmen om at blive dyrlæge. En
drøm, som universitet ikke har kunnet
knuse.
- Heldigvis har jeg ikke kæmpet alene,
fortæller Therese og fortsætter:
- Jeg har en fantastisk barndomsveninde, der har troet på mig fra dag ét.

Hun og hendes familie har brugt hundredevis af timer på at hjælpe mig.
Også studenterambassadøren har været
involveret i Thereses sag.
- Han har hjulpet mig med at navigere i
universitetets administration, som er en
kompleks labyrint.
Therese sender en tanke til de mange,
der har hjulpet hende undervejs.
- Jeg skylder dem alle en stor tak for,
at jeg kan sidde her i dag med drømmen i behold. Uden dem var det ikke
lykkedes.
Det er Thereses håb, at hendes kamp
har gjort det lettere for dem, der kommer efter.
- Det SKAL blive lettere for personer
med handicap at få deres drømmejob!
Vi taber alt for meget talent og alt for
meget liv, hvis vi bliver ved med at fokusere på, hvad personer med handicap
ikke kan, frem for alt det, de kan! Der
kan jo være gemt en Stephen Hawking
blandt os!
- Hvis verden skal se os, starter kampen
på uddannelsesinstitutionerne, så vi kan
komme ud og virke i samfundet.
Men uligheden i universitetsverdenen
kræver en radikal kursændring, mener
Therese, der også håber at handicaporganisationerne tager den kamp.

- Der skal stilles krav om hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre lige
adgang. Og organisationernes rådgivning skal styrkes til at kunne tage den
kamp, påpeger Therese, der undervejs
erfarede, at den handicaprådgivning,
hun henvendte sig til, ikke kunne
bidrage med hjælp.

Hammer stolt
Dyrlægedrømmen venter lige om
hjørnet. Og med den et bevis på, at
Thereses kamp ikke har været forgæves.
- Der er kampe, andre har taget før mig.
Min kamp har forhåbentlig flyttet nogle
grænser for, hvad der er muligt indenfor
uddannelse. Jeg er hammer stolt af, at
jeg bliver den første dyrlæge i kørestol
i Danmark. Men kampen for at overbevise resten af verden om, at det godt
kan lade sig gøre, har desværre været
meget større, end jeg havde forventet.
Jeg er glad for, at jeg er enormt stædig,
for undervejs så det ud til aldrig at ville
lykkes.
Men det lykkedes, og Therese, der
håber at blive ansat på en dyreklinik
for kæledyr, kan slet ikke vente med
at komme ud og arbejde. Og med
Thereses stædighed og passion for
faget, skal det nok ske.
RYK! 3 · 2021

15

Adgang til studie kan
Studenterambassadør:

Studerende med handicap kommer for ofte i klemme på Københavns Universitet. Det mener
studenterambassadør Bo Gad Køhlert ved KU, der har nogle gode råd til, hvordan studienævnene på
universitetet kan komme deres studerende med handicap bedre i møde. Og det er der brug for.

Studenterambassadør Bo Gad Køhlert:
En tredjedel af alle henvendelser, som
jeg modtager, kommer fra studerende
med handicap.

sammenligning udgjorde samtlige 667
henvendelser kun cirka to procent af
KUs 37.500 studerende. Antallet af henvendelser til studenterambassadøren
har ligget stabilt de senere år.

Måneders opslidende kamp

G

ruppen af studerende
med handicap er dem,
der oftest kommer i
klemme i forbindelse med
de interne arbejdsgange
ved Københavns Universitet (KU). Det
antyder en opgørelse, som universitetets studenterambassadør Bo Gad
Køhlert har udarbejdet til Uniavisen over
de henvendelser, han modtog i 2020.
- Generelt set kunne sagsbehandlingssituationen, og den måde de studerendes sager bliver behandlet og oplyst på,
blive noget bedre. Det må jeg desværre
sige.
De studerende med handicap, der
henvender sig til ham, ønsker enten at
klage over et afslag på en ansøgning om
hjælp, eller de har spørgsmål om, hvordan de udformer en ansøgning.

En tredjedel af alle henvendelser
Studenterambassadørens svar kan
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sikre de studerende den hjælp, de har
brug for – og ligestille dem med andre.
Bo Gad Køhlert fik i alt 667 henvendelser fra de studerende ved KU i 2020,
og af dem kom de 223 fra gruppen af
studerende med handicap. Det svarer
til 33 procent, hvilket gør gruppen til
den største i hans statistik fra 2020. Til

Rammer og regler
Det er Ankestyrelsen, der beskriver
rammerne for, hvornår forskelsbehandlingsloven gælder for mennesker med handicap. Selve loven ligger
hos Retsinformation. Hvis hjælpen,
den studerende søger, kun har med
økonomi at gøre, skal den studerende ikke søge hos sit studienævn.
Forskelsbehandlingsloven har heller
ikke noget med SUen at gøre. Dér
gælder helt andre regler.

Reglerne på området siger, at dispensationer og ændringer med en
hensigtsmæssig tilpasning skal kunne
kompensere for det handicap, som en
studerende har, og det er i udgangspunktet altid studienævnene på en
uddannelse, der giver en dispensation.
Det kan være, når studerende søger om
særlige vilkår, som de mener, at de har
brug for ved eksamen eller i den daglige
undervisning for at kunne kompensere
for fx et fysisk handicap. Hvis studienævnet giver afslag, kan den studerende klage over afgørelsen. Men det
kan tage mange måneder at få revurderet sin sag. Og hele processen kan være
meget opslidende for den studerende,
fordi reglerne er så indviklede.
Et eksempel på en regel, der kan være
svær at gennemskue, er et fysisk hjælpemiddel som en it-rygsæk. Den skal
den studerende normalt søge igennem
statens SPS-ordning ved et universitet,
men i nogle helt særlige tilfælde skal
den studerende finde finansiering til
den andre steder end igennem sit eget
universitet.

Dispensation handler ofte om eksamen
Det er vigtigt, påpeger Bo Gad Køhlert,

gøres bedre
selv at kende til reglerne i forskelsbehandlingsloven, hvis man skal have en
chance for at skaffe sig den hjælp, man
har krav på og brug for, når man søger
den hos studienævnet.
Ifølge Bo Gad Køhlert sker det ofte, at
KUs studerende med handicap har brug
for en dispensation fra en gældende
regel i forbindelse med prøver for at
kunne klare eksamen på lige fod med
andre studerende.
- Dispensationssager handler oftest om
en eksamenssituation. Det kan være
studerende, der søger om længere
eksamenstid eller om at få en længere
forberedelsestid. Det kan også handle
om at få lov til at gå til eksamen i særlige lokaler for at få ro omkring sig, siger
Bo Gad Køhlert.

Krav om fyldestgørende svar
Et studienævn skal altid træffe en
afgørelse ud fra et skøn, og hvis en
studerende får afslag, er der nogle forvaltningsmæssige rammer for, hvordan
studienævnet skal formidle det skøn.
- Og jo mindre fyldestgørende et svar fra
studienævnet er, jo større grundlag er
der for, ud fra forvaltningsretlige principper, at den studerende kan klage over
afgørelsen ved at indsende en retlig
klage, siger Bo Gad Køhlert. Det kan
ske på flere måder:
- Den studerende kan påberåbe sig
ikke at have modtaget en tilstrækkeligt
begrundet afgørelse; at sagen ikke er
blevet tilstrækkeligt oplyst eller i de
allerværste tilfælde, at studienævnet
simpelthen ikke har forholdt sig til de
paragraffer, som det ellers skal forholde
sig til, inden det træffer en beslutning.
Af de mange henvendelser, Bo Gad
Køhlert modtager, fremgår det også, at
der ofte opstår tvivl om, hvad studienævnet egentlig har lagt vægt på i den
studerendes ansøgning i forbindelse
med, at der er blevet givet et afslag.
- Jeg ser selvfølgelig kun en lille del af
alt det, der foregår på KU. Men det er en
tendens, siger Bo Gad Køhlert.

Alle tal
Flest henvendelser i Studenter
ambas
sadørens statistik for 2020
handler om dispensationer. I alt 107
fra studerende med handicap bl.a.
omhandlende særlige redskaber og
ændring af forhold i undervisningssituationen eller til eksamen. I statistikken finder man også henvendelser,
der omhandler retlige klager, hvor 57
kommer fra studerende med handicap. Derudover kom der 59 henvendelser fra studerende med handicap
fordelt på områder som optag, SU,
chikane, udskrivning, udskydelse af
speciale, klage over eksamen, sygemelding og andet, hvor handicap
så ud til at have en betydning for
deres situation. I alt har 223 studerende med handicap henvendt sig til
Studenterambassadøren i 2020.

Grundigere sagsbehandling, tak
For at undgå den slags sager foreslår
studenterambassadøren en grundigere
sagsbehandling.
- En del studienævn, dispensationsudvalg og sagsbehandlere kunne godt
lægge sig mere i selen for at undersøge
den studerendes situation bedre. De bør
have et grundigt kendskab til lovgrundlaget og begrunde et eventuelt afslag
tilstrækkeligt – og ud fra retspraksis. Det
ville give de studerende mindre grund til
at klage.
Selv om det i udgangspunktet er studienævnene, der giver dispensationer til
studerende, kompliceres billedet ifølge
Bo Gad Køhlert af, at nogle studienævn
har uddelegeret noget af deres beslutningskompetence omkring mere administrative forhold til rent administrative
medarbejdere, der forbereder og afslutter et studienævns sagsbehandling.
Det kan ske, hvis der alene er tale om
en ansøgningsfrist, der er overskredet,
eller der gælder andre praktiske forhold,
som ikke kræver en faglig vurdering
på et hidtil ukendt grundlag. Så kan et

Tekst og foto: Anders Fjeldberg, journalist

underudvalg under studienævnet træffe
beslutningen. Det kan også ske som en
rent administrativ beslutning.

Faglig forståelse bør
indgå i overvejelser
Bo Gad Køhlert er alligevel tilfreds med,
at det i udgangspunktet er studienævnene, der beslutter, om der skal gives en
dispensation.
- Dér kunne jeg godt få bekymringer,
hvis det er mennesker, som ikke har
indblik i det faglige, der skulle træffe
beslutninger, som er nødt til at basere
sig på faglige vurderinger.
Han understreger, at det står i universitetsloven, at det er studienævnene,
der træffer beslutningen om at give en
dispensation, og at KU skal overholde
loven.
- Det giver også god mening, at det
er dem, der har den faglige indsigt i
uddannelserne, der træffer afgørelser
om dispensation. Den studerende med
handicap skal være nogenlunde ligestillet og må ikke få tilpasninger, der stiller
den studerende med handicap bedre
end andre studerende, slutter Bo Gad
Køhlert.
Anders Fjeldberg er journalist på
Uniavisen. Artiklen blev bragt første
gang på uniavisen.dk

Det siger loven
Forskelsbehandlingsloven hedder Lov
om forbud mod forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet m.v. I lovens § 3, stk.
2 står der, at arbejdsmarkedet også
omfatter alle uddannelsesinstitutioner.
Det betyder, at alle uddannelsesvirksomheder har forbud imod at forskelsbehandle, ligesom (Uddannelses)
virksomheden skal træffe foranstaltninger, der er hensigtsmæssige ud
fra de konkrete behov, en studerende
med handicap har.
Læs den fulde lov på retsinformation.
dk/eli/lta/2017/1001
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Vaccine mod urinve
EU-millioner til startup:

Tekst: Det Syddanske EU-Kontor • Foto: Glyprovac

Med en EU-bevilling på over to millioner kroner er virksomheden
Glyprovac klar til udviklingen af en vaccine mod urinvejsinfektion i et
tæt samarbejde med Odense Universitetshospital, der skal bistå med
at teste vaccinekandidaten på grise.

D

en odenseanske startupvirksomhed Glyprovac har
modtaget en EU-bevilling
på mere end to millioner til
udviklingen af en vaccine
mod urinvejsinfektion. Projektet, SVEET,
strækker sig over tre år og tæller desuden Odense Universitetshospital og to
tyske partnere.

