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ER DU KOMMET TIL SKADE?
SKAFFER VI ERSTATNING!
Opbygning af handicapbil - en tillidssag.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 3156 · info@ribekarosseri.dk
www.ribekarosseri.dk

Hos os får du:
• Landets mest erfarne erstatningsadvokater
• Ingen erstatning = Ingen regning
Kontakt os for en uforpligtende snak!

Vi leverer over hele landet!

Opbygning af minibusser.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 1711 · info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk

VIL DU MED
UD PÅ NYE
OPLEVELSER

STORE TORV
erstatningsadvokater.dk

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

Kørestolstraktor
Kørestolstraktor
For dig der vil selv - hele livet!

WAYUP
v/ Niels Horsbøl

Tlf. 20 40 63 18
www.wayup.dk

Egmont Højskolen

www.egmont-hs.dk
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Kære læser
Du sidder med årets sidste RYK! magasin. Forude
venter jul og fejring af det nye år. Det er også det
tidspunkt på året, hvor vi ser tilbage og frem.
Birgitte Hanson i Herlev ser frem mod et nyt liv med
glæder, og i Hasselager glæder Frank Hansen sig
til CPH Half i det nye år. Jan Jonasson ser tilbage
på sin rejse til New York, der gjorde ham en del
klogere på at rejse i kørestol og har givet ham mod
på nye eventyr i det nye år.
RYK! har stillet 10 spørgsmål til Jens Bo Sørensen,
som ønsker flere penge og ressourcer til RYK.
Flere artikler i dette nummer sætter fokus på den
sunde kost, og det kan oplagt lægge op til et
nytårsønske for det nye år.
Ser du dig om efter en ny aktivitet i det nye år,
finder du inspiration til kørestolsdans og paradart.
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Er din interesse computerspil, og har du nedsat
håndfunktion, så overvej, om du skal ønske dig et
computerspil i julegave, for der er godt nyt med
Microsofts nye controller.
På VCR ønsker centerets nye klinikchef patienten
som aktiv medspiller og ser frem mod en mere
dynamisk rehabilitering, og vender vi blikket mod
forskningen for en cure for rygmarvsskadede, er
der også godt nyt, for den har taget fart med brug
af indopererede elektroder. Læs om de nyeste
resultater fra forsøg i USA og Schweiz, og lad os
sende et fælles nytårsønske for flere fremskridt.
Tilbage er at ønske alle læserne en god jul og et
godt nytår. RYK! magasin er tilbage i 2019 med nye
spændende artikler.
Birgitte Bjørkman, redaktør
RYK! 4 · 2018
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Vi er en af Danmarks
førende leverandører af specialtilpassede biler og minibusser
Handicare Auto A/S
+45 97 12 96 22

auto@handicare.dk
www.handicare.dk

Mollii nedsætter spasticitet

Alter G®

Den bedste løsning

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.

Vægtaflastende træning er vejen frem
til et godt og sikkert genoptræningsforløb hvad enten du er gangbesværet,
kørestolsbruger, nyopereret eller skadet
på anden måde.
Alter G® træning, gør at du på et langt
tidligere tidspunkt i din genoptræning,
kan begynde funktionel gang/løbetræning, uden du påvirker det skadet
væv negativt. Du vil opleve langt
hurtigere fremskridt og din
genoptræningsperiode,
kan ofte forkortes.
Alter G® træning
skaber resultater.
Ref.:
Mark Abildhauge,
A-Fys, Solrød Strand

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
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Det gælder vores helbred

ret går på hæld, og rundt om i landet forbereder store
som små sig på julen og nytåret. Et nyt år, der også er et
valgår, og som derfor får stor betydning for os alle. Det
burde være en fredfyldt tid med forventningens glæde, men når
jeg ser i krystalkuglen, finder jeg også anledning til bekymring
og frustration. Det danske velfærdssamfund er under pres, og
nedskæringer præger i den grad hverdagen inden for sundhedsvæsenet og dermed også vores højt specialiserede område.

RYK vil i det kommende år tale de rygmarvsskadedes sag gennem bl.a. at genoptage kontakt til Sundhedsstyrelsen mhp. revidering af retningslinjerne og højne området for hele landet. Vi vil
kontakte ny regionsdirektør, der tiltræder i Region Hovedstaden,
banke på regionspolitikernes døre (hvad RYK har gjort ofte) og
sætte fokus på rygmarvsskadedes særlige rehabiliteringsbehov i det kommende i Neurorehabiliterings Hus i Glostrup. Og
vi vil naturligvis fortsætte det tætte samarbejde med vores to
rehabiliteringscentre.

Leder

RYKs medlemmer i Østdanmark giver udtryk for, at de bliver
glemt, ikke indkaldt rettidigt til kontrol, ikke får lovede tilbagemeldinger, og at deres tider bliver aflyst på ubestemt tid. Det
er naturligvis ikke acceptabelt. RYK er derfor gået i dialog med
ledelsen på Hornbæk, der anerkender, at de har en del udfordringer, og at de arbejder på en holdbar løsning.
Det er ingen hemmelighed, at RYK ser med bekymring og alvor
på det faktum, at ambulatoriet i Glostrup og vores rehabiliteringscenter i Hornbæk pt. er under voldsomt pres. Lægestaben
har i en lang periode været ramt af sygdom, ligesom nye arbejdsgange har gjort, at en del administrative opgaver, som før blev
varetaget af bl.a. sekretærerne, er overgået til lægerne, som
derfor ikke kan nå så mange patienter som før.
Men vi bliver også nødt til at kigge indad, for der er desværre rigtig mange, der udebliver fra indkaldelse til kontrol og de tilknyttede nyrefunktionsundersøgelser uden at melde afbud, hvilket
også er med til at forlænge ventelisterne (se artikel på side 14).
RYK vil følge situationen tæt og gøre sit ypperste for at være
med til at finde de bedste løsninger, men vi må forvente, at presset vil fortsætte nogle måneder endnu.
Jeg vil gerne understrege, at den behandling, der foretages på
vores rehabiliteringscentre, er af høj klasse. Uden klinikkerne
og det velkvalificerede personale var vi ilde stedt. De er eksperterne! Men det er et stort problem, når der er for få hænder til at
varetage vores behandling. Personalet kæmper, men de er kun
mennesker, og den bekymring, der står og blinker i neonlys på
min væg, er, hvor længe kan de holde til presset?
Det er ikke blot ambulatoriet i Glostrup og klinikken i Hornbæk,
der er presset. Et andet hastigt stigende problem er den lange
ventetid til botoxbehandling på Riget. Det forlyder blandt vores
medlemmer, at der er 4-5 måneders ventetid i Øst, hvilket er til
stor frustration og giver mange gener i dagligdagen i forhold til
job og socialt liv.
Så på flere fronter halter behandlingen i Østdanmark efter pga.
manglende ressourcer i et omfang, der er alarmerende.

sig at foretage nedskæringer. Hvordan
kan vi være med til at gøre noget ved
situationen?
Politiske valgmøder er en vigtig del
af valgkampen, og det er her, vi kan
skabe opmærksomhed omkring de
bekymrende forhold i sundhedsvæsenet. Det er noget, vi ved noget om, for
det handler om os – vi er eksperter i
vores liv og kan være med til at gøre
politikerne opmærksomme på forhold,
de måske ikke er vidende om, eller som de ikke forstår har stor
betydning for vores helbred og dermed livskvalitet.

Kære medlemmer – det gælder
vores helbred. Lad os sammen
konfrontere politikerne med de
lange ventelister, udsættelser
og aflysninger. Lad dem f.eks.
vide, hvad konsekvensen er, når
man skal vente 4-5 måneder på
botoxbehandling. Jo mere synlige vi er, jo større indflydelse får
vi. Lad os i fællesskab sætte et
stort og positivt sundhedspolitisk aftryk på den kommende
valgkamp.
Med disse ord, vil jeg gerne
ønsker alle bladets læsere en
rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår, ligesom jeg gerne
vil sende en tak til alle, der på en
eller anden måde i årets løb har
bidraget til RYK.

Folketingsvalget banker på, og det er mit ønske, at politikerne vil
få øjnene op for, at det samfundsøkonomisk ikke altid kan betale

Helle Schmidt, formand

udgives af RYK – Rygmarvsskadede i Danmark. RYK! kan læses på ryk.dk/magasin. De enkelte artikler findes også i et artikelarkiv på
ryk.dk. Redaktionens adresse: Birgitte Bjørkman, Syvendehusvej 61A, 2730 Herlev • tlf. 2625 8181• mail: redaktion@ryk.dk Redaktør:
Birgitte Bjørkman Korrektur: Birgit Dahl og Solveig Hansen Layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Bjørkman Tryk: Rosendahls
Annoncesalg: Rosendahls, tlf. 7610 1171 eller mail: hhr@rosendahls.dk • Forsidefoto: Flemming Olsen, FDO Images • Deadline for nr. 1.2019: 1. februar 2019.
RYK er den landsdækkende interesseorganisation af og for de 2.500-3.000 danskere, der har en rygmarvsskade. 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 ryg
marvsskade. Hjemmeside: ryk.dk Formand: Helle Schmidt • tlf. 2250 0762 • mail: hcs@ryk.dk

Hovedsponsor for RYK:

coloplast.dk
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Hvem går du til, når du skal have

nyt hjælpemiddel eller ny bil?

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

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

Vi står for specialindretning samt salg og service
af alle bilmærker og modeller.
Vi producerer individuelle kvalitetsløsninger,
der passer til den enkelte bruger af bilen.