Startskuddet
Glyprovac blev etableret i 2018 som
spinoutvirksomhed fra Syddansk
Universitet (SDU), hvor stifter Anders
Boysen hidtil har arbejdet som forsker i
mikrobiologi og blandt andet beskæftiget sig med sygdomsfremkaldende bakterier. Gennem sin forskning blev han
opmærksom på en afgørende detalje,
som kan have stor betydning for måden,
man udvikler vacciner på i dag.
- På et tidspunkt finder jeg ud af, at
modsat det, man lærer på universitetet,
så foretager bakterier faktisk masser af
sukkermodifikationer af deres proteiner. Og når man laver vacciner i dag,
kommer de sukkermodifikationer til at
mangle. Så jeg tænkte, at jeg simpelthen måtte kunne gøre dem bedre – man
må lige kunne give immunforsvaret det
ekstra at arbejde med, hvis man får de
her sukkermodifikationer med.
Anders Boysens opdagelse blev startskuddet til virksomheden Glyprovac,
som stadig holder til på SDU i dag. Kort
tid efter kom Ann Zahle Andersen med
ombord, og gennem de seneste to år
har opgaven været at videreudvikle den
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oprindelige idé – og det er bl.a. dét, de
nytildelte EU-midler skal bruges til.
- For det første skal vi bevise, at tanken om, at de her sukre er vigtige, den
holder. Så kommer skridtet videre til at
få lavet vores vaccinekandidat og få den
testet og videreudviklet, så den bliver
mere produktorienteret. Og det er det,
vores samarbejdspartnere skal lære os
noget om, fortæller Ann Zahle Andersen
om processen.

Vigtige samarbejdspartnere
En vigtig del af projektet er med tiden
at kunne teste vaccinekandidaten i en
dyremodel, der er fysiologisk sammenlignelig med et menneske – og det er
her, OUH kommer ind i billedet. Som
partner i projektet skal forskere fra OUH
videreudvikle deres grisemodel, så den

Test på grise
I 2021 testes vaccinen indledningsvis
på grise. Herefter optimeres vaccinen
for igen at testes i en videreudviklet
grisemodel i 2022 og 2023. Først i
2024 er der håb om at have en vaccine klar til test i mennesker.
Som del af projektet indsamles der
lige nu blodprøver og blærevævsprøver fra patienter med tidligere
blærebetændelse med henblik på at
genfinde antistoffer mod vores nye
vaccinekandidat. Indtil videre ser
resultaterne lovende ud.

afspejler alvorlige infektioner, der stammer fra blærebetændelse i mennesker
bedst muligt.
- Hele fysiologien i grisen minder om
menneskets, og de får urinvejsinfektion
på præcis samme måde som os – i
modsætning til for eksempel mus, forklarer Anders Boysen om testforsøgene.
Samtidig skal projektets to tyske partnere, Fraunhofer og Epitopic, stå for at
udvikle forskellige analysemetoder. Og
selvom Eurostars-projektet først lige
er blevet godkendt, har projektets fire
partnere allerede arbejdet sammen om
flere pilotprojekter, inden de i starten af
2020 besluttede sig for at søge midler
fra EU. Med bevillingen fra programmet
Eurostars bliver konsortiet tømret sammen i et projekt, hvor alle har hver deres
vigtige opgaver, men arbejder mod det

ejsinfektion

Hvorfor undersøges
vaccinen i grise?
Tekst: Thomas Emil Andersen
og Kristian Stærk

Inden lægemidler tages i brug i mennesker, afprøves de altid på dyr for at
sikre, at de har den ønskede effekt,
og at mulige alvorlige bivirkninger
opdages. Dette gælder i særdeleshed vacciner, der som udgangspunkt
gives til raske personer.
I de sidste årtier har man anvendt
mus som den typiske dyremodel til
denne type forsøg, fordi mus er billige og nemme at håndtere. Desværre
har man i nyere tid erkendt, at mus
kun i ringe grad afspejler sygdomsbilledet i mennesker, og mere end 80 %
af nye behandlinger, som er effektive
i mus, viser sig senere at være uden
effekt hos mennesker. Dette understreger vigtigheden af at vælge et
forsøgsdyr, som i højere grad ligner
mennesker. Her er grisen blevet
fremhævet som et egnet forsøgsdyr,
fordi grisens immunforsvar er tæt
beslægtet med menneskets. Mht.
urinvejsinfektioner udmærker grisen
sig desuden ved at grisens blære og
øvrige urinveje har samme størrelse
som hos mennesker, og grisens urinsammensætning og koncentration
minder meget om menneskeurin – i
modsætning til mus, som producerer
en meget koncentreret urin.

Ann Zahle Andersen og Anders Boysen i laboratoriet på SDU.
samme, fælles mål, fortæller Ann Zahle
Andersen.

Fjerdebedst i feltet
Arbejdet med projektet er allerede kommet godt fra start. SVEET-projektet blev
rangeret som intet mindre end fjerdebedst ud af de i alt 517 ansøgninger til
Eurostars-programmet – og det er et
enormt skulderklap til holdet:
- Dem, der sidder og vurderer ansøgningerne, ved jo noget om området. Det
kan vi også se på den feedback, vi har
fået tilbage. Det er supervigtigt for os,
at vi får dækket nogle af vores udgifter,
og så er det rart at få en validering af, at
det ikke er helt tosset, det vi laver – for

at sige det på jysk, fortæller en glad
Ann Zahle Andersen og tilføjer, at de
med bevillingen nu også kan ansætte en
laborant.
Planen for SVEET-projektet er nu lagt,
og for Glyprovac fortsætter det store
arbejde i laboratoriet på SDU.
Det Syddanske EU-Kontor har bistået
Glyprovac med råd og vejledning
i forbindelse med ansøgningen til
Eurostars-programmet. Find mere info
på southdenmark.be

I Forskningsgruppen for Biofilmin
fektioner ved Odense Universitets
hospital har forsøg vist, at grise – i
modsætning til mus – er meget modtagelige for blærebetændelse, præcis
som man ser det hos mennesker.
Hvis man justerer for størrelse, skal
der ca. en million gange flere bakterier til for at give blærebetændelse
hos mus end hos grise.
Ovenstående forskelle mellem mus
og grise – og ligheder mellem grise
og mennesker - vidner om, at resultater fra forsøg i grise i højere grad
kan forudsige effekten i mennesker,
og derfor anvendes grise i de nye
forsøg, hvor en vaccine mod blærebetændelse testes.
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Har du gentagne urinvejsinfektioner?

Deltagere søges til blæreskylleprojekt
Afdeling for urinvejskirurgi på Odense Universitetshospital
påstarter et blæreskylleprojekt mod gentagne urinvejsinfektioner,
hvortil der søges deltagere.
Tekst: Overlæge Karin Andersen

G

lobalt er urinvejsinfektion
(UVI) en af de mest almindelige bakterielle infektioner. Behandling af UVI
medfører et højt antibiotikaforbrug og
store sociale- og sundhedsmæssige
omkostninger.
I 2015 var der i Danmark ca. 11.000
hospitalsindlæggelser forårsaget af
UVI. Årligt dør 3.000 danskere som
følge af blodforgiftning udgående fra
urinvejene.

Projekt
Bakterier har intern konkurrenceevne.
Fra laboratorieundersøgelser ved vi,
at ikke-sygdomsfremkaldende E.coli
(ABU) kan udkonkurrere den sygdomsfremkaldende E.coli (UPEC).
Vi vil derfor med projekttitlen “Fore
byggende E.coli blæreskylninger
mod tilbagevendende urinvejsinfektion” undersøge mulighederne for
forebyggende E.coli blæreskylning
hos patienter med tilbagevendende
urinvejsinfektioner.

Deltagelse
Patienter med tilbagevendende UVI
kan deltage, når andre årsager til vedvarende urinvejsinfektion er udelukket.
Deltagelse vil afhænge af bakterietype, og der kan blive behov for
forudgående vandladningsudredning,
scanninger og andre tiltag inden

projektdeltagelse og behandling kan
tilbydes.

Behandlingsforløb
Behandlingen består af forebyggende
blæreskylninger i et fast interval.
Deltagerne følges med ambulante
besøg og telefoninterviews gennem
1-2 år. Hvis man bor i Region Sjælland
eller Region Hovedstaden skal der
oprettes forløb i OUH regi. For de,
der bor i Jylland, vil OUH stadig være
koordinator, men evt forudgående
udredning og forløb kan foregå mere
lokalt.

Forventning
Afdeling for urinvejskirurgi OUH
er ansvarlig for patientdeltagelse,
behandling og opfølgning. Vi forventer
at bidrage med ny viden og forståelse
af behandling af UVI i forhold til den
aktuelle viden. Vi forventer, at lave en
”opskrift” på nye måder til patientbehandling uden antibiotika.
Fremtidens behandling skal skræddersys til den enkelte person, være mere
specifik og målrettet til den enkelte
med færre bivirkninger og færre
uhensigtsmæssige nytteløse behandlingsforsøg. Personlig behandling,
patientrapporterede outcome-data og
livskvalitet følges gennem interview
og spørgeskemaundersøgelser i hele
behandlingsforløbet.

Er du interesseret i at høre mere om projektet, og om du kan deltage, skal du kontakte projektansvarlig på Urinvejskirurgisk
afdeling, overlæge Karin Andersen.
Skriv en mail med din kontaktinfo til:
karin.andersen@rsyd.dk

Status på
antimikrobielt
blærekateter
En dansk forskergruppe står klar
til at teste et udviklet antimikrobielt
ballonkateter på mennesker,
efter test på grise har vist god
forebyggende effekt på blære
betændelse. Men der mangler
midler til næste step.
Tekst: Birgitte Bjørkman

En forskergruppe for Biofilminfektioner
på Syddansk Institut har over en
årrække udviklet på et antimikrobielt
ballonkateter i samarbejde med det
danske firma, Biomodics ApS.

Lovende resultater
Ballonkateteret, som tidligere har været
omtalt i RYK! magasin, har vist sig at
kunne forhindre blærebetændelse i
grise. Resultaterne fra disse dyreforsøg
er nu blevet publiceret i et videnskabeligt tidsskrift.

Midler mangler til test på mennesker
Kateteret har i længere tid været klar til
at blive testet på mennesker, men forskergruppen mangler midler til næste
step.
- Desværre har vi fået afslag på nogle
store ansøgninger om forskningsmidler til at fortsætte projektet. Men vi
arbejder stadig på at finde midler til at
fortsætte udviklingen af ballonkateteret
og på sigt få mulighed for at teste det i
mennesker, fortæller Kristian Stærk, der
er læge, Ph.d. studerende og en del af
det fynske forskerhold.

Rygmarvsskadede vigtig målgruppe
På spørgsmålet om rygmarvsskadede
er en egnet patientgruppe at teste kateteret på, er svaret ja.
- Det er helt klart en mulighed, fortæller
Kristian Stærk og tilføjer:
- Og ikke mindst er mennesker med
rygmarvsskade en vigtig målgruppe for
det færdigudviklede kateter.
RYK! magasin håber, at det lykkes at
finde midler til test på mennesker.
Læs tidligere artikel bragt i RYK! magasin nr. 3.2020.
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Ny hjemmeside:

Bag om blærebetændelse
I foråret gik en ny hjemmeside,
”Bag om blærebetændelse” live.
Det er to forskere, seniorforsker
Thomas Emil Andersen og
læge Kristian Stærk, begge
med mange års forskning i
blæreblærebetændelse, der
ønsker at dele ud af deres store
viden.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: OUH

P

å Odense Universitets
Hospital (OUH) sidder
seniorforsker Thomas Emil
Andersen og læge Kristian
Stærk, der er, som de selv
siger, blærebetændelsesentusiaster;
dedikerede til at sætte fokus på det
store, sundhedsmæssige problem, som
blærebetændelse udgør.

Formål og dialog
Formålet med hjemmesiden er at gøre
besøgende klogere på, hvad årsagen
til blærebetændelse er, og hvad man
kan gøre for bedre at håndtere den, når
den er et tilbagevendende, og, for nogle
mennesker, et kronisk problem.
- Vi har et ønske om at åbne dørene til
vores laboratorium og forskningsverden
og gå i dialog med alle de patienter, som
kæmper med blærebetændelse, fortæller Thomas Emil Andersen.
Det er forskernes håb, at patienter vil
deltage aktivt og bidrage til forskningen
og derigennem være med til at gøre livet
bedre for de mange, der er udfordret
med blærebetændelse.
- Her mener vi ikke, at man skal stille op
som forsøgskanin, men derimod fortælle
os, hvad der er vigtigst, så vi kan styre
vores forskning i den rigtige retning på
baggrund af de input, vi får.
Og forskningen kommer ikke mindst
rygmarvsskadede til gavn, hvilket man
kan læse om i andre artikler i dette
nummer af RYK! magasin. Eksempevis

forskning mhp udvikling af et antimikrobielt ballonkateter og en vaccine mod
urinvejsinfektion.

aktuelle projekter, der arbejdes på, og
hvad der sker inden for området, herunder brug af dyr til forsøg.

Artikler og video

Facebook og YouTube

Vel inde på hjemmesiden bliver man
budt velkommen med ordene: Har du
haft blærebetændelse en, to eller mange
gange? Kender du en, der har blærebetændelse, eller er du sundhedsfaglig
og vil gerne vide mere om, hvad blærebetændelse er? Så er du kommet til det
rigtige sted!
Det overordnede forskningsspørgsmål
handler om at undersøge årsagerne til
blærebetændelse, forklarer forskerne,
der i en årrække har beskæftiget sig
med helt grundlæggende forskningsspørgsmål omkring bakteriernes evne til
at sætte sig fast på blærens slimhinde
og indlejre sig i cellerne.
Hjemmesidens indhold bygger på videnskabelige studier, som forskerne formidler gennem letforståelige artikler om,
hvad blærebetændelse er og hvordan
det opstår, om diagnosticering, herunder
resistensbestemmelse, samt behandling
og forebyggelse. Sidstnævnte kommer
ind på husmoderråd vs. videnskabelig
evidens, og her redegør de to fynske
forskere for, hvad man ved, og hvad
man ikke ved. Artiklerne suppleres med
videoer.
- Hjemmesiden ønsker vi også skal være
en dør til laboratorie- og forskningshverdagen, hvor man kan få indblik i de

De to blærebetændelsesentusiaster har
også oprettet en Facebook gruppe, hvor
der lægges nyheder og videoer op. Her
er der også mulighed for at komme med
spørgsmål, kommentarer og forslag.
- Facebookgruppen skal være en platform for engagement, og for at patienter,
herunder rygmarvsskadede, kan være
med til aktivt at bidrage til forskningen, fortæller læge Kristian Stærk, der
sammen med sin kollega glæder sig
til at komme i dialog med de mange
rundt i landet, der døjer med hyppig
blærebetændelse.
Hen over sommeren har forskerne endvidere søsat deres egen YouTube kanal,
så de også kan formidle viden gennem
små videoer
Med de mange tiltag på flere platforme
er det ikke mindst ønsket for de to
fynske forskere at vise, at man inden
for hospitalsvæsenet og sundhedsvidenskaben tager blærebetændelse
meget alvorligt, og at der investeres tid
og penge i forskningen inden for dette
område.
Find “Bag om blærebetændelse” på
Facebook og på ouh.dk/wm530168.
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Billedreportage
UGE 30:

Foto: Jan Bærenholdt

I Uge 30 var der igen i år oprettet et fotohold, og de fik bl.a. til opgave at rapportere stemning
og aktiviteter i billeder. Her bringes en god håndfuld billeder taget af holdets kursister.

Foto: Aase Boller

Foto: Susanne Schjerning

Foto: Aase Boller
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Foto: Niels Sehested

Foto: Brian Holgersen

Foto: Aase Boller

Foto: Aase Boller
Foto: Andreas Evert
Foto: Hanne Arpe

Foto: Helle Berg og Tove

Foto: Andreas Evert

Foto: Eva Lindholdt Gammelgaard

Foto: Brian Holgersen
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Jeg handlede i god
Regning på lønkrav til BPA-hjælpere:

- Gennem mere end 30 år administrerede jeg selv min BPA, hvilket
jeg aldrig skulle have gjort!
For hvad Jesper Holm Overgaard ikke vidste, var, at hans hjælpere
gennem alle årene ikke blev aflønnet korrekt. Og det havde nær
kostet Jesper dyrt.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Benny Kjølhede

E

fter at have boet i samme
kommune i 25 år flytter 53-årige Jesper Holm
Overgaard til en ny kommune i efteråret 2014.
Tættere på venner og idrætsliv. Med sig
har Jesper sin BPA-ordning, som han
har forvaltet i mere end to årtier, endnu
intetanende om den millionregning, han
nær var blevet stævnet for.

BPA med i bagagen
I 1990 bliver den dengang 22-årige
Jesper udskrevet fra Vestdansk Center
for Rygmarvsskade, og med i bagagen
hjem følger en BPA-ordning. Jesper bliver arbejdsgiver for sine BPA-hjælpere
og registreres som virksomhedsejer.
- Min kommune havde bevilget mig
fuld BPA ordning – men uden form for
kursus i, hvordan jeg skulle administrere
ordningen, fortæller den nu 53-årige
Jesper.
Foruden at styre vagtskemaer, ansættelser, afløsere, løntrin osv. får Jesper en
pose penge til udbetaling af sine hjælperes løn via Dataløn.
- Jeg gjorde det så godt, jeg kunne, og
sendte et månedligt lønregnskab med
dokumentation til kommunen.
To år senere bliver Jespers BPA genvurderet. Han får besøg af en terapeut fra
kommunen, der følger ham i to døgn.
- De ville se, om jeg havde behov for
en fuld døgndækning, fortæller Jesper,
der er tetraplegiker med brud på 4.-5.
nakkehvirvel.
Kommunen vurderer, at Jesper, der
har et højt aktivitetsniveau, fortsat skal
tildeles 24-timers BPA.
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21 år uden kommunal kontakt
Derefter hører Jesper intet fra sin hjemkommune i de næste 21 år. Men i sommeren 2013 kommer en visitator og en
sagsbehandler fra kommunen til genvurdering af Jespers BPA, og seks måneder senere træffer kommunen afgørelse
og reducerer hans timer til kl. 7 – 23
med supplement fra hjemmeplejen om
natten. Jesper får udsigt til en hverdag
på andre præmisser – et liv, der ikke tillader at komme hjem fra en fest eller et
idrætsstævne klokken et om natten.
- Jeg klagede over kommunens afgørelse, og i sommeren 2014 fik jeg medhold. Ankestyrelsen slog fast, at BPA
ikke kan kombineres med hjemmepleje,
og at jeg derfor var berettiget til en fuld
BPA §96.
Derefter fortsætter Jesper med selv
at administrere lønudbetalinger med
dokumentation for lønsatser og pension,
som han har lært og altid gjort med brug
af de dokumenter, som ligger på kommunens hjemmeside og efter dennes
anvisning.

Overdragelse til BPA-firma
Samme år i december 2014 flytter
Jesper til en ny kommune. Han vil tættere på venner og idrætskammerater,
og hans BPA flytter med - fortsat med
Jesper som arbejdsgiver. Men i slutningen af 2018 kaster Jesper håndklædet i
ringen. Hvad der har fungeret for ham i
alle årene, er nu ikke længere nemt.
- Jeg syntes simpelthen, det var blevet for vanskeligt og tidskrævende at
administrere.
I januar 2019 overgiver Jesper derfor
arbejdsgiveransvaret til et BPA-firma,

hvor han også har udsigt til rådgivning
og deltagelse i kurser for at blive en
bedre arbejdsleder. Og ikke mindst sikret vikardækning under ferier og i akuttilfælde pga. sygdom.

Regning på lønkrav
Ved BPA-firmaets overtagelse indkalder
Jesper sine hjælpere til personalemøde
i samarbejde med firmaet. Her bliver de
gjort opmærksom på, at Jespers faste
hjælpere ikke bliver aflønnet korrekt.
Den er gal med både lønsatser, pension,
overarbejde, ferie og 48 timers reglen.
- Det kom naturligvis bag på mig, da jeg
i alle årene kun havde gjort det, som jeg
altid havde gjort, og ingen havde fortalt
mig, at det var forkert.
Firmaet har gennemgået lønsedlerne
og ganske korrekt har Jespers hjælpere
ikke fået den berettigede lønudbetaling,
herunder korrekt pension, grundlønstillæg og udbetaling for overarbejde. Og
ikke mindst har Jesper overtrådt 48
timers reglen.
- De sagde, at det var mit ansvar og
min opgave at sikre, at alle regler blev
overholdt.
Og selvom Jespers hjælpere efter eget
ønske gerne arbejder mere end 48 timer,
når Jesper fx tager til idrætsstævner

tro

eller på højskole, så har han overtrådt
48 timers reglen. BPA-firmaet anbefaler
derfor hjælperne at gå til deres fagforening, der kan bistå med lønkrav overfor
kommunen i forhold til den manglende
lønudbetaling gennem de mange år. Og
i efteråret 2019 sender deres fagforening
et forholdsvis stort lønkrav til kommunen. Det afviser Jespers kommune og
henviser til, at Jesper har været selvstændig arbejdsgiver.
- Udgiften var derfor min, mente kommunen på daværende tidspunkt.
Da der er sket en virksomhedsoverdragelse, sender Jesper lønkravet videre til
BPA–firmaet, som administrerer Jespers
BPA.
- Svaret var kontant. De opsagde samarbejdet lige op til jul.
Så få dage inden jul sidder Jesper med
firmaets opsigelse og er igen arbejdsgiver. Men han sidder også med udsigten til – og frygten for - en meget stor
regning.

Svimlende stort lønkrav
Over foråret 2020 har Jesper løbende
samtaler med hjælpernes fagforening,
og ved et møde i juli får Jesper en orienterende status med en noget uventet
besked. Lønkravet er i mellemtiden

- I alle årene har jeg kun gjort det, som
jeg altid har gjort, og der er jo ingen, der
har fortalt mig, at det var forkert.

kommet op på et svimlende stort beløb,
da fagforeningen har regnet 10 år tilbage. Men Jesper er fortrøstningsfuld,
for de gør i deres brev til kommunen
bl.a. opmærksom på, at Jesper har
anvendt standard-ansættelsesbeviser,
som han har hentet på kommunens
hjemmeside efter dennes anvisning,
hvorfor det er fagforeningens opfattelse,
at Jesper efter al sandsynlighed har
handlet i god tro.
I efteråret holder fagforeningen møde
med Jespers kommune.
- Hvilket jeg var glad for, så den trælse
sag forhåbentlig kunne afsluttes.

Stævning og forlig
I mellemtiden vælger Jesper at flytte
administrationen af sin BPA-ordning til
et nyt firma. Firmaet sikrer sig dog, at de
ikke kommer til at hænge på lønkravet.
I begyndelsen af februar i år spørger
Jesper igen til status hos sin kommune.
Denne gang, fordi hans nye BPA-firma
ikke kan ovetage den fulde arbejdsgiverforpligtelse, før sagen er afsluttet.
Få dage senere får Jesper besøg af en
konsulent og to advokater fra hjælpernes fagforening. Beskeden er kontant.
- De stillede mig i udsigt, at de ville
stævne mig i landsretten med et vanvit-

tigt stort lønkrav, forklarer Jesper og
fortsætter:
- Jeg er ellers typen, der godt kan lide at
snakke over en kop kaffe, men dér blev
jeg da lige lidt mundlam!
Dagen efter får Jesper brev fra sin kommune, der blot bekræfter den dystre
udsigt til en meget stor regning: ”xx
Kommune har oplyst til fagforeningen, at
kommunen ikke kan indgå en aftale, da
arbejdsgiveransvaret jvf. Serviceloven er
borgerens, alternativt en nærtstående,
en forening eller privat virksomhed”.
Med udsigt til stævning i landsretten og
erklæring om personlig konkurs, vælger
Jesper at tage kontakt til både kommunens borgmester og advokat Søren
H. M. Larsen, Grove & Partnere, i håb
om et andet udfald. Dette får betydning
og indflydelse for sagens udfald, idet
Jespers både nuværende og tidligere
kommune beslutter at gå i dialog med
fagforeningen om et forlig, og over sommeren får Jesper en glædelige besked
fra sin advokat.
- De havde indgået et forlig om tilbagebetaling af et beløb til mine hjælpere.
Og jeg går skadesfri, fortæller en glad
og lettet Jesper, der nu ser frem til en
hverdag uden bekymringer om stævning
og personlig konkurs.