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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Larsen autoindretning
Birkmosevej 7 · 6950 Ringkøbing
Tlf. 9733 0095 · Mobil 6160 3325 / 2232 3165
larsenautoindretning.dk · info@larsenautoindretning.dk
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Tips Tricks
Smart bakkebord
Dette bakkebord fra Nuance i en kombination af egetræ og metal er både
minimalistisk og funktionelt. De letløbende hjul gør det nemt at flytte rundt på
bordet efter behov, og designet er elegant udført, så stellet naturligt skaber greb
til at flytte bordet med. Bordet har en aftagelig egetræsbakke foroven, der kan
benyttes som serveringsbakke, og nederst en fastmonteret metalbakke. Bordets
stel er i sort pulverlakeret metal og måler 48 x 45 x 76 cm. Set hos nuancescandinavia.dk og koster 1.999 kr.
BB

Smart glidebræt
EasyGlide anvendes ved siddende forflytning fra kørestol til seng, toilet, bilsæde
og andre lignende situationer. Glidebrættet, der forhandles af Handicare. er specielt anvendeligt til at udjævne højdeforskelle eller til at bygge bro over kortere
afstande, og det er let og praktisk at tage med. Den glatte overside gør det nemt
og behageligt at forflytte sig, mens den skridsikre belægning på undersiden forhindrer glidebrættet i at skride. Samtidig er det bøjeligt og derfor let at placere foran
kørestolens hjul som beskyttelse mod snavs. EasyGlide er fremstillet af stærk
polyethylene og fås i to modeller og forskellige størrelser. De længere modeller
er velegnet til forflytning fra kørestol til bil. Det er nemt at rengøre. Yderligere info
på handicare.dk
BB
Redaktionen modtager gerne
gode idéer til Tips & Tricks. Skriv
til redaktion@ryk.dk

Handske med godt greb
Palmhand Chiba X handsker er lavet af siliconiseret Clarino og giver et godt
greb om kørestolens drivringe, hvad enten det er til træningsbrug eller til den
daglige køretur. Handsken har perfekt pasform og er ekstrem åndbar. Med
håndledsremmen kan man let spænde og tilpasse handsken, så den sidder
godt tilsluttet omkring håndleddet. Desuden er Chiba X forstærket omkring
tommelområde. Materialet er 72% polyamid, 19% polyurethan og 9%
elastan. Vaskbar ved 30 ° C. Set hos fit4fight.dk og koster 299 kr.
BB
RYK! 4 · 2018
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Tilbage til li
Rehabilitering:

- Det går den rigtige vej, og jeg har siden foråret og over sommeren fået
flere og flere af de gode oplevelser.

8 4 · 2018 RYK!

vet

Tekst: Birgitte Bjørkman• Foto: Flemming Olsen, FDO Images

- Ulykken har været svær at rejse sig fra. Det er en lang proces, man
skal igennem, fortæller Birgitte Hanson, der mistede sin mand og selv
blev rygmarvsskadet ved en motorcykelulykke for to år siden.
Jeg har snakket med Birgitte om den første svære tid, hvor hun
isolerede sig, og om tiden, der har fulgt, hvor støtte og omsorg, mødet
med andre rygmarvsskadede, digte og tilbagevenden til job har været
og er vigtige brikker i en helende proces.

- Jeg kunne ikke klare øjenkontakt,
fortæller 51-årige Birgitte Hanson, som
har inviteret mig indenfor til frokost i sit
rækkehus i Herlev. Her er hyggeligt og
rart, men det tog Birgitte lang tid at finde
ro i sine nye omgivelser; ikke langt fra
det rækkehus, som hun boede i med sin
mand Jan. Før ulykken.

Ulykken
Da ulykken skete en sensommerdag i
september 2016, var Birgitte og Jan på
vej hjem fra København. En af de mange
ting, de var sammen om, var at danse
salsa, og i motorcyklens topbox lå Jans
nyindkøbte dansesko.
En time senere lå Birgitte på Intensiv
Afdeling på Rigshospitalet. I koma og
uvidende om ulykken. Hun havde pådraget sig en rygmarvsskade og flere indre
skader. Jan blev dræbt på stedet.

Jeg følte mig låst
Birgittes liv blev sat på standby den
dag, da hun vågnede af sin koma. I de
mange måneder, som hun tilbragte først
på Rigshospitalet og senere på Klinik
for Rygmarvsskader, forsøgte Birgitte at
navigere i en tilstand af stor sorg over
tabet af sin mand og en fremmedhed
over for sin egen krop, som hun ikke
kunne forholde sig til.
- Det var ikke nemt for personalet at
hjælpe mig, fortæller Birgitte, der kun

lukkede ganske få personer ind i den
periode.
- De gjorde bestemt det bedste, de
kunne, og har sikkert følt sig utilstrækkelige. Men jeg kunne bare ikke. Jeg
følte på en måde, at jeg blev kvalt, hvis
nogen kom for tæt på. Jeg kunne heller ikke klare at have tøj på kroppen,
eller at døren til stuen blev lukket. Jeg
følte mig låst, og det gav mig angst og
klaustrofobi.
Ganske få sygeplejersker og Birgittes
faste fysioterapeut fik lov til at komme
tæt på Birgitte, og der gik lang tid, før
hun kunne lukke flere personaler ind i
sit liv. Og blandt de øvrige patienter blev
hun, med Birgittes egne ord, hende den
mærkelige på stue 12, der isolerede sig
og aldrig kom ud blandt de andre.
- I dag er jeg ked af, at jeg ikke kunne
påskønne den hjælp, som mange ville
give mig. Men jeg er glad for, at de ikke
gav op, fortæller Birgitte med et smil.

Gemte sorgen
Hvad Birgitte frygtede mest var, at der
blev stillet spørgsmål til ulykken, og til
hvordan hun havde det.
- Jeg havde så svært ved at tale om det.
Samtidig fornemmede Birgitte, at der
blev snakket om hende på afdelingen.
- Det var nok både nysgerrighed og
medfølelse. Men jeg kunne ikke rumme
at se dem blive berørt – jeg havde rigeRYK! 4 · 2018
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ligt med min egen sorg. Det gjorde for
ondt, fortæller Birgitte og fortsætter:
- Jeg skulle samtidig lære så meget på
kort tid, og jeg havde også min søn,
der havde mistet sin far, så der var ikke
plads i mit svære sind.
Birgitte isolerede sig i stedet og gemte
sin sorg under indlæggelsen i Hornbæk.
- Jeg kunne kun håndtere en ting ad
gangen, så jeg inddelte mine tanker i
indre kasser; min søn, sorgen, familien
og mig selv. Sorgkassen blev først rigtig
åbnet, da jeg kom hjem.
Undervejs havde Birgitte tanker om at
vælge livet fra.
- Det skræmte mig at have sådanne
tanker. Men de var der. Jeg tænkte ”det
her liv er ikke noget for mig … jeg er
ikke stærk nok”.
I lang tid var det Livslinjens telefonnummer, der stod øverst på Birgittes telefon.
Hun erkender, at det er hendes søn, der
er grunden til, at hun sidder her i dag.
- Han var også den eneste, som jeg
kunne holde i hånd.

Hjælpen fra familien
Uden sin bror ved Birgitte heller ikke,
hvordan hun var kommet igennem den
svære tid.
- Han har stået ved min side fra dag ét.
Birgittes bror har bl.a. hjulpet med at
afhænde firmaet, finde ny bolig, holde
kontakt til advokater og kommune, og
sammen med Birgittes to søstre og svigerinden pakkede han Birgittes og Jans
hjem ned.
- Vores lejlighed var i fire plan, så det
var udelukket, at jeg kunne flytte tilbage
efter udskrivelse.
Vi sidder i Birgittes køkken og spiser
frokost. Et køkken, som er resultatet af
broderens dialog med Herlev Kommune.
- Han har praktisk talt sørget for, at mit
liv kan fungere.
I dag er det ikke længere de praktiske
ting, der fylder, når de er sammen.
Birgitte har langsomt taget over.
- Nu kan vi sidde og spise og nyde hinandens selskab.

Mødet med andre rygmarvskadede
Og så er der mentorordningen på Klinik

- Det er benhårdt. Det er det stadigvæk. Det er en lang og sej proces, man
skal igennem. Jeg har kendt Jan, siden
jeg var 16, og vi var lykkelige. Jeg savner ham så meget, og det liv, vi havde
sammen.

10 4 · 2018 RYK!

for Rygmarvsskader. Den fik stor betydning for Birgitte. Mentorkoordinator
Cathrine Guldberg besøgte Birgitte
allerede under hendes indlæggelse på
Rigshospitalet og blev hendes mentor
under indlæggelsen på Hornbæk.
- Som kvinde og rygmarvsskadet har
Cathrine været en stor støtte og gjort en
stor forskel for mig, fortæller Birgitte og
fortsætter:
- Jeg troede, at jeg skulle sidde med
bukser med velcrolukning og flade sko,
men Cathrine viste mig, at jeg godt
kunne klæde mig kvindeligt.
Birgitte erindrer med et smil:
- Jeg husker, da hun besøgte mig første
gang. Hun kom strygende ind ad døren
med makeup, smart skjorte og smykker. Jeg var helt mundlam. Ku’ man se
så godt ud i kørestol! Hun ringer stadig
til mig … bare for at tjekke op på, at jeg
er okay. Og min familie har også haft
glæde af samvær med Cathrine, hvor de
kunne få svar på mange spørgsmål.
Mødet med en anden rygmarvsskadet,
der har mistet et familiemedlem, har
også haft stor betydning for Birgitte, og
de har i dag et nært venskab. Med ham
har Birgitte kunnet dele og bearbejde sin
sorg, som hun ikke har kunnet med så
mange andre.

Et job at komme tilbage til
Før ulykken arbejdede Birgitte som
medhjælper i en daginstitution i samme
bebyggelse, hvor hun bor. Og allerede
tre uger efter udskrivelsen fra Klinik
for Rygmarvsskader i juni sidste år var
Birgitte tilbage i institutionen. Fleksjob
havde hun fra en tidligere ulykke, hvilket
gjorde det nemmere at komme tilbage.
Birgitte startede med få timer og har
langsomt trappet op og er i dag på job i
12,5 timer om ugen.
- Jeg er dybt taknemmelig over Herlev
Kommunes indsats. Jobcenteret gav
mig plads til at sætte nye mål i mit eget
tempo. Stille og roligt. Og vigtigst. De
troede på mig.
Birgitte var i samråd med kommunens
fastholdelseskonsulent delvis sygemeldt
frem til maj i år.
Birgitte indskyder:
- Hvad der også gjorde mig tryg, da jeg
startede, var, at jeg havde besøgt institutionen et par gange under min indlæggelse. Både børn og forældre havde
mødt mig.
Og Birgitte ved ikke, hvad hun skulle
have gjort, hvis hun ikke havde haft sit
job at komme tilbage til.
- Tankerne er et andet sted, når jeg er

Hvordan rejser man sig, når man ikke kan stå?
Hvordan kommer man videre, når man ikke kan gå?
I siger alle sammen hvor sej jeg er
Men gnisten skal tændes, for den er der ej mer’
Vejen ud i mit nye liv er hårdt
Fuld af forhindringer og ukendte kort
Kort der med tiden kan vise en vej
Til glæde og oplevelser uden at sige nej
Jeg er så træt, og det er svært på ny at slå lejr
Men tænker, – at være kommet hertil er vel lidt af en sejr
Uddrag fra Birgitte Hansons digte.
sammen med børnene. Så flyttes fokus,
og jeg sidder ikke og er ked af det.