Eftertanke
På spørgsmålet, om Jesper i de mange
år burde have stillet sig spørgsmålet om,
hvorvidt lønudbetalingen til hjælperne
var korrekt udmålt, svarer Jesper:
- Jeg har handlet i god tro alle årene og
haft en forventning om, at de sagsbehandlere, som har været tilknyttet mig,
vidste, hvad de havde at gøre med. Her
kan jeg kun konstatere, at det havde de
ikke. Set i bagklogskabens lys skulle jeg
have insisteret på mere tilsyn, det havde
været ønskeligt for alle parter.
Jesper er ikke i tvivl om, hvilket råd, han
vil give andre:
- Lad være med at vælge at blive selvstændig arbejdsgiver, selvom lovgivningen tillader det. Det kan blive en dyr
fornøjelse.
Selv er Jesper glad for, at det fulde
arbejdsgiveransvar nu ligger hos det nye
BPA-firma.
- Ikke mere ansvar for lønudbetalinger.
Det er slut!
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Marginaler skilte det danske
landshold i kørestolsrugby fra
en semifinale ved PL i Tokyo.

PL i kørestolsrugby:

Højt niveau og marginaler
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Thomas Lovelock/OIS

G

odt indlogeret i den
paralympiske by gjorde
det debuterende, danske landshold sig klar til
at spille om medajler i
dagene op til den første kamp.
- Faciliteter er helt i top, og de frivillige
japanere er helt vanvittigt behjælpelige.
Det er voldsomt, så mange hænder, der
er om hver en opgave, og de gør deres
bedste, fortæller landsholdspiller og
rygmarvsskadede Kristian Bak Eriksen.
- Så vi har trænet hver dag undtagen i
dag, hvor vi har slappet af.
Det var dagen før, Danmark skulle spille
sin første kamp ved den paralympiske
turnering i Tokyo. Og hvilken kamp!
Det danske landshold lagde ud med at
overraske alle ved at slå de forsvarende,
paralympiske mestre fra Australien.

Danmark med 54-53. Tæt løb frem til de
sidste sekunder. Hold da op! Det vakte
naturligvis vild jubel i både Tokyo og hos
de mange, der fulgte landsholdet på
TV-skærmene hjemme i de danske stuer
i den tidlige morgentime.
- Det føles fantastisk. Det er den bedste
start, vi kunne få, og vi fik vist alle, inklusive os selv, hvad vi er lavet af, beretter
Kristian.
- Det var fedt!

Marginaler imod os
Dagen efter stillede landsholdet op til
sin anden kamp, denne gang mod de
forsvarende verdensmestre, Japan. En

Rød-hvide underdogs
Dagen før havde Kristian Bak Eriksen
disse forventninger til kampen mod
Australien:
- Vi er underdogs. Jeg tror ikke, de har
tabt mere end én stor turnering i ni år …
Jeg glæder mig vildt meget til i morgen.
Har ventet på det her i så mange år, så
kampen skal nydes og have en over
hatten imod Australien.
Det fik den! Og endte med en sejr til
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RYK! magasin skrev med Kristian Bak
Eriksen under sit første PL. En oplevelse han aldrig glemmer. Foto: Megumi
Masuda/World Wheelchair Rugby.

kamp, der endte med en afklapsning på
60-51 til de japanske værter.
På trods af nederlaget levede drømmen
om en plads i semifinalen stadig, da
danskerne mødte Frankrig i den sidste
og vigtigste puljekamp. En sejr ville sikre
landsholdet en chance for medalje. Det
blev en nervepirrende og tæt kamp helt
frem til de sidste sekunder, hvor det
lykkedes for franskmændene at holde
føringen. Et bittert 50-52 nederlag til
Frankrig og den danske drøm blev
slukket.
- Det er møgærgerligt. Vi vidste godt,
hvad de ville komme med, men de var
bare lidt bedre end os i dag, var landsholdsspiller Kurt Busks kommentar efter
kampen.
Og dagen efter kom denne refleksion
fra en anden landsholdspiller, Morten
Elmholt:
- Det har været de store følelsers turnering på mange måder. Både positivt
og den anden vej rundt efter skuffelsen
i går. Men det har været en kæmpe
oplevelse og helt sikkert lærerigt for alle
på holdet. Vi kommer stærkt igen!

Lidt oprejsning
Skuffelsen fra den missede semifinale
sad stadig i spillerne, da de mødte New
Zealand til den sidste kamp, der skulle

Den franske spiller Jonathan
Hivernat flankeret af fra venstre
Leon Jørgensen og Sebastian
Frederiksen.

sikre holdet den næstsidste placering på en syvendeplads.
Dog ikke mere end som Kristian
Bak Eriksen kommenterede før
kampen:
- Lad os afslutte denne turnering på
den rigtige måde.
Og det blev heldigvis en kamp,
der gav det danske landshold lidt
oprejsning med en sejr på 56-53
over New Zealand. Danmark vender hjem med en godkendt syvendeplads fra OL i Tokyo.

Et højt niveau
Landstræner Jason Regier gør
status efter en turnering, hvor
Danmark indledte med en sensation og var tæt på at nå semifinalen, men desværre ikke havde
rutinen eller heldet på de afgørende
tidspunkter.
- Det er marginalerne, der afgør
det, og niveauet i sporten bliver
bare højere og højere, lyder det fra
landstræneren, der har masser at
bygge videre på fremadrettet:
- Alt i alt tager vi en masse erfaring
med herfra, både for spillerne og
staben. Vi har bevist, at vi kan være
med på højt niveau, men vi skal
være mere stabile og kunne holde
fast, når kampene er tætte.
Landsholdet forbereder sig nu på
VM på hjemmebane i Vejle i oktober
2022. Vi lover, at vi hepper igen!
Otte lande deltog i PL i kørestolsrugby. Resultat: Guld til England,
sølv til USA og bronze til Japan.
DR2 sendte alle de danske kampe
live og på streamingtjenesten.
Vi bringer mere fra PL i Tokyo i RYK!
nr 4.2021.

VM 2022
Billetter til VM i kørestolsrugby i
Vejle, oktober 2022 kan allerede
nu købes på: 2022wrwc.com/
tickets/

Patientskade:

Klage og erstatning

Hvilke muligheder har man for at klage over fejlbehandling, og hvilke
muligheder er der for erstatning? I forlængelse af RYK! magasins tema om
tryksår gav det anledning til at stille spørgsmålene generelt til klage over
sundhedsfaglig behandling.

Tekst: Søren H. M. Larsen, advokat

O

verordnet kan man som patient
klage over fejlbehandling enten til
Styrelsen for Patientklager eller til
Patienterstatningen.

Klage over sundhedsfaglige forløb
Hvis man er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, man har fået, kan man
hente et klageskema på borger.dk eller
via stpk.dk, hvor der også er en klageguide. Afgørelsen, der vedrører enten
et behandlingssted eller en sundhedsperson, medfører ikke-kritik eller kritik af
behandlingsforløbet. Du får imidlertid ikke
erstatning, selvom du måtte få medhold
i en patientklage. Klage over behandling
omfatter bl.a. undersøgelse og sygdomsbehandling, pleje, genoptræning og
forebyggelse. (Herunder også klager over
fx journalføring).

Patienterstatning
Erstatning skal søges særskilt hos
Patienterstatningen på pebl.dk, hvor
man også finder en klageguide og nyttig
info om muligheder. Patienterstatningen
vil herefter tage stilling til, om der kan
ske anerkendelse af forløbet som
”patientskade” og dermed muligvis ret
til erstatning – såfremt betingelserne for
anerkendelse som skade og ret til erstatning er opfyldt. Hvis man ikke får anerkendt et anmeldt behandlingsforløb som
skade, eller hvis man ikke er tilfreds med
tilkendt erstatning, kan afgørelse påklages. Klage kan ske til Ankenævnet for
Patienterstatningen (fire ugers klagefrist)
og nævnets afgørelse kan indbringes for
domstolene senest seks mdr. efter afgørelsen. Det er ikke afgørende for dækning,
hvor behandlingen er foretaget, når blot
den er foretaget af en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælp.
De kommunale sundhedsydelser, herunder hjemmesygeplejen, er en del af dækningsområdet. Dette har betydning for fx
mulighederne for erstatning efter udskrivning fra hospital til videre behandling hos
egen læge, den kommunale hjemmesyge-

pleje, på plejehjem, mv. Skade som følge
af fx hjemmeplejens fejldosering af medicin eller mangelfuld sårpleje, der medfører
liggesår/tryksår er således omfattet af
lovens dækningsområde, og erstatning
kan ydes, hvis lovens erstatningsbetingelser i øvrigt er opfyldt.

Klagefrister – forældelse
Uanset om man klager over behandling
og/eller ønsker erstatning, skal man være
opmærksom på, at sagen kan forældes. I
klagesager gælder en toårig frist efter det
tidspunkt, hvor du var (eller burde være)
bekendt med det forhold, du ønsker at
klage over. Der er herudover en endelig
femårig frist fra det tidspunkt, hvor du
modtog behandlingen. I erstatningssager
gælder tilsvarende hhv. på tre og 10 år.

Omkostninger
Det er gratis at klage over behandling
og erstatning, men i erstatningssagerne
bliver der er trukket et egetbidrag på
7.971 kr. (2021), hvis man får medhold.
Erstatningen udmåles i øvrigt efter reglerne i Erstatningsansvarsloven.

Advokatbistand
Den offentlige myndighed oplyser og
behandler sagerne efter forvaltningslovens ”officialmaksime”. Der er derfor
ofte ikke behov for advokatbistand, før
der foreligger en endelig afgørelse, som
kan indbringes for domstolene – eller
eventuelt, når der foreligger en afgørelse
fra Patienterstatningen, hvis man som
skadelidte eller pårørende overvejer at
påklage denne (indenfor fireugers fristen).
Advokatbistand under den administrative
sagsbehandling skal betales af skadelidte/
patienten. I alvorligere personskadesager
kan vi dog anbefale, at man kontakter en
advokat.
Grove & Partnere stiller sig til rådighed for
drøftelse af muligheder for klage. Kontakt
advokat Søren H. M. Larsen på tlf. 3336
9999 eller mail sl@grove-partnere.dk
RYK! 3 · 2021
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RYK arrangement:

Fokus på seksualitet
Den første aften i juli havde RYK i samarbejde med Coloplast inviteret til ”Handicap og seksualitet - Øst”.
Aftenens oplæg tog sit udgangspunkt i en præsentation af ord, der inviterede til en åben snak og erfaringsudveksling.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Maria Christensen

P

å én af sommerens lune
aftener var der sat fokus på
seksualitet, da RYK sammen med Coloplast som
vært inviterede til et fyraftenarrangement i Humlebæk.

Ord og dialog
Til aftenens emne havde RYK inviteret
sygeplejerske og sexologisk rådgiver,
Henriette Kirkegård Rask fra Klinik for
Rygmarvsskader til at komme og holde
et oplæg om seksualitet. Oplægget
”Fordi jeg er handicappet, skal jeg ikke
lade mig nøje. Det er jeg for god til!”
Deltager
lagde op til en dialog med de 15 deltagere, der havde tilmeldt sig arrangementet i Humlebæk, og som talte både
mænd og kvinder.
- Når jeg har en samtale med en patient,
spørger jeg altid først, hvad denne har
brug for at snakke med mig om: ”Hvad
fylder mest i forhold til seksualitet?” Jeg
har aldrig en fast køreplan. Det har jeg
heller ikke i aften.
På medbragte plancher havde Henriette
skrevet en lang række ord, som hun
valgte ud, føjede til og stillede spørgsmålet ”Hvad tænker I om det?” Hermed
lagde hun op til en snak og dialog, og
den invitation tog deltagerne til sig og
bidrog med egne erfaringer, beretninger,
tanker og overvejelser, udfordringer og
fik sat ord på det, der er svært.

Barrierer og åbenhed
For at illustrere den tilstand, man kan
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være i, når man oplever tab af følesans efter en rygmarvsskade, brugte
Henriette pendulet.
- Man kan svinge mellem sorgfuldhed
og optimisme, og det er helt ok, når
sorgen tager over for en stund. Der er
meget, man skal forholde sig til, når
man pådrager sig en rygmarvsskade.
- Men det er vigtigt, at pendulet svinger,
forklarede Henriette, og at man tillader
sig at være opsøgende og nysgerrig og
forholder sig til sit nye jeg.
- Man skal lære at holde af sin krop,
som den ser ud.
Men der er mange barrierer, og blære og
tarm står først for mange. Og det skal
der først være styr på som nyskadet.
Erfaringerne omkring bordet var, at det
ofte også forhindrede spontaniteten.
Men det handler også om, at man er
ærlig og åben over for sig selv og sin
partner, var alle enige om.
- Man må finde en måde, så de praktiske ting ikke ødelægger glæden.

Hvor kan det fx være, spurgte Henriette
deltageren og pegede på en anden
planche med en menneskekrop. Svaret
var ørene, og Henriette satte en pink
post-it på hvert øre.
Og med erfaringer fra de øvrige deltagere kom der pink sedler på håndflader,
nakke, øjne og flere andre steder på
planchens menneskekrop.
Snakken fik en deltager til at tilføje:
”Men det kræver, at man kan se, hvad
partneren gør!” Når jeg ikke kan mærke
berøring fra brudstedet og ned, duer
det ikke at blive taget bagfra. Så kan jeg
hverken se eller mærke … så ligger jeg
bare som en strandet hval!”
- Så er vi tilbage til åbenhed og ærlighed, fortalte Henriette og pegede på de
to ord på planchen.
- Det er også vigtigt at snakke om,
hvilke stillinger, der kan bidrage til bedst
mulig nydelse for begge parter, eller at
din partner fortæller, hvad han/hun gør.

Lystfølelse og erogene zoner

- Og visualiser gerne ved at tænke i
billeder, fortsatte Henriette, som også
anbefalede lydporno.
- Det kan man få i en sober udgave,
bl.a. som podcast, og det er med til at
styrke fantasien.
Et andet redskab udføres med pennen.
Man kan skrive digte om lyst og begær
for at fremme sanseligheden. Også erotiske film og erotisk litteratur blev nævnt,
hvor ”Italienske nætter” fik en anbefaling
med fra Henriette.

Over tid kan man begynde at mærke
efter lysten til sex. Hvor sidder den?
Hvordan mærker jeg den? Hvad er det,
der gør, at jeg har lyst til sex?
- Det er godt at få en god bevidsthed
om, forklarede Henriette og føjede til,
at tantramassage kan være en hjælp på
den vej.
- Tantramassage er en blid, sanselig og
erotisk berøring af hele kroppen.
Men når man ikke kan mærke noget,
spurgte en af deltagerne, hvad gør jeg
så?
- Lystfølelsen sidder i hele kroppen. Ikke
kun omkring kønsorganerne. Brug hele
kroppen. Vi har mange erogene zoner.

Lydporno

Hjælpemidler
Hjælpemidler var blandt de mange ord
på Henriettes plancher.
- Man kan udforske og lege med for-

- Det er vigtigt, at man lærer at
holde af sig selv, som man ser ud,
og flytte fokus fra det, man ikke kan,
var Henriettes råd til deltagerne ved
RYKs arrangement.

skellige sexhjælpemidler for at finde
frem til, hvad der kan styrke den seksuelle lyst og det seksuelle samvær.
Henriette præsenterede deltagerne for
en penispumpe og en penisvibrator til
at udforske muligheden for erektion hos
mændene.
- Nogle gange skal der hårdere stimulans til, og her er den danskproducerede Verticare god, som oprindeligt er
udviklet til mænd med rygmarvsskader
for fertilitet. Medicinsk hjælp til at opnå
erektion er også muligt, og der findes flere produkter på markedet, bl.a.
Viagra, Caverject og Cialis.
Til både mænd og kvinder nævnte
Henriette glidecreme.
- Det er til kvinder til brug ved samleje,
hvis man har tørre slimhinder og også
en god hjælp, hvis der er behov for en
hårdere stimulering for at opnå tænding/
orgasme, evt. i kombination med en god
og kraftig vibrator.

Plads til intimitet
Aftenens lille forsamling gav plads til
intimitet, hvilket fik nogle til at turde fortælle om det, man går og tumler med.
En deltager fortalte om erfaringen med
at have en husven, der gennem hans
beundring af hendes krop, har hjulpet
hende til en ny accept af den krop, som
hun kun så med alle ”fejlene”. ”Mit topkateter, min store bløde mave, frygten
for lækage fra tarmen … men han havde
et helt andet billede af mig. Han så min
kvindelighed … og det er jeg ham taknemmelig for”.
- Ja, det er vigtigt, at man lærer at
holde af sig selv, som man ser ud, og

flytte fokus fra det, man ikke kan, var
Henriettes råd.
- Det er godt at stille sig selv spørgsmålene: Hvad er jeg bange for? Hvad holder mig tilbage? Sårbarhed er ofte en af
grundene. Hvor meget skal jeg fortælle
om alle mine udfordringer? Vil jeg møde
én, der accepterer min krop? Men det er
vigtigt at lære at holde af kroppen, som
den er.

Gode tips
Flere gode tips fulgte med, som én
af kvinderne, der fortalte, at hun altid
har hat på hovedet for at flytte fokus
hos bl.a. mændene. ”Jeg ønsker at de
ser mig som kvinde og ikke som ”den
handicappede”. Og det ledte til en snak
om fordomme, som også er en barriere i
mødet med et andet menneske, der ikke
som det første ser én som en potentiel
(sex)partner.
Nærvær og intimitet er vigtigt, men vi
må heller ikke glemme humoren, var
endnu et godt råd på en aften, hvor
tiden gik stærkt. Og husk også at bruge
tid på dig selv, var en kærlig opfordring
fra en anden deltager; frisør, manicure,
massage og behandlinger giver velvære
og styrker ens selvværd. Husk nærvær
og intimitet.
At erfaringsudveksling med andre rygmarvsskadede er værdifuldt, var aftenen
et godt bevis på, og der fulgte en flot
ros med til Henriette for et inspirerende
og nærværende oplæg.
Coloplast sørgede for lækkerier med
en flot tapas med tilhørende bobler og

efterfølgende kage. Med sig hjem kunne
deltagerne frit vælge mellem en goodiebox eller specialøl. Og den heldige, der
blev udtrukket, kunne også tage den
flotte gavekurv med hjem.
Og traditionen tro var der også udlodning af en kurv med lækkerier.

”Før snakkede jeg aldrig om sex med
andre end min mand … nu snakker jeg
om blære, tarm og sex med andre. Intet er
længere privat”.
Deltager
RYK takkede for en god og inspirerende
aften og ikke mindst fik Coloplast en
stor tak for godt værtskab.
Samme arrangement blev afholdt i
Vestdanmark den 14. september.
Henriette Kirkegård Rask er pr. 1. august
ansat på Specialhospitalet i Rødovre
som koordinerende sygeplejerske med
særlig fokus på sexologi.
Ved begge arrangementer gav Coloplast
en præsentation af virksomheden; om
historien bag, missionen og om de
produkter, der dagligt hjælper mennesker globalt for bedre livskvalitet; stomi,
sår- og hudplejeprodukter og produkter
til blæretømning. Deltagerne blev også
præsenteret for Fritvalgsordningen
Coloplast samt Coloplast Care, der bl.a.
yder rådgivning. Læs mere på coloplast.
dk.
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Mollii nedsætter spasticitet

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

Hemiplegi
Cp
Hjerneskade efter traumer
Multiple Sclerosis
Delvis rygmarvsskade

•
•
•
•

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

COPA-foreningens
formål er at vartage
interesser for stomiog reservoiroprerede personer, samt
personer med sygdomme der kan føre
til anlæggelse af stomi/reservoir.
Læs mere på www.copa.dk
Stomiguiden er for
dig, der er ung
– og som søger information omkring
livet med stomi. Der er på stomiguiden et stort fokus på de mere
dagligdags aspekter
i det at have stomi.

Læs mere på
www.stomiguiden.dk
STOMIFORENINGEN COPA TLF. 5767 3525
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Forskning i eletrisk muskelstimulering:

Støttestrømper
Et hold forskere fra Aarhus Universitet har
udviklet en elektrisk støttestrømpe og testet den
på sengeliggende covid-patienter. Forsøgene
viser, at strømpen modvirker et betydeligt tab af
muskelmasse. Nu skal strømpen prøves på flere
patienter.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Bispebjerg Hospital

I

ngeniørforskere fra
Aarhus Universitet har
udviklet en særlig biokompatibel elektrode
til elektrisk muskelstimulering, som gruppen har
integreret og 3D-printet på
medicinske støttestrømper.
I vinterhalvåret blev
strømperne testet på indlagte covid-patienter på
Københavns Universi
tetshospitaler, Bispebjerg
og Herlev. Undersøgelserne
blev afsluttet i marts. Bortset
fra et casestudie er data
endnu ikke offentliggjort,
men projektgruppen afslører
dog, at resultaterne er meget
lovende.
- Undersøgelsen viste, at
disse patienter mistede ca.
10 pct. af deres muskelmasse efter blot fem til seks
dages indlæggelse. Med den
nye teknologi har vi imidlertid
været i stand til at modvirke
tabet, siger Charlotte Suetta,
overlæge og professor ved
Københavns Universitet og
leder af de kliniske forsøg i
projektet.

El-stimulering fra dag 1
Sammen med en tidligere
kollega, der pådrog sig en
inkomplet rygmarvsskade, fik
Charlotte Suetta ideen til de
elektroniske støttestrømper.
- Tabt muskelmasse kræ-

ver lang genoptræning. På
baggrund af de erfarede
udfordringer i genoptræningsforløbet satte vi os
sammen for at finde ud af,
hvordan man kan skabe en
effektiv og praktisk hjælp
til opretholdelse af muskelvævet efter et traume, så
genoptræning kan påbegyndes hurtigst muligt, fortæller
Charlotte Suetta.
Muskeltab er et alvorligt
problem for indlagte patienter. Særligt for patienter, der
har brug for intensiv pleje, og
som ligger i respirator i længere perioder. At komme sig
oven på det muskeltab, flere
ugers total inaktivitet medfører, kan tage måneder eller år,
og nogle patienter vil endda
aldrig restituere fuldt ud.
Også hos rygmarvsskadede,
der er varigt kørestolsbrugere, vil el-stimulering med
støttestrømpe kunne forebygge en række følgevirkninger, mener Charlotte Suetta.
- Stimulering af benenes muskelvæv er med til
bl.a. at opretholde en god
blodcirkulation.

Printet elektronik
Elektrisk stimulering af muskler er ikke en ny opfindelse,
men der er flere ulemper ved
de ellers eksisterende løsninger. Eksempelvis besvær

bevarer muskelmasse
Støttestrømper med elektrisk
muskelstimulering i funktion.

med at få elektroder af og på
og hudirritation i de stimulerede områder.
- Her er vores opfindelse
meget lettere at gå til, fordi
elektroderne er en integreret
del af stoffet, siger Shweta
Agarwala, der er ekspert i
printet elektronik, og som har
stået for den elektroniske del
af setup’et, som er udviklet
ved hjælp af teknologiske
landvindinger inden for netop
printet elektronik.
Elektroderne består af tre
ultratynde, fleksible lag, som

kan printes direkte på mange
forskellige typer stof, og som
gør det muligt at stimulere
musklerne via strømpen med
minimal irritation.
- Og eftersom elektroderne
er en integreret del af strømperne, holder de også til
hospitalernes renseprocesser, forklarer adjunkten.

Dobbelt gevinst
Aarhus Universitet har indtil videre printet knap 600
støttestrømper til medicinsk
brug.