Digtene
Og så er der digtene. Siden ulykken har
Birgitte skrevet digte. Digte om sorg,
tab og savn. Og om at finde livsmod og
glæde i en ny hverdag.
- At skrive digte blev for mig en måde at
få kontrol over mine tanker og sætte ord
på sorgen. Man kan få sagt meget på få
linjer, fortæller Birgitte, der har skrevet
de fleste af sine digte under indlæggelsen på Hornbæk. Det seneste digt blev
skrevet i foråret.
- I dag føler jeg mig tømt, men det har
været en god proces. Skriveriet sætter
ens tanker og følelser i perspektiv … det
er en god måde at bearbejde sorg på.

På vej
Birgittes sorte stunder er der blevet
færre af. Dem, der kom, når hun var
alene og ensomheden var overvældende. Ofte på et splitsekund efter at
hun var kommet hjem fra job eller en
hyggelig aften med veninder.
Birgitte fortæller, at det begyndte at
vende i foråret, hvor hun for første gang
efter ulykken sad efter et venindebesøg
og tænkte: ”Hvor har det været en god
dag”.
- Men det er benhårdt. Det er det stadigvæk. Det er en lang og sej proces,
man skal igennem. Jeg har kendt Jan,
siden jeg var 16, og vi var lykkelige.
Jeg savner ham så meget, og det liv, vi
havde sammen.
- Men det går den rigtige vej, og jeg har

siden foråret og over sommeren fået
flere og flere af de gode oplevelser.
Birgitte fortæller, at det kan være små
ting i hverdagen. Som da hun en dag
sad og reflekterede over, at pudebetrækket, som hun lægger mellem
benene om natten, stadig var betrækket, som hun havde fået med hjem fra
Hornbæk. I dag er det for længst smidt
ud og erstattet med betræk, der passer
til sengetøjet. Og i stuen har sofaen fået
nye puder, og der står smukke, hvide
orkideer i vindueskarmen.
- Det fortæller mig, at jeg er på vej
tilbage til mit gamle jeg.
I dag føler Birgitte sig privilegeret over
at have venskab og bekendtskab med
andre rygmarvsskadede.
- Det er en gave, og der har været - og
er - mange dejlige mennesker, som jeg
har mødt undervejs og som har sat tid
af til mig.
Birgittes sorg over tabet af Jan har de
ikke kunnet tage fra hende. Ej heller
sorgen over, at hendes søn har mistet
sin far, og at han har det svært.
Men det er de mange små og store
samtaler om livet med en rygmarvsskade og om de muligheder, der er
for et godt og aktivt liv, som har givet
Birgitte de brikker, som hun siden har
samlet og fortsat samler på i en helende
proces.
- Det er de brikker, der hjælper mig til at
genvinde mit livsmod og blive den mor
og kvinde, som jeg ønsker at være for
min søn og for min familie og venner.
RYK! 4 · 2018
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Godt nyt til ga
Xbox Adaptive Controller:

Så er der godt nyt til spillere med begrænset håndfunktion. Microsoft lancerede i efteråret Xbox Adaptive
Controller, som er en samlingshub for enheder, der hjælper med at gøre gaming mere tilgængeligt.

D

en har længe været efterspurgt. Nu har Microsoft
endelig lanceret en controller,
der gør konsol- og computerspil tilgængeligt for spillere med nedsat
håndfunktion. Xbox Adaptive Controller
er designet til mennesker, der ikke kan
benytte de mere konventionelle controllers, der er på markedet - eller de
eksisterende løsninger, der enten er for
besværlige eller alt for dyre.

Inkluderende design
Xbox Adaptive Controller er udviklet i
samarbejde med mennesker med nedsat mobilitet i hænderne. De har bl.a.
testet controlleren gennem en række
Xbox-spil med tilkobling af specifikke
hjælpemidler via de mange indgange på
controlleren. Der er blevet lagt vægt på,
at controlleren gør brug af almindelige
standarder for ekstra udstyr, så der ikke
skal investeres i nyt udstyr.
Det inkluderende design tager højde
for gamere, der ikke kan nå alle knapper og triggers eller ikke kan holde en
controller i hånden i længere tid ad
gangen. Controlleren udmærker sig
blandt andet ved at være stor og have
programmerbare, ekstra store knapper
samt mulighed for at tilslutte op til 19
tilpassede knapper eller retningsstyrede,
perifere enheder, så de enkelte spillere
kan tilpasse et opsætningsniveau, der
passer bedst til deres mobilitet og deres
spil. Controlleren giver mulighed for at
konfigurere knapposition til hvor som
helst, en spiller har brug for, samt copilotfunktioner, der tillader to controllere
at spille som en.

Mikserpult og profil
Controlleren understøttes både af
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Xbox One og Windows 10 med velkendte funktioner som Xbox Wireless,
Bluetooth, USB-forbindelse, Co-pilot
og et 3,5 mm jackstik. Den fungerer
lidt som mikserpult, og man kan programmere hele overfladen til forskellige
knapper. Man kan desuden forbinde den

med andre, eksterne enheder som fx
switche, knapper, holdere og joysticks,
som giver en tilpasset controlleroplevelse med egen profil. Man kan i
øvrigt oprette flere controllerprofiler og
skifte mellem dem med den indbyggede Profil-knap. Knap, thumbstick og

mere

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Microsoft

Til venstre: Mike Luckett siddende til
højre i billedet har testet og givet feedback på Xbox Adaptive Controller. Her
introducerer han controlleren for en
patient på et rehabiliteringshospital.
Mike Luckett benytter selv en standard
Xbox-controller til de retningsbestemte
joysticks og Xbox Adaptive Controller til
de lettere større knapper.
Til højre: - Den er en velkommen,
udstrakt hånd til os med udfordringer,
fortæller Thomas Borghus, der selv har
købt Xbox Adaptive Controller.

udløserinput styres med hjælpeenheder
(sælges separat), der er forbundet via
3,5 mm jackstik og USB-porte.

Fantastisk
RYK! magasin har snakket med Thomas
Borghus, der har købt controlleren, og

han er begejstret for de muligheder, som
Xbox Adaptive Controller giver ham.
- Det er først og fremmest fantastisk,
at jeg kan bruge andre knapper og
joysticks sammen med den, når jeg
spiller. Det at man kan koble de bedst
egnede moduler på, som man helst vil
bruge til sine spil, er et kæmpe plus,
fortæller Thomas, hvis favoritspil er
westernspillet Red Dead Redemption
samt action spillet GTA-5.
Thomas har tidligere måttet indkøbe
importeret udstyr fra udlandet. Men det
var både dyrt og besværligt at tilpasse
og var af samme grund heller ikke blevet
opdateret.
- Min nye controller kan fungere lang tid
fremover, og den giver mange muligheder. At den kan fungere på en pc er
også en bonus.
Thomas efterlyser en bedre software
løsning, hvor man kan indstille flere
funktioner til knapperne og tilsluttede
aggregater.
- Den kræver en del tilpasning for at
kunne fungere i mit set up, fx tilslutning
til joystick til hagestyring. Men det er i

småtingsafdelingen. Der er mange gode
features for gamere med nedsat håndfunktion, fortæller Thomas, der er særligt begejstret for, at den giver mulighed
for tilslutning til hage- og hovedstyring
via joystick og co-pilot funktionen.
- Xbox Adaptive Controller er en velkommen, udstrakt hånd til os med
udfordringer, slutter Thomas.
Med Xbox Adaptive Controller har
Microsoft sat nye standarder for tilpasset udstyr, hvor computerspil tidligere
var svært eller umuligt for gamere med
nedsat håndfunktion.
Xbox Adaptive Controller sælges på
microsoft.com/da-dk og koster ca. 700
kr. Den er udviklet og designet med
støtte fra stærke partnerskaber, The
AbleGamers Charity, The Cerebral Palsy
Foundation, SpecialEffect, Warfighter
Engaged m.fl. Man kan stille spørgsmål
på Microsofts facebookside eller henvende sig til deres support: support.
xbox.com/da-dk/
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Behandling:

Udeblivelser koster
- og giver ventetid for andre
Der er lang ventetid til kontrolbesøg og de tilknyttede nyrefunktionsundersøgelser. Derfor er det
vigtigt, man overholder sine tider til undersøgelse og kontrol og husker at afmelde i god tid af
hensyn til alle dem, der venter.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Rigshospitalet

D

a jeg var til urologisk kontrol på Glostrup Hospital i
2015, fortalte personalet på
den pågældende afdeling,
at mange kontrolpatienter med rygmarvsskade udeblev eller meldte afbud
samme dag. Den dag sad vi blot to i
venteværelset. Der var afsat tid og personale til fem, men de tre øvrige havde
meldt afbud eller udeblev.
I september i år var jeg igen til urologisk
kontrol og spurgte derfor nysgerrigt
personalet, hvordan det gik. Oplevede
de stadig, at der kom mange afbud og
udeblivelser, eller havde mit opråb i
RYK! magasin dengang i 2015 hjulpet?
Svaret var desværre ikke, hvad jeg
håbede på, og jeg blev ærgerlig over at
høre, at det stadig er et problem med
afbud og udeblivelser med unødige
omkostninger og øget ventetid for andre
patienter til følge.

Det er dyrt og øger presset
Afdelingen i Glostrup afsætter tre af
ugens dage til kontrolpatienter med rygmarvsskader til renografi og CT scanning. Om morgenen gør man klar til at
modtage de indkaldte kontrolpatienter
med rygmarvsskade. Der er kapacitet til
at modtage fem patienter, men det sker
ofte, at færre møder op. Nogle udebliver
uden afbud og andre ringer afbud ind
med så kort varsel, at det ikke er muligt
at give tiden til en anden patient. En hurtig udregning fortæller os, at det både
koster og giver et unødigt pres på afde-
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ling og ambulatorie, bidrager til ventetid
og er medvirkende til, at det kan være
svært at overholde de ønskede tidsintervaller i forhold til kontrol og ambulante
besøg.
- Sandt at sige, så går der ikke en uge
uden afbud og udeblivelser, og det
belaster vores klinik og fysiologisk klinik
meget, fortæller klinikchef på Klinik
for Rygmarvsskader, overlæge Claus
Andersen og påpeger med alvor:
- Det er med til at øge ventelisterne
på en meget uhensigtsmæssig måde.
Sammenlagt andrager det 8-15% af
aktiviteten.