På spørgsmålet om patienter
med rygmarvsskadede kan
være en målgruppe for et
studie, er svaret ja. For som
den århusianske professor
siger, så er fordelene mange,
ikke kun for patienten i form
af hurtigere generhvervelse
af muskelfunktioner og deraf
en effektiv genoptræning og
øget livskvalitet - men også
samfundsøkonomisk. – Både
hvis genoptræning kan sættes ind tidligere og hvis sundhedstilstanden kan forbedres
hos rygmarvsskadede, som
er i risiko for senfølger, der
kræver behandling, indlæggelse og øget behov for
hjælp.
Projektet er et samarbejde
mellem Aarhus Universitet
og Københavns Universitet.
Gruppen har modtaget støtte
fra Novo Nordisk Fonden,
Innovationsfonden og
Lundbeckfonden.
Kilde: ingenioer.au.dk/

Overlæge og professor ved
Københavns Universitet,
Charlotte Suetta er leder af
projektets kliniske forsøg.

FAKTA
Strømperne blev testet på
16 covid-19 patienter, der
gav tilladelse til at afprøve
støttestrømpen under deres
indlæggelse. Deltagerne var
indlagt på hospitalet i fem
til syv dage og fik en støttestrømpe på hvert ben,
men der var kun elektroder
på den ene strømpe. Benet
uden elektroder på støttestrømpen fungerede som
kontrol. Via elektroderne
blev deltagernes lårmuskler elektrisk stimuleret 30
minutter, 2 gange dagligt
med en individuelt tilpasset
intensitet.

Oplev 3 fantastiske dage på

Health&Rehab Scandinavia
- Messen for hjælpemidler og velfærdsteknologi

16.-18. november 2021 · Bella Center Copenhagen
Har du et handicap, en funktionsnedsættelse, en kronisk sygdom eller
er du pårørende, så er et besøg på messen helt sikkert en oplevelse,
som du ikke skal være foruden.

Let’s meet. Again!

Læs mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.health-rehab.com
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MENTOR-værktøj
Tarmfunktion:

Det er relativt simpelt at få overblik over, om tarmen fungerer godt
eller dårligt, og om der er behov for at handle. Hvis man introducerer
MENTOR-værktøjet fra Skejby Hospital i dagligdagen og i kontrollen,
så vil man med stor sandsynlighed identificere dem med store
problemer og store begrænsninger i dagligdagen. Det viser en
spørgeskemaundersøgelse udført af Skejby Hospital.

Tekst: Stig Langvad • Foto: Colourbox

D

et er kendt, at
80% af mennesker med rygmarvsskade har
nedsat funktion
i deres tarm. De to hyppigste
problemer er inkontinens
eller forstoppelse.
Tarmens manglende optimale funktion har oftest stor
negativ effekt på aktiviteter i
dagligdagen, ude såvel som
hjemme. Det oplyste medlemmerne selv, da de i 2019
besvarede en spørgeskemaundersøgelse fra Skejby
Hospital, hvor 716 (54%) af
de 1.316 medlemmer svarede på spørgeskemaet (39%
kvinder og 61% mænd).

Værktøj til vurdering
Undersøgelsen er primært
udført af Klaus Krogh og
Sofie Studsgaard fra Skejby
Hospital. Formålet med
spørgeskemaundersøgelsen
var at undersøge, om det
såkaldte MENTOR-værktøj
kunne bruges generelt til at
vurdere kvaliteten i tarmens
funktion og de evt. afledte
konsekvenser.
Meget kort fortalt går det
ud på at placere mennesker
med en rygmarvsskade i én
af tre kategorier – rød, gul
eller grøn. Med spørgeske-
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maundersøgelsen blev der
sat fokus på 29 spørgsmål
– alt fra køn og alder, hen
over den løbende kontrol
og videre til de oplevede
begrænsninger i den sociale
aktivitet. Vigtige spørgsmål,
men ikke dækkende for alle
interessante perspektiver,
men hvis der skal opnås en
tilfredsstillende svarprocent,
så kan en undersøgelse ikke
bære flere spørgsmål.

Mange har udfordringer
Besvarelserne viste, at der
er 44%, som befinder sig i
den grønne kategori, og som
dermed blot skal følge udviklingen i den daglige funktion
af tarmen, men ellers ikke
gøre andet.
Der er derimod 28%, som
har så store udfordringer
og negative konsekvenser i
deres dagligdag, at de umiddelbart bør ændre deres
regime omkring tarmen.
Midt imellem er der 27%,
som skal overveje, om ikke
deres dagligdag kan blive
bedre, hvis de vælger et
andet regime til at håndtere
tarmen.
Der er således 55%, som
enten står for eller skal overveje at skifte regime omkring
tarmen. Det er tankevæk-

kende, at der er så mange,
når vi fra andre undersøgelser ved, at der kun er 12%,
som har adgang til at bruge
tarmtømning ved TAI i deres
dagligdag.

Behov for fokus
Personligt tror jeg, at man
har en tendens til at leve med
og acceptere de udfordringer, som man møder i hverdagen, uden altid at tænke
på, at der måske er tale om
en konsekvens ud over det
rimelige, og at der faktisk kan
gøres noget ved det.
For at finde frem til, at der
er tale om en urimelig udfordring, og at der måske kan
gøres noget for at reducere
de negative konsekvenser,
så forudsætter det, at man
taler om problemerne med
lægerne og sygeplejerskerne,
særligt i forbindelse med den
livslange kontrol, som nok er
livslang, men hvor der bliver
længere og længere tid mellem kontrollerne.
Det er kun 52%, der inden
for de seneste to år har diskuteret deres tarm og dens
funktion med en læge eller
sygeplejerske i forbindelse
med den periodiske kontrol.
17% siger, at de aldrig har
været omkring dette område,

når de har været til kontrol i
enten Viborg eller Hornbæk.
Så noget tyder på, at det ikke
er en problematik, som står
lysende klar hos lægerne og
sygeplejerskerne. Det kan
være, at det er blevet ”normalt” for dem, at mennesker
med rygmarvsskade naturligt
har problemer med tarmen,
og som man ikke kan gøre
noget ved – og måske tror
de, at det er normalt, at over
30% bruger mere end 30
minutter på hver afføring
(plus tiden til tøj af og på,
hygiejne osv.), og at mere
end 80% oplever ufrivillig
afføring en eller flere gange
årligt?
Det bliver (er) måske også
normalt for den enkelte selv,
hvilket nok kan konkluderes,
når 74% siger, at deres tarm
fungerer godt eller acceptabelt. Og selvom mange taler
med lægerne og sygeplejerskerne om tarmen, så ved
vi ikke, hvad det er, der reelt
tales om – om det er de rigtige spørgsmål til at afdække
dagligdagens konsekvens
ved ikke optimal tarm. Det er
vigtigt med refleksion og de
rigtige spørgsmål.

Det vigtigste resultat
Tarmens manglende optimale

VIL DU MED
UD PÅ NYE
OPLEVELSER

funktion betyder, at 38%
føler sig begrænset i deres
daglige og i de fleste normale
sociale aktiviteter. Der er fx
24%, som giver udtryk for,
at deres tarm begrænser
deres samvær med familie
og venner, mens fx 6% ikke
mener, at deres tarm giver
dem mulighed for at være på
arbejdsmarkedet, selvom de
mener, at de har de nødvendige kompetencer og funktionsevne. Det er ikke sjovt,
hvis bukserne pludselig bliver
fyldte og ildelugtende, eller
hvis man får ondt i maven,
fordi der er pres på tarmen.
Spørgeskemaundersøgelsen
giver svar på mange af de
problemer, som mennesker
med rygmarvsskade oplever som følge af problemer med tarmen, men det
vigtigste resultat må klart
være, at man med MENTORværktøjet meget hurtigt og
nemt kan finde frem til, om
man er i den røde, gule eller
grønne gruppe, og hvad
der så skal ske af yderligere undersøgelser eller
ændringer af den nuværende
indsats.

Introduktion
Dette værktøj skal introduceres i arbejdet med og

omkring os. Lægerne og
sygeplejerskerne skal ikke
stille ret mange spørgsmål
ved kontrol eller ambulant
www.egmont-hs.dk
behandling, før de kan vurdere, om tarmen fungerer tilfredsstillende for den enkelte
uden for mange begrænsnin25-01-2019
ger i den daglige tilværelse.Annonce RYK (90x129).indd 1
I den sidste ende må det
være lægerne og sygeplejerskernes ansvar, at der
sættes fokus på de områder,
For dig der vil selv - hele livet !
som kan have størst negativ
indflydelse på livskvaliteten
hos rygmarvsskadede, men
som der faktisk kan gøres
noget ved. Det kan man
Nu også
ikke forvente, at den enkelte
med
kan gøre selv, selvom man
godt kan hjælpe til, fordi
MENTOR-værktøjet faktisk
ikke er særligt omfattende.

Egmont Højskolen

Kørestolstraktor

Klik på og kør ... hvorhen du vil!
9 km/t

Artikel “The Monitoring
Efficacy of Neurogenic Bowel
Dysfunction Treatment on
Response (MENTOR) in a
Non-Hospital Setting” finder
man på pure.au.dk
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50-års jubilæum
RYK har 50-års jubilæum i 2022, og det skal naturligvis
fejres.

I

Tekst: Stig Langvad

2022 er det 50 år siden
Bodil Eskesen tog initiativ til
at etablere en såkaldt brugerorganisation, som skulle
være stemmen fra og til mennesker med rygmarvsskade i
Danmark.
Bodil var overlæge i Hornbæk,
som allerede dengang var et af
de to steder, der stod for den
specialiserede rehabilitering af
mennesker, som kom til skade
og fik brud på rygmarven. Hun
så, i tidens ånd, at det ville
være en naturlig og ønskelig
udvikling, hvis hendes patienter
organiserede sig selv - til fordel
for sig selv som målgruppe.
Det var næppe noget, som hun
gjorde uden at være påvirket
udefra, om man så må sige.
I starten var Bodil formand
og bestemte, hvem der sad i
bestyrelsen, modsat i dag, hvor
bestyrelsen består af demokratisk valgte med rygmarvsskade
og deres pårørende.
Behandling gjorde store fremskridt, og havde gjort det siden
anden verdenskrig. Stadig
flere levede længere og bedre.
Der kom styr på de mest
udfordrende problematikker,
som tidligere var en trussel
mod et langt og godt liv med
rygmarvsskade.
Internationalt så man, at mennesker med fysiske handicap
med en vis succes organiserede sig for at skabe et fællesskab med ligestillede og
bruge dette fællesskab til at stå
sammen i kampen om politiske
sejre, som havde til formål at
forbedre livet for de forskellige
målgrupper med hver deres
særlige udfordringer – hvilket
gjorde det naturligt, at også
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danskere med rygmarvsskade gjorde det samme. Det
skete i regi af Dansk Handicap
Forbund som en specialkreds,
hvor RYK stadig er organiseret.
Der er sket meget siden 1972,
som har haft en ekstremt positiv effekt på livets muligheder
for mennesker med rygmarvsskade. Der har naturligvis
været tilbageslag, men med
den store pensel er det kun
gået én vej – opad!
Når man fylder 50 år, som
RYK gør i 2022, så giver det
anledning til at kigge tilbage
og reflektere over udviklingen
og kigge frem mod nye udfordringer og muligheder. Men
allermest giver det anledning
til at holde en kæmpe fest for
sig selv, medlemmerne og alle
andre med relation til området.
RYK har planlagt at gøre hele
2022 til én lang fødselsdagsfest med mange arrangementer, hvor der sættes fokus på
alt, hvad der kan eller bør have
interesse. Der vil blive fester,
foredrag, sportsarrangementer,
film, forskning og meget mere,
som vil blive stoppet ind i et
stort program, som vil blive
omtalt i bladet og på vores
hjemmeside.
Hele festen er endnu ikke planlagt, men de enkelte aktiviteter
bliver offentliggjort, så snart
det er muligt. Så hold øje. Der
er noget for alle og meget for
de fleste.
Det bliver festligt, og vi håber,
at alle RYKs medlemmer har
lyst til at være med til at fejre
jubilæet.

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 efteråret 2021, hvor
hovedtemaet bliver rygmarvsskadedes udfordringer med
tarmen.
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 to
lokale fyraftensarrangementer, hvor fagpersonale fra AUS
Skejby Gastro afdeling står for undervisningen.

Program
Kl. 16.00-17.00 Ankomst og forfriskning
Kl. 17.00-19.00 Oplæg og sandwich
Kl. 19.30 Afslutning

Tid og sted
Øst: Onsdag den 13. oktober
Tilmeldingsfrist den 3. oktober
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Vest: Tirsdag den 2. november
Tilmeldingsfrist den 24. oktober
Kappa 3, Søften, 8382 Hinnerup

Tilmelding
Tilmelding på ryk.dk.
Spørgsmål til arrangementerne kan ske til:
cathrine.guldberg@gmail.com
Arrangeres i samarbejde med

Mød RYK på Rehab messe
RYK deltager i dette års Health & Rehab Scandinavia i
Bella Center Copenhagen på Aktivitetszonens vidensområde, stand nr. E0040A. Man kan i dagene 16. - 18.
november i messens åbningstid møde RYK medlemmer
og høre om RYK’s arbejde, og hvad foreningen tilbyder.

Grundsten lagt for N-huset
Byggeriet af Neurorehabiliteringshuset i Glostrup blev i august markeret med en grundstensnedlæggelse,
og RYK var med. En dag med fokus på og gensidig tak for den gode og inspirerende indsats fra alle parter
undervejs i byggeprocessen, der ikke er langt fra, at sidste sten er lagt, og huset kan tages i brug.
Tekst: Jens Bo Sørensen • Foto: Rigshospitalet, Neurocentret

I

forbindelse med det kommende
Neurorehabiliteringshuset (N-hus) i
Glostrup blev der holdt grundstensnedlæggelse den 12. august.
Det 25.000 kvadratmeter store hus,
der skal rumme fremtidens behandling,
rehabilitering, kontrol samt forskning
inden for hjerne- og rygmarvsskader,
forventes færdigbygget i sensommeren 2022, og det vil blive taget i brug i
starten af 2023.
RYK har været involveret i planlægningen fra et tidligt tidspunkt, og vi har
haft god indflydelse på det kommende
rehabiliteringshus.
Centerdirektør for Rigshospitalets
Neurocenter, Jannick Brennum, var vært
ved receptionen. Han bød velkommen
midt på den spændende byggeplads,
med hvad dertil hører af en del cement
og pudsige værktøjslyde.
- Vi får stor gavn af at samle vores
faggrupper og viden om behandling
og genoptræning ét sted, fastslog
centerdirektøren.
Blandt gæsterne var også Region
Hovedstadens regionsrådsformand,
Lars Gaardhøj (S), som jo skal betale
regningerne.
- Vi bygger et hus, der samler højt
specialiseret genoptræning af mennesker med skade på hjerne og rygmarv
i Østdanmark. Til gavn ikke blot for
patienterne, men for hele familien, der
ofte ender i dyb krise, når deres kære
bliver ramt. Derfor bliver det nye hus
også indrettet med tanke på de pårørende, fortalte regionsrådsformanden og
nævnte bl.a. Familiehuset, der bliver en
del af det nye N-hus.
Andre gæster var kommende leder af
vores N-hus, ledende overlæge Mette
Lindelof, repræsentanter for klinikkerne i Hornbæk, Hvidovre og Glostrup,
projektarbejdere og mange andre. I alle
talerne blev der udtrykt stor interesse og
forståelse for de høje krav, der er til det

kommende hus. N-huset skal være førende på sit felt, hvilket de fysiske rammer
skal være med til at muliggøre.
Undertegnede deltog for RYK og bidrog
med en tak for den imødekommenhed,
vi har nydt undervejs i byggeprocessen. I RYK oplever vi megen gåpåmod
og ærlig interesse for de særlige behov
og krav, vi som rygmarvsskadede har.
Vi tvivler ikke på, at det gode samarbejde vil fortsætte. Det tegner godt for
det rehabiliteringshus, der fra 2023 skal
være vores.
Et par ord i min tale faldt også på
det hus, der i årtier har været ramme
om vores fælles historie. Selvom det
skønne, hvide hus i Hornbæk, og det
som huset rummer, vil blive savnet,
giver det ikke (bl.a. grundet fredning og
afstand til hospitalsbehandling) mulighed for at følge med fremtidens krav
til behandling og et fleksibelt byggeri.
Dette gøres muligt med nybyggeriet
i Glostrup, der med et samlende og
inspirerende, fagligt hospitalsmiljø giver
stor tryghed med løsninger tæt på og
nye rehabiliteringsmuligheder med bl.a.
multihal og udendørs træning samt eneværelser med plads til pårørende.

Det nye N-hus på Glostrup matriklen
begynder at tage form, og det var her
blandt værktøj, byggestøv og rå vægge,
at grundstensnedlæggelsen fandt sted.
RYK håber og tror på, at det nye N-hus
vil stå for et nyt, højt specialiseret,
fagligt niveau med fantastisk personale
– gerne, hvor mange er taget med fra
Hornbæk og Hvidovre.
Vores nye N-hus skal også have en ganske særlig stemning og ånd. Den skal
drives af positivitet, dygtighed, respekt
for hinanden og tro på fremtiden. Det er
er en opgave for os alle – ånd skabes af
mennesker.
Tillykke med vores alles kommende nye
N-hus.
Jens Bo Sørensen er sundhedspolitisk
konsulent i RYK.

FAKTA
25.000 m2 • 125 sengestuer med
eget bad og toilet • Ambulatorier •
Træningsrum • Multihal • Træningsbassin
• Forskningsafsnit • Familiehus
for pårørende • Videnscenter for
Neurorehabilitering
RYK! 3 · 2021
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NYT NY
..... fra Afdeling for Rygmarvsskader

N-hus-byggeriet

Byggeriet af N-huset i Glostrup skrider planmæssigt frem. Alle ydre rammer på de 4
etager er på plads, og der arbejdes helt efter tidsplanen.
Torsdag den 12. august
afholdt Region Hovedstaden
og Rigshospitalet en fælles
”grundstensnedlæggelsesdag”
med deltagelse af ledelsesrepræsentanter og medarbejdere
fra de involverede afdelinger,
herunder deltagelse og taler
ved Regionsformand i Region
Hovedstaden Lars Gaardhøj og
Rigshospitalets Neurocenters
centerdirektør Jannick Brennum,
samt repræsentant fra RYK Jens
Bo Sørensen. Det blev en dejlig
dag med mange positive vinde
og god energi for projektet.
Claus Andersen og Mette
Lindelof
Læs mere i artiklen på side 35.

Medarbejdere på VCR
undersøger egen praksis
og giver forslag til bedre
rehabilitering.
Tekst: Afd sygeplejerske Jette
Lavgesen • Foto: VCR

Foto: Rigshospitalet, Neurocentret

Forsinket genåbning
Afdelingen har ledige sygeplejerskestillinger, og det har i nogen grad forsinket genåbningen efter sommerferien, dels af 5-døgnsafsnittet (åbner gradvist uge 33-35) og dels
af sygeplejeambulatoriet i Glostrup, som fungerer fra og med uge 34 på lægesiden,
men først lidt senere på sygeplejesiden.
Claus Andersen og Mette Lindelof

Ny ledende oversygeplejerske
Afdelingen har pr. 16. august fået ny oversygeplejerske for
den integrerede afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader.
Louise Lund Møller har mangeårig ledelseserfaring fra
både hospital og primær sektor med særlig fokus på
at sikre det gode patientforløb, også på tværs af sektorer. Som ledende oversygeplejerske skal hun understøtte afdelingens arbejde med at inddrage patienterne i
deres genoptræningsforløb. Louise Lund Møller indgår i
afdelingsledelsen sammen med ledende overlæge Mette
Lindelof.
Claus Andersen og Mette Lindelof
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Forbedrin

Fra venstre: Spl. Kamilla
Becker, SSA Randi Bjerring
Michelsen, ergoterapeut Anne
Mette Thomsen og fysioterapeut Maria Påske Hansen.

K

valitets- og forbedringsarbejdet er en af
forandringsvejene i
Hospitalsenhed Midt (HEM)
strategiproces. Afledt heraf
planlægges en kompetenceopbygning til forbedringsarbejde, bl.a. med forløb for
forbedringsteams.
Det overordnede formål med
indsatsen er, at personalet får
et “fælles forbedringssprog”
bl.a. ved en øget forståelse af
metoder til forbedringsarbejde
samt udbreder kendskab til
forbedringsindsatser på tværs
af afdelinger/centre.

YT

..... fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade

ngsteam
Med dette som afsæt
sendte Funktionsledelsen
på VCR et forbedringsteam
afsted på læringsseminarer
i april, maj og juni, hvor
de skulle arbejde med
et konkret forbedringsprojekt og anvendelse af
forbedringsmetoder og
modeller som ramme for et
forbedringsprojekt.
Funktionsledelsen valgte
det overordnede forbedringsområde: “Større grad
af terapeutinddragelse i
patienternes hverdagsaktiviteter særligt i forbindelse
med morgenrehabiliteringen”, som der skulle arbejdes med i forløbet.
Forbedringsteamet fra
VCR er fysioterapeut Maria
Påske Hansen, ergoterapeut Anne Mette Thomsen,
social- og sundhedsassistent Randi Bjerring
Michelsen og sygeplejerske Kamilla Becker.
Forbedringsteamet besluttede selv, hvordan de ville
arbejde med det overordnede forbedringsområde.
Det medførte de konkrete
mål, at patienterne skulle
kunne se større værdi i
forbindelse med hverdagsaktiviteter om morgenen
med fokus på:

• Forflytninger
• Hjælpemidler
• ADL, Almindelig Daglig
Livsførelse/Levevis
(herunder spisning og
påklædning)
Målet var, at 75 % af alle
udvalgte patienter i gruppe
3 + 4 havde en tværfaglig,
sammensat døgnrytmeplan
inden for de første tre hverdage fra projektstart.
Fysioterapeuten og
ergoterapeuten i forbedringsteamet mødte kl. 7 – 9
alle hverdage i projektperioden. Formålet var gennem fælles koordinering,
sparring og afprøvning at
vurdere, hvilke opgaver, der
kunne varetages af terapeuten til fordel for patientens rehabilitering.
Det viste sig, overraskende
for både patienter og
personale, at have store
gevinster for patientens
selvhjulpenhed, når der
kom øget fokus på patientens egen udførelse af helt
almindelige hverdagsaktiviteter. Dette stod helt tydeligt for forbedringsteamet
efter de forskellige interviews af patienterne i
forhold til, hvad deres
opfattelse af træning var.

Omorganisering af ledelsen
Fra 1. juli 2021 indtrådte overlæge Rikke Middelhede
Hansen i en stilling af seks måneders varighed som konstitueret klinikchef på VCR. Samtidig indtrådte afdelingslæge Merete S. Skovmose i en stilling af seks måneders
varighed som konstituerende overlæge på VCR.
Jørgen Vibjerg

Magnetisk stimulation
Den 31. maj afleverede Søren Krogh Jensen en ph.d.
afhandling med titlen “The effects of magnetic brain
stimulation on recovery of lower limb function following
spinal cord injury”.

M

ange personer med rygmarvsskade oplever et delvist tab af
bevægefunktion i benene, hvilket har
betydelige konsekvenser for deres
generelle sundhed og livskvalitet. I dag
findes der ingen effektiv behandling
mod den muskelsvaghed, som RS
påfører.