Opfordring fra RYK
RYK har gennem alle årene kæmpet for
at optimere den livslange opfølgning på
rehabilitering.
- Kontrollen er en yderst væsentlig del
af vores højt specialiserede behandling,
som vi i RYK slås så hårdt for at bevare
på højeste niveau. Men budgetterne i
sundhedsvæsenet er konstant udsat for
besparelser, og her i efteråret var RYK
til fremmøde i spørgetiden hos Region
Hovedstaden, fortæller sundhedspolitisk
konsulent, Jens Bo Sørensen, der derfor
ærgrer sig over de fortsat mange afbud
og udeblivelser.
- Det gør det svært at argumentere over
for politikerne, at vi ønsker tilført øgede
ressourcer til den livsvigtige opfølgning,
påpeger Jens Bo Sørensen og opfordrer
kraftigt til, at man overholder den aftalte
tid til kontrolbesøg.

Og så er der den helt indlysende grund
til at overholde kontrollen.
- Uanset hvor fint man synes, tingene
kører i ens liv, så er vi som rygmarvsskadede udsat. Derfor er det tåbeligt ikke
at prioritere den jævnlige kontrol højt,
slutter Jens Bo Sørensen.

Brug NemSMS
Der kan naturligvis være gode grunde
til, at man må melde afbud dagen før
eller samme morgen, men omfanget
af afbud og udeblivelser afspejler desværre mere end blot afbud, der følger
af pludselig opstået sygdom. Og der er
ingen undskyldning for forglemmelse. I
dag kan man tilmelde sig NemSMS. Så
sender hospitalet en SMS, som minder
én om den næste aftale på hospitalet.
NemSMS tilmelder man sig via borger.
dk med NemID. SMS’en indeholder
oplysninger om mødetid, hvilket hospital
du har en aftale hos og telefonnummer
på afsnittet, så du kan ringe og melde
afbud eller bede om en ny tid. Når du
tilmelder dig NemSMS fra det offentlige,
siger du ja til sms-påmindelser fra alle
offentlige myndigheder, der tilbyder
servicen.
Udeblivelser og hyppige aflysninger er
ikke blot dyrt og frustrerende for personalet – men det er i høj grad med til at
øge den i forvejen lange ventetid til den
livslange kontrol. Så husk at møde op –
eller meld afbud i god tid.

Sundhed og træning:

Sundhedsapp
til kørestolsbrugere
En ny app skal give kørestolsbrugere inspiration til træning
samt gøre det muligt at måle resultatet af træningen. Den
første testversion forventes at være klar i slutningen af 2019.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Cathrine Guldberg

H

vordan kan man som kørestolsbruger tælle ”skridt”
og nå op på de anbefalede
10.000 skridt om dagen? Eller
sætte mål for sin træning og følge
resultatet? Netop de spørgsmål er
omdrejningspunktet for udviklingen
af en ny sundhedsapp, MoveChair.

Godt initiativ
Lignende apps er allerede udviklet
til gående, dog vil MoveChair ikke
tælle skridt og måle løbedistance.
I stedet skal den måle udvikling
i muskelstyrke, forbrænding og
tilbagelagt distance i manuel kørestol. Planen er også̊, at appen skal
inspirere til træning, der har fokus
på både styrke- og pulstræning.
Og der er behov for forskellige
initiativer, som kan understøtte
fysisk aktivitet, fortæller Thorkild
Olesen, formand i Danske
Handicaporganisationer:
- Mennesker med handicap
har brug for at leve et sundt
og aktivt liv ligesom alle andre.
Undersøgelser viser desværre, at
mange får flere livsstilssygdomme
og er mere overvægtige.

Inspiration er vigtigt
Cathrine Guldberg, fitnessinstruktør
og selv kørestolsbruger, ser frem til
at deltage i udviklingsarbejdet som

En
farlig
mands erindringer
skriver forlaget Haase ved genudgivelsen af
John Callahans bog ”Bare rolig, han kommer
ikke langt til fods”.

Projektide
Bag projektet finder man selskabet AnyBody Technology A/S, der
bl.a. i samarbejde med Bevica
Fonden og fitnessinstruktør og
kørestolsbruger Cathrine Guldberg
vil udvikle MoveChair. Ambitionen
er at udvikle en app, der skal give
inspiration til træning for kørestolsbrugere, og hvor resultatet af
træningen skal kunne måles.

Tekst:
Birgitte Bjørkman

D
Ved hjælp af sensorer forskellige
steder på kroppen skal appen
MoveChair kunne bruges til at
måle resultatet af træningen.
sparringspartner for projektet:
- Jeg har selv savnet inspiration til
min træning og har måttet udvikle
mine egne øvelser og træningsprogrammer, så inspiration er vigtig.
Men en lige så stor motivationsfaktor er at kunne sætte sig nogle mål
og rent faktisk måle det. Det savner
jeg i dag.
Projektet blev skudt i gang i september, og den første testversion
forventes klar i slutningen af 2019.
AnyBody Technology A/S er et
spinoff fra Aalborg Universitet, der
blev stiftet i 2002. Selskabet har
siden starten udviklet software
til analyse og simulering af det
menneskelige bevægeapparat.
Selskabets produkter bruges på
verdensplan af industrier inden for
bl.a. ortopædi, rehabilitering, sport,
rumfart og forsvar. Se mere på
anybodytech.com.

et er i anledning af Gus Van Sants filmatisering af John Callahans selvbiografi ”Bare
rolig, han kommer ikke langt til fods”, at forlaget Haase har valgt at udgive bogen som e-bog,
rigt illustreret med et udvalg af forfatterens morbide
tegninger.
Den amerikanske tegner John Callahan fortæller på
sin egen uforbeholdne måde om sit usædvanlige
liv, herunder konflikterne, der tårnede sig op, da
han som 21-årig alkoholiker blev rygmarvsskadet.
Men også hvordan han tacklede sin nye livssituation og med en tusch i sin delvist lammede højre
hånd, langsomt vendte tilbage til livet og blev vittighedstegnernes enfant terrible.
Callahan skånede ingen og gjorde grin med alle
befolkningsgrupper, især blinde, døve, talehæmmede, kørestolsbrugere og epileptikere. Ingen blev
skånet. Også politikere, socialrådgivere, mødre og
fædre måtte stå for skud, når Callahans skarpe pen
fik fart. Som han sagde: ”Jeg fastholder min ret til
at gøre grin med en hvilken som helst gruppe eller
enkeltperson, især de selvretfærdige røvhuller, som
foregiver at slås for de handicappede….” – John
Callahan
Callahan var leverandør af sort humor i streg og
tekst til mere end 80 aviser og magasiner verden
over, herhjemme bl.a. til Politiken engang i 90’erne.
Da bogen udkom første gang på dansk, blev han
kaldt ”Den sorte humors mester”, da Det fri Aktuelt
anmeldte bogen. Callahan døde i 2010.
Haase Forlag. 240 sider, rigt illustreret med
Callahans tegninger. Købes og downloades på
haase.dk
RYK! 4 · 2018
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Det kan så let gå
Rejser:

Dette er en rejseskildring fra New
York. Det er også en skildring om at
udfordre og overvinde udfordringer
og om at prøve at leve efter mottoet
”Det kan så let gå godt”.

M

in kone, min søn og jeg
venter på en taxi uden for
restauranten Roberta’s.
Den ligger på Brooklyn,
serverer glimrende mad – og med lidt
god vilje kan man sige, at den er handicapvenlig. Ret beset er det ikke en
taxi, vi venter på, men en Uber. I deres
app kan man bestille en bil, der kan
medtage kørestole. Vi har brugt appen
flere gange og har aldrig ventet mere
end 15 minutter. På min kørestol er der
monteret en ”Klaxon”-elmotor, som
har været medvirkende til at gøre vort
ophold i New York til en fornøjelse. Den
har, sammen med handicapvenlige
Uber-taxier, et handicapvenligt hotelværelse, handicapservicemindede fly- og
lufthavnspersonaler, gjort mine bekym-
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ringer om at rejse som rygmarvsskadet
til skamme.

At rejse er at leve
Min kone og jeg har altid været enige
med H.C. Andersen. I mange år har vi
rejst på ferie- og oplevelsesture flere
gange årligt. Om vinteren gik turen til
eksotiske steder, hvor varmen og gode
oplevelser kunne lade vores batterier
op. I en årrække var Thailand det foretrukne rejsemål. I de sidste otte-ti år er
rejserne gået til Mexico og Costa Rica.
Om sommeren gik turen som regel til
Sydeuropa.
Da det i sommeren 2017 stod klart for

os, at vi ville få svært ved at rejse på
samme måde som tidligere, gik vi i gang
med at finde ud af, hvad vi så kunne
overkomme. Vi ville rejse igen.

Det kan så let gå godt
For 15 år siden mødte jeg i arbejdsmæssig sammenhæng en kollega, der
havde som motto: ”Det kan så let gå
godt” Jeg faldt pladask for udtrykket.
Bekymringer har været en del af mit
liv – bekymringer, som ofte, ikke blev
til noget. Jeg tror på, at vi kan påvirke
vores egne måder at håndtere de udfordringer, vi møder i livet, ved at arbejde
med vores egne tankesæt. Da jeg under

godt

Tekst og foto: Jan Jonasson

mit sygdomsforløb langsomt mistede
følesans fra navlen og ned – og mistede
evnen til at gå og stå, var udtrykket ”Det
kan så let gå godt” med til at holde mig
fra de værste nedture. Undervejs i forløbet raslede lægerne flere gange med
kræft-sablen. Helt frem til den endelige
diagnose, Bilharziose, i juli 2017, klamrede jeg mig til mottoet.
Diagnosen var Bilharziose (sneglefeber),
som jeg i øvrigt må have pådraget mig
på én af vores mange rejser til Mexico
og Costa Rica, og som er årsagen til, at
jeg i dag er paraplegiker og relativ ny i
”faget”.

New York New York
Vores yngste søn bor og arbejder i New
York. Det er dejligt for ham, og for os
har det været en anledning til at besøge
ham – for at kramme ham – og for at få
afprøvet nye rejsemåder.
Det har ikke været svært for mig at
forestille mig alle mulige slags udfordringer, som jeg ville møde på en sådan
rejse. Lige fra transporten til lufthavnen,
selve flyveturen, transport fra lufthavnen, hotellet, transport i NYC, museer,
restauranter m.m. Køen af tænkte
udfordringer er lang. I virkeligheden er
de fleste til at overkomme. Fra andre
rejsende paraplegikere har jeg hørt, at
god forberedelse og research er den
vigtigste del af en rejse.

Og hvordan gik det så?
Selv om jeg planlagde og researchede grundigt
inden rejsen, var

jeg stadigvæk usikker på, om jeg ville
støde på ukendte – og i værste fald
uoverkommelige udfordringer. Som
Peter Plys er citeret for at sige: I mange
år tog jeg sorgerne på forskud – men
det har jeg aldrig haft glæde af.
Et toiletbesøg lige inden vi skulle køre til
lufthavnen, kombineret med en analprop
og en bukseble, skulle sikre mig i de
11-12 timer, der ville gå fra afgang fra
hjemmeadressen til ankomsten på vort
New York hotel. Det viste sig at fungere
fint både ud og hjem. Servicen i såvel
lufthavnene som i flyene var god, effektiv og venlig. En ofte forekommende
fordel ved at være i kørestol er, at man
kommer først i køerne – også ved indrejsetjek i NYC.
Vores søn modtog os i lufthavnen, og
turen hen til hotellet i Brooklyn foregik
i en Uber-taxi, som kunne rumme en
kørestol. Smart!
Da vi kom ind på hotelværelset, kunne
vi med det samme se, at det ikke var et
handicapegnet værelse. Sengene var
80 cm høje, adgang til toilettet kunne
kun lade sig gøre ved at flytte de store
senge (tak, søn), og badeværelset var
ikke et roll-in-shower. Vi havde en del
diskussioner med hotellet, som havde
booket det ”rigtige” værelse ud. Vi
accepterede to overnatninger i det ikkeegnede værelse (ikke lige til at overskue
at skulle flytte hotel osv.). Det ”rigtige”
værelse var til gengæld velfungerende
med et rummeligt badeværelse med
en blød gummiliste i brusebadet, som
gjorde det muligt at køre derud med
badestolen. I en tankevækkende dialog
med hotelmanageren fik vi at vide, at
der kun var ét handicapegnet værelse,
fordi ”andre gæster ikke kunne lide, at
deres værelse var handicap-egnet”.

Det gik godt med taxi
Ved transporten rundt i New York havde
vi egentlig ikke de store udfordringer.
Når vi ikke gik, brugte vi New Yorks
udemærkede taxisystem. Taxier, som
kan tage en kørestol med, kan bestilles via en app. Vi

valgte at bruge Uber – det var en succes. Det fungerede hver eneste gang, vi
bestilte en taxi. Ventetiden var som regel
acceptabel – priserne ligeså. Subwaysystemet benyttede vi ikke, da ikke alle
stationer har elevatorer.
Vi besøgte også vores nevø, som pt. bor
på Princeton University med sin familie. Da de ønskede sig dansk rugbrød,
tog vi en taxi fra vort hotel i Brooklyn
til Grand Central Station, hvor vi købte
rugbrød i Claus Meyers Northern
Foodhall, inden vi gik hen til Penn
Station. Fordi jeg er kørestolsbruger, var
togbilletten til halv pris. Der var elevator
ned til perronen – og togkonduktøren
kom med en lille rampe hen til den del af
toget, hvor der var kørestolspladser.

Lidt om seværdigheder
Dem er der mange af i New York. Vi har
indtil nu kun besøgt nogle få seværdigheder – i sikker forvisning om, at vi kommer til NYC igen.
Vi valgte en sightseeing fra vandsiden
ved Midtown Ferry Terminal W.39th st.
Turen er en hop-af-hop-på-tur, som
varer halvanden time, hvis man bliver
om bord. Det var let at komme hen til
terminalen, og adgangsforholdene er
fine. De høje dørtrin på båden hjalp den
venlige besætning mig over.
Guggenheim-museet stod også på
vores liste, og det blev en fin kunstoplevelse – og en super god kørestolsoplevelse. Gode bremser er en fordel, når
man triller ned ad museets sneglegang.
Vi tog en kunstoplevelse mere og
besøgte MOMA, der også har fine forhold for rullende gæster.
Brooklyn Bridge Park og Brooklyn
Bridge er gode steder at køre med en
kørestol – og endnu bedre, hvis man,
som jeg, har en Klaxon spændt foran
kørestolen.
Næste gang, vi kommer til NYC, står
Empire State Building på vores liste over
seværdigheder. Der er gode adgangsforhold, og man kan komme over 100
etager op.

Kan det så let gå godt?
Det korte svar er JA. Som relativt ny
paraplegiker, har det været berigende

Foto: Colourbox
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Rejseråd
Fly

En direkte flyvning til NYC er
klart at foretrække. Pt er det
kun SAS og Norwegian, der
flyver direkte. Ved at bestille
i god tid – og være klar til at
rejse uden for højtider og
travle rejsedage – kan man
finde relativt billige, direkte
fly til NYC. Ved billetbestilling skal man angive, hvilken
form for hjælp, man har brug
for i lufthavnen, fx behov
for at blive hjulpet frem til
flysæde.

Hotel

Øverst: Siddende i taxa med manuel
rampe, hvor jeg blev trukket ind i min
kørestol.
Midt: Venter på rampen på Penn Station.
Nederst: Brooklyn Bridge Park har en fin
tilgængelig havnepromenade.

for mig at opdage, at det kan lade sig
gøre at rejse til udlandet i kørestol. Jeg
har også erfaret, at det er vigtigt med
god og grundig research inden afrejsen.
Vi er blevet optaget af, hvor nemt eller
svært, det skal være. Vi er ikke interes
serede i ekstremt fysisk krævende
rejseoplevelser. Mere den type rejseoplevelser, som de fleste mennesker kan
nikke genkendende til – og som det
egentlig primært kræver god research
for at kunne gennemføre.
Næste rejse bliver en biltur ned gennem
Europa til Spanien. Vi er allerede gået i
gang med at researche.
Jan Jonasson er 63 år gammel, gift med
Susanne og tilsammen har de fire børn
og tre, snart fire børnebørn.
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Når man søger på de mest
kendte hotel-søgemaskiner,
kan man søge på handicap
egnede hoteller. Ved bestilling af værelse, er det en god
idé at kontakte hotellet for at
sikre sig, at værelset er handicapegnet, og at der er et
roll-in shower. Når man nærmer sig afrejsedato, er det en
god idé at kontakte hotellet
igen for at sikre sig, at de har
husket ens ønsker. Mange
hoteller har nemlig kun ét
handicapegnet værelse. Jeg
valgte desuden at investere
i en transportabel bade- og
bækkenstol.

Hjælpemiddel
Jeg ønskede at medbringe
min Klaxon-elmotor i flyet.
Den er normalt udstyret
med en type lithium-batteri,
som ikke må medbringes
i flyet – hverken i kufferten
eller i håndbagagen. Derfor
investerede jeg i et rejsebatteri, der var mindre kraftigt
– hvorfor vores aktionsradius
blev reduceret fra 15-20 km
til fem-otte km. Men det fungerede for os.

Transport
De fleste bybusser har
rampe ved indgangsdøren.
New Yorks Subway er mulig,
dog vær opmærksom på, at
ikke alle stationer har elevator. Nogle taxaer har rampe.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Privatfoto

CPH H
Marathon på hjul:

Ved Copenhagen Half Marathon i
september i år stillede en håndfuld
kørestolsbrugere op til start sammen
med 22.000 løbere fra hele verden.
Ved CPH Half næste år har Frank
Bjerregaard Hansen en plan for flere
rullende deltagere.

F

Tekst: Birgitte Bjørkman

ørste CPH Half fandt sted i 2015 og
på blot fire år er det gået fra at være
et motionsløb til et internationalt gold
label løb, som både favner elite og
bredde. Det er aktuelt verdens hurtigste halvmaratonrute, som af samme grund tiltrækker et
stærkt, internationalt elitefelt. Men det er også
en folkefest med deltagelse af rigtig mange
motionister.

ParaAktiv Pokal
Frank Bjerregaard Hansen fra Hasselager har
deltaget i de sidste to CPH Half, og nu vil han
have flere kørestolsbrugere med.
- I år var vi nogle stykker, men vi skal være
mange flere næste år.
Derfor har han taget initiativ til en uofficiel

Helena Rosenberg ses blandt løbere ved
årets CPH Half, hvor hun kom i mål på
1:57:17. Foto: Mikkel Beisner.
- Lige nu har jeg kontakt til et par firmaer, der vil sponsorere gavechecks og
T-shirts, fortæller Frank, der har inviteret
RYK med og lover en plads på T-shirten.

Fedt at være med

ALF

ParaAktiv vandrepokal til vinderen af
hurtigste tid ved CPH Half. Bedste tid er
pt 1:43:50. Den blev kørt af Frank selv i
2017.
- Den blev desværre ikke slået i år, fortæller 48-årige Frank, der kom i mål på
1:46:28. Et resultat, han er godt tilfreds
med efter en operation i højre skulder i
november sidste år.
En af dem, der var tættest på at slå
Franks rekord fra sidste år, var Anders
Beha, der kørte en tid på 1.44.56.
Nu håber Frank, at han bliver udfordret
næste år og får kamp til stregen, så
pokalen kan gå videre til en anden.

Bidt af træning
Helena Rosenberg deltog også i CPH
Half og kom i mål 1.57,17.
- Det er en vild lykkefølelse at vide, at
man kan køre så langt i sin hverdagsstol, hvilket har gjort, at jeg bruger den
endnu mere aktivt i min hverdag.
- Jeg er blevet bidt af træning, der har
fokus på ekplosivitet og høj aerob level,
fortæller Helena, der glæder sig til CPH
Half næste år og håber på udfordring.

Frank glæder sig til CPH Half næste år.
- Det er så fedt at være med. Man er en
del af noget større, og stemningen er
i top. Jeg husker, da jeg deltog første
gang, og tilskuerne råbte: Kom så Frank!
Hold kæft, tænkte jeg, folk kender mig i
København! Indtil jeg kom i tanke om, at
mit navn stod på startnummeret, fortæller Frank med et skævt smil og slutter:
- Men det er fantastisk at mærke den
store opbakning. Folk synes jo, det er
sejt, det, vi gør.

Ruten
Der er start og mål på Øster Allé,
og ruten går gennem det bedste af
København og Frederiksberg med vægt
på en hurtig og samtidig seværdig rute.
Om rutens tilgængelighed fortæller
Frank med begejstring:
- Ruten er næsten perfekt i kørestol. Kun
få steder er der udfordringer. Et sted er
der en 10 cm kantsten, som man skal
ned fra, og to tredjedele inde i løbet er
der ca. 20-25 meter med brosten, men
det når knapt at blive et irritationsmoment, så er man tilbage på asfalten.