Afhandlingen har til formål at afdække en behandlingsteknik,
som kan vise sig nyttig i den forbindelse.
- Ved at påføre den motoriske hjernebark gentagende, højintens
magnetisk stimulation (MS), har det vist sig muligt at fremkalde
ændringer i centralnervesystemet hos personer med en række
lidelser, som kan være gavnlige for at genvinde bevægefunktion. Desværre er teknikken endnu ikke grundigt undersøgt som
behandlingsform til personer med rygmarvsskade, fortæller
Søren Krogh Jensen.
I ph.d.-afhandlingen gennemgår Søren Krogh Jensen derfor den
nuværende viden omkring MS og dens mulige effekter i relation
til rygmarvsskade. Med afsæt i studiet på VCR, frembringes
desuden ny viden om, hvad og hvordan MS virker.
- Gennem to separate studier bidrager vores forskerhold med ny
viden omkring MS og teknikkens specifikke, gavnlige virkninger
på bevægefunktion i benene hos personer med rygmarvsskade;
fx antyder vores resultater, at MS – i kombination med styrketræning - kan forbedre generhvervelsen af benmuskelstyrken.
I et tredje studie identificerer forskerholdet ikke før viste mønstre af muskelsvaghed i benene hos nyligt indlagte patienter
og diskuterer brugen af mere avancerede målemetoder, som
med højere nøjagtighed kan identificere muskelgrupper, som er
væsentlige for genoptræningen.
- Derefter diskuteres fundene kritisk og metodernes relevans
vurderes i forhold til klinisk praksis, forklarer Søren Krogh
Jensen, der slutteligt i afhandlingen kommer med bud på,
hvordan fremtidig forskning på området bør designes og
gennemføres.
- Jeg vil her benytte lejligheden til at takke patienter og personale, som har muliggjort projektet og bidraget undervejs.
Afhandlingen blev forsvaret den 27. august på VCR. Forsvaret
markerede samtidig afslutningen på Søren Krogh Jensens tid på
VCR.
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Kort Nyt
Auto Mobil åbner i Jylland

Ny direktør i Parasport Danmark
49-årige Ivan Løvstrup er manden, der som ny direktør for Parasport
Danmark skal stå i spidsen for at føre forbundets nye vision og strategi ud i livet. Han vil stå i spidsen for ca. 60 ansatte, op mod 30
landstrænere, ledere og eksperter, ca. 480 medlemsforeninger og
knap 12.000 medlemmer.
Direktørskiftet kommer på et tidspunkt, hvor
Parasport Danmark netop har vedtaget en ambitiøs strategi og vision frem mod 2025, som skal
gøre forbundet til en endnu mere attraktiv samarbejdspartner. Forbundet skal fremover i højere
grad fungere som et kompetencecenter i forhold
til idrætsudøvere, specialforbund, klubber, organisationer, kommuner, stat m.v., og derudover er
det bl.a. ambitionen at være en mere markant og
synlig idrætspolitisk aktør.
- Det glæder mig meget, at vi med Ivan Løvstrup
får en direktør med en stærk og bred profil både
i forhold til det idrætslige, det politiske og det ledelsesmæssige
niveau, og jeg er overbevist om, at han er den rette til at føre
parasporten skridtet videre, siger formand for Parasport Danmark,
John Petersson.
Ivan Løvstrup overtager posten fra Niels Christiansen, der har været
direktør i forbundet siden 2001.
BB

Auto Mobil har overtaget den veletablerede specialist i specialindrettede biler, AutoMax i Vorbasse i Sønderjylland.
- Det har længe været en drøm at etablere os i Jylland. Med
opkøbet kommer vi tættere på vores mål om at blive en
landsdækkende virksomhed, fortæller direktør Michael Noer,
der glæder sig til at kunne betjene jyske kunder og samtidig
byde nye velkommen.
Hos AutoMax er der også stor glæde.
- Jeg giver stafetten videre til Auto Mobil, som via sit personale med mange års erfaring med handicapbiler kan fortsætte
vores tradition, fortæller den nu tidligere ejer, Max Birkelund,
der har drevet AutoMax siden 2013.
Man vil fortsat kunne finde Max Birkelund på adressen i
Vorbasse som ekstern konsulent hos Auto Mobil. Find mere
info på auto-mobil.dk.
BB

Health & Rehab messe
Health & Rehab Scandinavia 2021 afholdes fra den 16. - 18.
november 2021 i Bella Center Copenhagen.
Det er nødvendigt at registrere sig for at besøge messen. Det
kan man online på messens hjemmeside health-rehab.dk
eller ved ankomst. Der er gratis entre. Åbningstider: Tirsdag
og onsdag kl. 9–17. Torsdag kl. 9-15. Adresse: Bella Center
Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 Kbh. S
BB

WETHE15
Den Paralympiske bevægelse vil skabe
en bedre verden. PL i Tokyo blev startskuddet til en global kampagne, der vil
mobilisere og sætte fokus på de 15 procent af verdens befolkning, som har et
handicap.

Menneskerettighedsbevægelse
Bag WeThe15-kampagnen står den
Internationale Paralympiske Komité
(IPC), der har allieret sig med ledende internationale organisationer som
WHO, FN Human Rights, UNESCO og
International Disability Alliance med
ambitionen om at skabe verdenshistoriens største menneskerettighedsbevægelse for de 15 procent af jordens
befolkning, der har et handicap. Det svarer til 1,2 mia. mennesker, der i mange
sammenhænge er marginaliseret.

Dansk afsæt
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Parasport Danmark, der er
national paralympisk komité
i Danmark, er gået sammen med Danske Handicaporganisationer
(DH)
og
Videnscenter om handicap om
at sikre kampagnen et godt
afsæt i Danmark.
John Petersson, formand for Parasport
Danmark, ser et stort og vigtigt potentiale i WeThe15.
– Sportsbegivenheder som PL er allerede med til at ændre verdens opfattelse
af mennesker med handicap. Men det
er kun hvert fjerde år. Med WeThe15kampagnen får vi et vedvarende globalt
initiativ, der skal udnytte momentum
fra PL i Tokyo til at samle handicapbevægelsen om at øge synligheden af
mennesker med handicap og nedbryde
barrierer for inklusion i samfundet.

Tiårig kampagne
I tråd med FN’s 2030-agenda for
bæredygtig udvikling vil WeThe15
over de næste ti år sætte mennesker
med handicap i centrum for diversitets- og inklusionsdebatten, forbedre
adgangen til hjælpemidler og drive
teknologiske fremskridt samt forpligte
regeringer, organisationer og virksomheder til at samarbejde om at skabe
bedre muligheder.
Kampagnens hashtag er #WeThe15,
og den officielle hjemmeside er
wethe15.org/

Nyansættelser hos Specialhospitalet

Inspirationssite til lettilgængelige naturoplevelser

Sygeplejerskerne Henriette Kirkegård Rask og Line Trine Dalsgaard
er efter sommerferien tiltrådt på Specialhospitalet i Rødovre, hvor
de skal varetage forskellige sygeplejefaglige opgaver i to nyoprettede stillinger. Begge sygeplejersker har et godt kendskab til
de udfordringer, som mennesker med rygmarvsskader har, da de
begge har været ansat i længere tid
på Afdeling for Rygmarvsskade i
Hornbæk. Henriette er ansat som
koordinerende sygeplejerske med
særlig fokus på sexologi, mens Line
Trine er ansat som koordinerende
sygeplejerske med særlig fokus
på kost. Henriette og Line er del af
Specialhospitalets specialiserede
tværfaglige tilbud om rehabilitering
til både polio-, rygmarvsskadede og ulykkespatienter og kan hjælpe
henviste patienter med forskellige former for syge- og sundhedsfaglige spørgsmål. Begge sygeplejersker har en bred viden inden
for områder som f.eks. blære/tarm, forebyggelse og behandling af
sår, seksualitet, kost og stor erfaring med at hjælpe patienter med
at skabe en meningsfuld og velfungerende hverdag.

Naturstyrelsen er gået online med et nyt website med inspiration til lettilgængelige naturoplevelser og faciliteter i de statslige naturområder. Det er Naturstyrelsens mål at arbejde mod,
at naturen skal være for alle, og løbende vil styrelsen forsøge
at sikre tilgængelig for bl.a. kørestolsbrugere. Sitet samler
intet mindre end 63 naturoplevelser fordelt over hele landet,
som er lettilgængelige for barnevognstrillere og kørestolsbrugere. Sitet præsenterer et kort med angivelse af, hvor man
finder de 63 naturoplevelser. Man kan klikke på hver enkelt
sted og læse om tilgængelighedsforholdene. Kortet viser ikke
alle lettilgængelige naturoplevelser i Danmark, men et udsnit
af steder, der er tilgængelige og f.eks. rummer handicapvenlige faciliteter, fast underlag, mv. Find sitet på: naturstyrelsen.
dk/naturoplevelser/aktiviteter/lettilgaengelige-faciliteter
BB

Aftale om tilgængelighed til tog
Før sommer præsenterede regeringen og Folketingets partier en
nye infrastrukturaftale med fokus på at gøre landets togstationer
mere tilgængelige. Der er afsat 650 millioner i en “pulje til øget tilgængelighed” i aftalen. Tilgængelighedsprojekter kan bl.a. omfatte
justering af perronhøjder, ledelinjer, niveaufri adgang, elevatorer og
tilgængelig information på stationerne. Derudover er der i aftalen en
pulje på 12,5 mia. kr. til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen.
Denne pulje gør det muligt for Banedanmark at ensrette perronernes
højde, når perronerne skal renoveres, så afstand mellem tog og
perron bliver niveaufrit. Og det er netop tiltrængt, da landets togstationer har forskellige perronhøjder. Aftalen rummer også en pulje til
mere trygge og attraktive stationer på 350 millioner. Her nævnes
bl.a. belysning, som også er vigtigt i forhold til tilgængelighed. Og
en pulje på 250 millioner skal bl.a. være med til at skabe mere grøn
flextrafik.
Danske Handicaporga
nisationer glæder sig over
aftalen, som de kalder
historisk.
- DH har haft gode
drøftelser med både
transportministeren og
transportordførerne, hvor
der er blevet lyttet til vores
problemstillinger og for- DH var sammen med transportminister
slag. Det er en stor sejr Benny Engelbrecht på en station for at
for handicaporganisatio- se på tilgængeligheden. Foto: DH.
nerne, at flere partier har
haft det med til forhandlingsbordet, og det er endt i den endelige
aftale, udtaler formand for DH, Thorkild Olesen.
BB

Iværksætterbootcamp for unge med handicap
Dansk Handicap Forbund står sammen med iværksætterne Signe Hartvig Daugaard fra Great Minority og Jacob
Nossell fra Enactlab i spidsen for Danmarks første iværksætterbootcamp for unge mellem 18 og 30 år med handicap.
Bootcampen begynder den 4. oktober og varer ti uger frem
til medio december. Er du interesseret, kan du læse mere og
tilmelde dig på ivbootcamp.dk.
BB

Deltagere til brugerpanel efterlyses
Aalborg Universitet søger
brugerpanelsmedlemmer
med tetraplegi til sparring
med i projekter inden for
rehabiliteringsrobotik.
Som brugerpanelsmedlem bliver man inviteret til
brugerpanelsmøder 1-3
gange årligt på Aalborg
Universitet, hvor man vil
præsentere de forskellige projekter og høre din mening. Det
er frivilligt, om du ønsker at deltage.
Lige nu omhandler projekterne tunge- og hjernestyring af
robotter, og om udvikling af exoskeletter, der kan hjælpe
med at bevæge en lammet arm og hånd. På den måde kan
man bruge tungen eller hjernen til styre exoskeletter eller
hjælperobotter til f.eks. at gribe om en kop og drikke af den.
Find mere info på LinkedIn: linkedin.com/company/70435606/
admin/ og se et kort videoklip på: youtube.com/
watch?v=sd5nox1M_Fs
Er du interesseret i at deltage i brugerpanel, så er du meget
velkommen til at kontakte: Lektor Lotte N. S. Andreasen
Struijk email: naja@hst.aau.dk.
BB
PS. Centeret afholder åbningsseminar den 10. november. Alle
er velkomne. Sproget er bl.a. dansk og engelsk.
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Nem tarmskylning designet til din hverdag

Genvind kontrollen over din tarm

´

Nem at fylde

´

Nemt greb

´

Diskret design

Hvis du lider af tarmproblemer såsom afføringsinkontinens
eller føler, at du aldrig er helt tømt, ved du, hvor meget det kan
påvirke dit liv.
Den nye Qufora IrriSedo MiniGo er en tarmskylningsløsning,
der er designet til at hjælpe. Blot en lille smule vand kan
hjælpe med at tømme rektum. Brug af tarmskylning har vist,
at regelmæssig tarmskylning kan være en effektiv måde
at forhindre afføringsinkontinens og forstoppelse. Genvind
kontrollen over din tarm, og lev livet til fulde.
Tal med din læge eller sygeplejerske, og find ud af, om
Qufora IrriSedo MiniGo passer ind i din tarmbehandling.

Distribueret af
OneMed A/S
Tlf.: 86 109 109
Mail: info.dk@onemed.com
Website: www.onemed.dk

Qufora® is a registered trademark of Qufora A/S. ©05/2021.
All rights reserved Qufora A/S, 3450 Allerød, Denmark.