Frank har taget initiativ til at oprette en
begivenhed på Facebook. Her bliver
der lagt praktisk info op, og der bliver
mulighed for udveksling af tips mv. inden
løbet. Se ““Para Activ CPH Half”.
CPH Half er støttet af Nordea-fonden og
arrangeret af Sparta Atletik & Motion og
Dansk Atletik Forbund i samarbejde med
en række partnere.

Regler
For at kunne vinde ParaAktiv pokalen
har Frank opsat nogle regler.
- Der skal køres i ParaAktivs T-shirt, som
bliver udleveret på dagen. Man skal køre
i sin hverdagsstol med 24, 25 eller 26
tommer hjul. Og man må ikke benytte
påspændt el-hjælpemotor foran stolen
eller FreeWheel.
Ud over pokalen for hurtigste tid er der
gavechecks fra en række sponsorer til
vinderen, nummer to og nummer tre.

Frank Hansen mellem Helena Rosen
berg og Anders Beha inden årets CPH
Half. Næste år håber de på, at der er
mange, der vil tage udfordringen op i
kampen for at vinde ParaAktiv pokalen.
Privatfoto.

CPH Half 2019
CPH Half 2019 afvikles søndag den 15. september kl. 11.15. Tilmelding åbnede
den 1. december på cphhalf.dk og via CPH Half App. Bemærk: Det skal oplyses
til løbets arrangører, hvis man benytter kørestol. Følg med på den officielle facebookside: “CPH Half 2019” samt på facebooksiden: “Para Activ CPH Half” for
deltagere i kørestol. Ruten kan man se på: map.cphhalf.dk
RYK! 4 · 2018
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Let’s dance
Paradans:

- Kørestolsdans er ikke så kendt her i
landet, selv om idrætten har været her
siden 1985, fortæller Karina Frederiksen
fra Foreningen Kørestolsdans i
Danmark.
Hun håber, at flere får kendskab til
kørestolsdans og bliver interesseret i at
deltage i sporten.

Flere discipliner
Kørestolsdans er en sport for alle i
kørestol uanset funktionsnedsættelsens
omfang og årsag.
- Man kan deltage i både manuel og elkørestol – også hvis man blot styrer stolen med munden, fortæller Karina, der er
uddannet danseinstruktør og underviser
i både Sakskøbing, Vordingborg og
Sorø.
Kørestolsdans er en aktivitet på lige
fod med fx paraatletik, og som andre
idrætsgrene er kørestolsdans også en
konkurrencesport og har et idrætsudvalg i Parasport Danmark. Som i atletik
er der også flere discipliner. Der kan
danses vals, tango, samba, rumba og
freestyle samt party- og kredsdanse og
Line Dance.
- Vi danser primært Standard og Latin,
hvor man kan danse Duo, hvor begge
danser i kørestol, eller Combi, der er
dans mellem en person i kørestol og en
gående, fortæller Karina.
Dansen er for 48-årige Karina, der selv
sidder i el-stol og har dyrket sporten på
konkurrenceplan i otte år, mere end blot
dans og konkurrence.
- Dans styrker ens balance og ryg- og
armmuskulatur …. men mest af alt lattermusklerne. Man kan ikke være sur,
når man danser.

Dance Cup med deltagere fra Finland,
Polen, England, Ukraine, Tyskland,
Holland, Norge og Danmark.
- Det blev en succes, og vi er nu i
fuld gang med at planlægge Danish
Wheelchair Dance Cup i pinsen 2019.
Det bliver igen afholdt på Musholm
- Ferie - Sport - Konference i Korsør,
og vi håber på flere danske deltagere
ved dette stævne end i 2017, fortæller
Karina.

Team NIBO Kørestolsdans
Team NIBO Kørestolsdans i Roskilde er
et af de få steder i landet, hvor man kan
dyrke dans i kørestol.
Teamet er startet af Nina Jensen og Bo
Christiansen, der begge savnede et sted
at danse. De fandt et egnet lokale, og
siden de startede for lidt mere end et
år siden, er de blevet seks dansere, der
mødes en gang om ugen.
- Men vi vil gerne være mange flere,
fortæller 40-årige Nina, der selv startede
til kørestolsdans for knapt fem år siden.
Nina har en sygdomsbetinget rygmarvsskade og har siden 2011 siddet i
el-kørestol.
- Men en el-stol er ingen hindring,
forklarer Nina, der både danser standard, latin og freestyle sammen med sin
dansepartner Bo. Bo er gående, men
sætter sig i en kørestol, når han og Nina
danser Duo.
Sammen deltog de i foråret i Open
World Cup for kørestolsdans i Holland
og kom hjem med både guld og sølv. Et
internationalt stævne på Malta venter
forude, og i pinsen næste år er de igen
med ved Danish Wheelchair Dance Cup
2019 på Musholm.

Danish Wheelchair Dance Cup 2019

Inspirerer andre

Det var i mange år foreningens mål at
arrangere en større, international turnering for kørestolsdansere i Danmark. Det
lykkedes sidste år, da de sammen med
Danmarks Sportsdanserforbund (D.S.)
afholdt den første Danish Wheelchair

Fordi kørestolsdans kun har få udøvere
i Danmark, er der ingen støtte at hente,
og Nina og Bo må derfor selv betale
deres deltagelse. Så for at udbrede
kendskabet til kørestolsdans og gøre
sporten større, tager Nina og Bo gerne
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ud i landet til forskellige arrangementer.
- Vi giver både opvisning og instruktion i
de forskellige kørestolsdanse.
Og hjemme i klubben i Roskilde er alle
interesserede velkomne, fortæller Nina,
der lover, at man bliver smittet af glæden ved musik og dans.
- Dansen er én af de ting, jeg får min
energi fra. Jeg kan fx have en dårlig dag
med smerter, men når jeg tager af sted
til dans, bliver jeg altid i godt humør.
Også Karina håber, at flere får øje på
dansen.

I Danmark er kørestolsdans ikke så udbredt.
Men det vil Foreningen Kørestolsdans i
Danmark gerne gøre noget ved.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: MMWFOTO

- Dansen er én af de ting, jeg får min
energi fra, fortæller Nina, der her ses
sammen med sin dansepartner Bo, der
er gående men sætter sig i en kørestol,
når de danser Duo.
ske deltagere ved næste års Danish
Wheelchair Dance Cup.
Team NIBO starter kørestolsdans op igen
søndag den 13. januar kl. 11.00-12.30
på Klostermarkskolen, Kongebakken 19
i Roskilde. For oplysninger kontakt teamnibo@gmail.com.
For yderligere info om kørestolsdans
og klubber kan man kontakte Karina
Frederiksen, Foreningen Kørestolsdans
på tlf. 4011 6717 eller mail: wheelchairdance17@gmail.com.

Danseklubber med kørestolsdans
Danseklubben Sax, Sakskøbing:
karen@saxdans.dk. saxdans.dk
Team NIBO Kørestolsdans, Roskilde:
teamnibo@gmail.com, fb: Team NIBO

En el-stol er ingen hindring. Nina og Bo danser standard, latin og freestyle.

- Vores mål som forening
er at skabe danseglæde
og gode resultater uanset
funktionsniveau. Alle kan
deltage, slutter Karina,
der håber på flere dan-

- Man kan danse i både
manuel og el-kørestol, fortæller Karina, der her ses
til en international konkurrence. Privatfoto.

Struer Sportsdanserforening, Struer:
info@struerdans.com/struerdans.com
H.I.F for Rødby og Omegn, Rødby:
jpst21@gmail.com
Soffie Dance Studio, Kbh Ø:
mail@soffie.dk. soffie.dk

Danish Wheelchair Dance Cup 2019
Danish Wheelchair Dance Cup 2019
afholdes på Musholm - Ferie - Sport
– Konference i Korsør den 8. – 9. juni.
For information kontakt Foreningen
Kørestolsdans på tlf. 4011 6717 eller
mail: wheelchairdance17@gmail.com.
RYK! 4 · 2018
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Elektroder i rygma
Forskning:

Nyheden nåede TV2 Nyhederne en dag i september. Resultatet af et amerikansk studie kunne
berette historien om en rygmarvsskadet mand, der havde taget sine første skridt.

J

ered Chinnock fra USA har taget sine første selvstændige skridt ved hjælp af implanterede elektroder i rygmarven kombineret med intensiv træning.
Kendall H. Lee, der er professor i fysiologi og neurokirurgi ved
Mayo Clinic i Minnesota, USA er én af de ledende forskere
bag studiet, som Videnskab.dk har lyttet til i en telefonisk
pressekonference. Resultatet af studiet er bragt i det videnskabelige tidsskrift, Nature Medicine.

16 elektroder
Den 29-årige Jered Chinnock pådrog sig en rygmarvsskade i
en snescooter-ulykke for tre år siden. Inden operationen havde
han været gennem et 22 uger langt, intensivt træningsforløb.
Elektroderne, 16 i alt, er opereret ind lige under skaden og
stimulerer herfra musklerne i benene, der aktiveres og gør
det muligt at styre dem igen. Et batteri, der er opereret ind i
bughulen, giver strøm til elektroderne. Det lyder enkelt, men
det er det langt fra. Blandt de 16 elektroder, der kan tændes
og slukkes med fjernbetjening efter behov, skal der findes den
rette kombination, og signalerne forfines undervejs.

Intensiv træning
Operationen kræver samtidig omfattende, intensiv træning.
Jered Chinnock skal lære, hvordan kroppen får besked om
den ønskede bevægelse. Det skyldes, at elektroderne ikke
kan sende samme, præcise stimulanser til nerverne rundt om

musklerne, som hjernen kan, men stimulerer flere muskelgrupper på samme tid. Efter operationen ændrer træningen karakter, efterhånden som der kan udføres bevægelser med støtte
fra rollator og træner, og med tiden vil muskelmassen styrkes.

Behov for mere forskning
Endnu er det kun en enkelt patient, resultatet bygger på,
men det viser, at der ligger et stort
potentiale i denne type operation
med elektroder, som lige nu har stort
fokus i jagten på at finde fremtidens
cure for mennesker med rygmarvsskader. Men der er endnu lang vej,
og næppe alle kan stille sig i kø for
denne type operation. Nyskadede
har selvklart et forspring med større
muskelmasse. Andre faktorer kan
spille ind. Eksempelvis at kroppen
vil forsøge at udskille elektroderne.
Det kræver omfattende studier og
forskning.

Lang vej
I RYK ser man med stor interesse
på forskningen, men maner også til
besindighed.

Jered Chinnock tager
sine første skridt.
Foto: Mayo Clinic.

Også i Schweiz har forskere lykkedes med at få tre personer med rygmarvsskade til at generhverve
funktioner takket være banebrydende teknologi med elektrisk implantat.

T

re schweiziske rygmarvsskadede har forbedret deres
færdigheder signifikant, efter at de har fået indopereret et elektrisk implantat i rygsøjlen, som har ”vækket”
inaktiv rygmarvsvæv. De kan nu gå ved hjælp af den elektriske
stimulering.

28-årige David M’Zee pådrog sig en inkomplet rygmarvsskade
i en sportsulykke i 2010. Nu kan han gå igen ved egen hjælp.
Foto: Emmanuel Barraud.
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Det kliniske forsøg, STIMO - Stimulation Movement Over
ground - føres an af to professorer fra Lausanne, Grégore
Courtine og Jocelyne Bloch. De benytter en kombination
af præcis epidural elektrisk stimulering - en lille elektrochip
implanteres i rygmarven og styres trådløst via talestyring - og
intensiv robotassisteret bevægelsestræning.
Selv om forskerne ikke forstår mekanismen fuldt ud, synes
stimuleringen at vække det sovende spinalvæv under skadens niveau. Udfordringen for forsøgspersonerne er at lære at
koordinere deres bevægelser, men efter blot en uge kunne de
gå med støtte, og deres muskelkontrol ved egen vilje forbed-

rven

Fejring af SCI dagen
Den 5. september fejrede man mange steder i verden den
internationale SCI DAY. Også herhjemme.
Tekst og foto: Birgitte Bjørkman
Tekst: Birgitte Bjørkman

- Der er bestemt interessante perspektiver i denne type
forskning med henblik på at give personer med rygmarvsskade bedre førlighed. Særligt, når man kombinerer intens
træning med exoskelet eller operative indgreb, fortæller
RYKs sundhedspolitiske konsulent, Mikkel Bundgaard og
fortsætter:
- Men der er stadig lang vej, når man tænker på, hvor
mange ting der skal koordineres, når man tager et skridt.
Det er ikke nok, at bestemte muskler skal aktiveres med
den rette styrke og rækkefølge. Det skal samtidig koordineres med tilbagemeldinger, som følesanserne giver til
hjernen.
Forskerne bag studiet konkluderer selv, skriver videnskab.
dk, at der er behov for yderligere forskning, dels i forhold
til, hvordan træning og elektrisk stimulation i samspil kan
genoprette tabte, motoriske funktioner og dels i forhold til
type og varighed af skade.
“Neuromodulation of lumbrosacral spinal networks enables
independent stepping after complete paraplegia”, Nature
Medicine (2018). Kilde: videnskab.dk. Videnskab.dk’s artikel
bygger også på samtale med Mads Jochumsen og Andrew
Stevenson, begge adjunkter på Institut for Medicin og
Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.

I

anledning af den internationale SCI DAY den 5.
september var RYK trillet
ind på Rådhuspladsen,
hvor vi bød på gratis kaffe,
(sponcoreret af Auto Mobil),
livemusik og en snak med
forbipasserende. Vi havde
nytrykte postkort med, hvor
der fulgte en opfordring til at
støtte RYK i arbejdet for landets rygmarvsskadede.

Kasch om fremtidens forskningsprojekter på VCR.
Det blev en god fejring af den
internationale SCI DAY.

Spinal Countdown
RYKs formand, Helle Schmidt
holdt en tale om RYKs
arbejde, og Jan Jonasson
og Craig Hermi Herrmann,
begge musikere og begge
rygmarvsskadede, havde til
dagen valgt at kalde sig Spinal
Countdown. Et i øvrigt genialt
navn. Sammen spillede og
sang de en række akustiske numre og bidrog til
en hyggelig stemning på
den travle plads i hjertet af
København.

Fejring på centrene

redes hastigt inden for fem måneders intensiv træning.
Efter afslutningen af studiet kunne alle tre gå en distance
på mere end en kilometer på et gangbånd uden brug af
støtte. Det bemærkelsesværdige er, at selv om stimulatoren var konstant aktiv, viste de en evne til at stå stille
og til sidst begynde at gå ved egen vilje. I modsætning
til tidligere studier udløser intensitetstræningen således
ændringer, som fører til forbedret funktion, selv om stimulatoren er slukket, hvilket er uden fortilfælde.
De endelige resultater forventes inden for et til to år,
men allerede nu bliver den epidurale stimuleringsteknik
evalueret af en række forskningsinstitutioner. Det næste
skridt bliver at gennemføre et fase II forsøg med en større
gruppe med flere typer rygmarvsskader.
Forskningen i Schweiz er støttet af Wings for Life Foundation.

Også på Klinik for Rygmarvs
skader og Vestdansk Center
for Rygmarvsskade blev SCI
dagen fejret. I Hornbæk så de
den engelske film The Best
of Men, som omhandler Dr.
Ludwig Guttmanns pionerarbejde på Stoke Mandeville,
hvor han revolutionerede
behandlingen og rehabiliteringen af patienter med
rygmarvsskader.
På VCR var der taler og under- På Rådhuspladsen bød RYK på
holdning. Bl.a. fortalte forskgratis kaffe, livemusik og en snak
ningsansvarlige læge, Helge
med forbipasserende.
Det er International Spinal Cord Society (ISCoS), der har stiftet
den årlige mærkedag SCI DAY den 5. september med det formål at øge bevidstheden blandt offentligheden om behandling
og rehabilitering af rygmarvsskadede, om rygmarvsskadedes
livsvilkår og om fremskridt inden for forskningen. Læs mere på
worldsciday.org.
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Frank Bjerregaard
Hansen i en dyst med
Thomas Blond i baggrunden som noter.

Paradart:

Bullseye fra en kø
Tekst og foto: Birgitte Bjørkman

F

or at støtte op om udbredelsen af Paradart, var Langhøj i
Viby J ved Aarhus vært for et
uofficielt dartstævne for siddende spillere i september i år. Langhøjs
showroom var ryddet for biler til dagen.
I stedet var der opstillet fire dartskiver,
som var udlånt af Team Tvis Dart, og et
bord til en noter ved hver bane.
- Langhøj ønsker generelt at støtte op
om det aktive liv i kørestol og fremme
Parasporten, hvorfor det er helt naturligt
at være arrangør af Langhøj Open 2018
i Paradart, fortæller marketingsansvarlig
Thomas Blond Nissen, der selv spillede
med i stævnet og vandt C-rækken.

Tilpassede regler
De overordnede regler blev ændret lidt
hos Langhøj. Der blev spillet ned fra 301
og ikke 501, og der skulle lukkes inden
for 15 indgange, ellers blev spillet lukket
med én pil tættest på Bull.

24 4 · 2018 RYK!

- Det gjorde vi for at få et godt flow i
spillet, fortæller Thomas.
Der blev spillet bedst af tre legs i alle
kampene, også i knockout kampene.
Efter endt gruppespil blev der spillet to
semifinaler i hver af rækkerne og derefter en finale. For at skærpe konkurrencen var der naturligvis både pokaler og
præmier til vinderne.

Nr. fem på den europæiske liste
43-årige Jesper Andersen fra Tvis ved
Holstebro deltog i stævnet hos Langhøj.

Paradartklubber

Dartklubben Royal (Rolling Devils), Vejle
Lido Dartklub, Horsens
Gråsten Dart, Gråsten
Gulkrog Dartklub, Vejle
Dartklubben Potten, Låsby
Tvis Paradart, Holstebro

Han har spillet dart i snart 30 år – de
sidste 10 år fra sin kørestol, siden en
arbejdsskade forårsagede en rygmarvsskade. Som passioneret dartspiller glæder han sig over den voksende interesse
for siddende dart både nationalt og
internationalt. Den danske paradartsliga
har kun eksisteret i et års tid, men der
er mange ambitioner. Derfor glæder
Jesper sig også over, at Langhøj bød sig
som vært for et stævne, hvor man kan
komme og prøve.
- Det vil være fedt, om Paradart i
Danmark blev kæmpestort.
Jesper træner selv fire-otte timer dagligt, og han har gjort sig bemærket på
den internationale paradart-scene, hvor
han bl.a. har deltaget i en af verdens
ypperste paradartturneringer i England.
- Jeg ligger nummer fem på den europæiske liste, sidste år var jeg nummer 10. Så planen er, at jeg skal være
nummer et, måske sker det næste år,

Paradart er i fremgang, siden Danmarks første uofficielle dartstævne for spillere i kørestol blev afholdt i
januar sidste år med ParaSport Vejle som arrangør. Siden er der kommet skred i dartspillet. I Fjerritslev
blev det første DM i Paradart holdt i i juni med 12 DM-deltagere, og i september mødte 20 deltagere op
til Langhøj Open 2018 i Paradart. For nogle var det første gang, de holdt en dartpil i hånden. Andre havde
prøvet det før.
fortæller Jesper Andersen, der træner
intensivt hver dag. Hjemme i Tvis har
han sammen med en anden kørestolsbruger taget initiativ til Team Tvis Dart,
hvor folk med eller uden handicap kan
spille. Også andre steder i landet er der
dartklubber, der tilbyder siddende dart,
hvilket glæder Jesper.

Godt netværk
Blandt de fremmødte var Frank
Bjerregaard Hansen, der har spillet dart
siden oktober sidste år.
- Jeg blev bekendt med Paradart i
foråret 2017 ved et basketstævne i Vejle,
hvor et par dartspillere kom og præsenterede spillet. Siden har jeg spillet i
Tvis Paradart, fortæller Frank, der også
gerne tager pilene frem, når dagen er
omme og børnene er lagt i seng.
- Det er en god måde at stresse af på.
Og ikke mindst giver dart en masse

restol

nye venner og netværk med hyggelige
stunder omkring dartskiven.
Hos Langhøj dystede Frank i A rækken men måtte se pokalen gå til Jesper
Andersen.

Pokaler og præmier
Gennem dagen blev der ivrigt dystet,
kun afbrudt af spisepauser på skift, hvor
Langhøj bød på sandwich og drikkevarer. I pauserne havde deltagerne mulighed for at prøve de opstillede Parkour
baner, som tyskeren David Lebuser, der
er en af verdens bedste WCMX udøvere,
havde medbragt til dagen. I løbet af
dagen dukkede der også nysgerrige
gæster op for at se med.
Dagen sluttede med overrækkelse af
pokaler og præmier til vinderne af A,
B, C og D rækkerne samt vindere af
højeste lukning og højeste scoring.
Præmierne var sponsorerede af stævnets samarbejdspartnere, Langhøj,
JYSK, Dartshop.dk og Fit4Fight.

Christian Sørensen havde ikke spillet dart før.
Han dystede i D rækken, som han vandt. Endnu
er der ikke en dartklub i Aalborg. Kommer der
en, vil Christian overveje at prøve mere dart.
Med stævnet hos Langhøj er det håbet,
at der vil blive skudt lidt flere pile afsted
rundt om i landet.
- Ud over at give mulighed for både
nationale og internationale stævner, så
byder sporten også på et hyggeligt fællesskab i klubberne, slutter vinderen af
stævnet, Jesper Andersen.
I Dansk Dart Union (DDU) efterlyser man
kørestolsbrugere, der er interesserede i
paradart. DDU støtter også tiltag til paradart i landets klubber. Næste år opretter
DDU en officiel turnering i paradart.
For info kontakt udviklingskonsulent hos
DDU, Mikkel Syberg, mikkel.syberg@
dart-ddu.dk. Jesper Andersen kan kontaktes på tlf. 2572 0203. Find mere info
på dart-ddu.dk og spildart.nu.

Paradart
Spilles efter officielle regler. Pilene
kastes fra 2,37 m (samme afstand
som andre spillere). Dog er dartskiven
sænket til 1,37 cm, der er den officielle
kørestolshøjde, ligesom de sænkede
paradartbaner ikke har en forhøjet
kastelinie (hocky) men alene en markering, så spillerne kan køre frem til
skiven og hente pilene. Internationale
klassifikationer fra World Disability
Dart Association skal være opfyldt.
Siddende dartudøvere kan konkurrere
på lige fod med ikke-siddende deltagere i ordinære turneringer. Det er dog
ikke pålagt alle klubber under DDU
at have niveaufri adgang og baner i
kørestolshøjde, så inden deltagelse
i en turnering skal man sikre, at den
pågældende værtsklub har egnede
forhold.

Invitation til Paradart Langhøj Open II

Langhøj gentager succesen og afholder Paradart Langhøj Open II hos Langhøj i
Rødovre lørdag den 26. januar. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne; nybegyndere som øvede. Der spilles efter officielle regler fra kørestol (lån af kørestol
er muligt). Program: Der åbnes kl. 9:30 for en kop kaffe og opvarmning. Stævnet
starter kl. 10 og forventes afsluttet senest kl. 18. Undervejs serveres sandwich og
drikkevarer. Der er fine sponsorpræmier til vinderne.
Tilmelding: tbn@langhoej.dk eller på tlf. 8140 7001. Tiimeldingsfrist: 11. januar.
Adresse: Fjeldhammervej 23, Rødovre.
Yderligere info: Facebooksiden: Paradart Langhøj Open II
RYK! 4 · 2018
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ESCIF-kongres 2018:

Europæisk fokus på
mentorstøtte
ESCIFs kongres blev i år afholdt i Prag med hovedtemaet ”Peer Support”.
Det viste sig, at mentorordninger er et af de vigtigste udviklingsområder i
medlemsorganisationens aktiviteter.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: ESCIF

D

en 13. årlige ESCIF kongres
fandt sted i Prag i begyndelsen af august og var planlagt i samarbejde med den tjekkiske
rygmarvsskadeforening, CZEPA.

Peer Support
Kongressens tema “Peer Support
- en unik resurse” blev indledt
med hovedtaler Lucy Robinson
fra Stoke Mandeville hospitalet i
Storbritannien, der præsenterede
deltagerne for mentoruddannelsen, “Peer-uddannelse Service”.
Fra Holland talte Christel van
Leeuwen om Peer supporter rollen
i tilpasnings-/bearbejdelsesprocessen i konteksten af forskellige
håndteringsstrategier.
ESCIFs medlemsorganisationer,
forskere og sundhedspersonaler
havde inden kongressen fået mulighed for at præsentere deres bud
på kongressens tema. Forskellige
tilgange til peer støtte – mentorordning - og forskellige måder at
organisere peer-support-program
blev fremvist af Holland, Kroatien,
Tyskland, Finland og England.
Desuden bød programmet på
gruppe- og plenardiskussioner om
definition af peer samt en workshop
om udveksling af erfaringer for og
om mentorer anført af den tjekkiske
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psykolog Martin Jára. Kongressens
deltagere blev afslutningsvis informeret om den videre udvikling af
Ambassadør-programmet.

Kommende projekt
En anden workshop fokuserede
på en brainstorm for det kommende ESCIF-projekt: “With a Little
Help from Your Friend” med det
formål at udarbejde en europæisk vejledning om vidensdeling til
organisationerne.

ESCIFs delegationsforsamling
ESCIF bød velkommen til to nye
medlemsorganisationer: AGAPE
fra Ukraine og PASPA MTH fra
Grækenland. Stefan Dan Opresnik
Jorley fra Ulykkespatientforeningen
blev valgt til ESCIFs bestyrelse.
Danske Jane Horsewell (nu afdøde)
og svenske Gunilla Åhrén blev tildelt
æresmedlemsskab.
RYK var ikke tilstede ved ESCIFs
kongres 2018.
Kilde: escif.org. Du kan downloade
alt materialet fra ESCIF-kongressen
2018 på escif.org.
Tak til Janke Bondam for hjælp til
oversættelse, der gjorde det muligt
at skrive artiklerne på side 26 og 27.

ESCIF-kongres 2019
ESCIFs årlige kongres afholdes for første gang
i Skandinavien, når den 14. ESCIF-kongres
finder sted i Gøteborg den 27. - 29. maj 2019.
Kongressens tema er “Empowerment - Viden
er magt”. Information og viden forbedrer livet
for folk med rygmarvsskade, og denne information og viden skal selvfølgelig være både let
tilgængelig og forståelig.
Der er adskillige af de europæiske organisationer, der har dette fokus, men ESCIF ser mange
fordele i at styrke båndene mellem organisationerne så vel som bånd mellem brugere, sundhedspersonale og forskere.
Disse fordele indbefatter:
* at gøre det nemmere at overføre viden mellem individer, grupper, organisationer og lande
* at forbedre vores position i lobbyvirksomhed
og politisk beslutningstagen
* at holde informationer og websites up to date
og troværdige - både hvad angår indhold og
teknologi
Kongressen vil således have fokus på tilegnelse, forøgelse og spredning af viden.
Kongressen er åben for alle, der har en
interesse i rygmarvsskader - det være sig personligt så vel som professionelt. Tilmelding på
hjemmesiden escifcongress.org. Her kan man
også skrive sig op til at få et referat tilsendt.

Succesfuld integration

Aldring

I juli 2014 sendte ESCIF en invitation ud til alle
medlemsorganisationer, herunder RYK, med opfordring
til at deltage i et ESCIF-projekt med titlen “Succesfuld
integration af mennesker, der lever med en rygmarvsskade”.

Alderdom er blandt fokusområderne i den
europæiske rygmarvsskadesammenslutning og
på ESCIFs hjemmeside kan man nu finde en ny
sektion ”Sund Aldring med en rygmarvsskade”.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Tekst: Birgitte Bjørkman

F

ormålet med ESCIFs projekt “Succesfuld integration
af mennesker, der lever
med en rygmarvsskade” har
været at trække på den samlede
viden og erfaring fra de europæiske landes rygmarvsskadeorganisationer. Organisationerne skulle
svare på følgende spørgsmål:
Hvad kan din organisation gøre
for at formidle en succesfuld (gen)
integration af mennesker med en
rygmarvsskade i samfundet?

Fire fokusområder
Projektet havde fire fokusområder: 1. Livskvalitet. 2. Sociale- og
fritidsaktiviteter. 3. Uddannelse
og lønnet arbejde samt 4.
Hjælpemidler og hjælpeordninger.
Projektet er nu tilendebragt, og
ESCIF har samlet svarene i en
rapport, som er tænkt som værktøj og inspiration til de nationale
rygmarvsskadeorganisationers
aktivitetsudbud, der fokuserer på
at forbedre rygmarvsskadedes
sociale inklusion i samfundet. I
det følgende bringes kort konklusionen på de fire fokusområder.

Livskvalitet
Information og erfaringer fra
andre rygmarvsskadede spiller
en væsentlig rolle. Der efterlyses
vejledning under rehabiliteringen
rettet mod individuelle, psykologiske resurser og til at forfølge
mål for at opnå en højere livstilfredsstillelse. Projektet peger på
“Livs-coaching” med anvendelse
af GROW-modellen, der er et
værktøj til at lave handlingsplaner.

Social- og fritidsaktiviteter
Information om muligheder og
alternative måder at være aktiv
på bør være tilgængelig, ligesom kurser og aktiviteter på
forskellige niveauer bør tilbydes

for at lette processen med at
udvide og overskride grænser.
Organisationerne kan her fremme
frivilligheden som et værktøj til at
afprøve forskellige aktiviteter.

Uddannelse og arbejde
Erhvervsrettet re-integration bør
starte allerede inden udskrivelse
fra rehabiliteringen. Rådgivning
og effektiv intervention er væsentlig for at forbinde patient, arbejdsgiver, rehabiliteringsteam og
anden involveret professionalisme
i hele re-integrationsprocessen,
som kan betragtes som en rejse
fra patient til forbruger og endelig
til aktiv producent i den erhvervsrettede re-integrationsproces.

Hjælpemidler og
-foranstaltninger
Projektet konkluderer, at veltilpassede hjælpemidler og hjælpeordninger maksimerer det
individuelle selvværd og har en
positiv, psykologisk indflydelse.
Projektet afdækkede derudoverfølgende emner som væsentlige:
Tilgængelighed, Diskrimination,
Information, Lovgivning og hjælp
fra kommunale myndigheder,
Psykologisk hjælp og Adgang
til hjælpemidler. Projektet peger
således på, at de nationale rygmarvsskadeorganisationer bør
adressere ovenstående emner
for at medvirke til den sociale
inklusion af mennesker med
rygmarvsskade. ESCIF takker
de deltagende arbejdsgrupper
og ikke mindst Coloplast for den
økonomiske støtte.
Kilde: escif.org. Den fulde rapport “Succesfuld integration af
mennesker, der lever med en
rygmarvsskade” findes på ESCIFs
hjemmeside.

S

om individer skal
vi alle før eller
siden håndtere
de uundgåelige følger
af aldring så som smerter og træthed - og
aldringsprocessen kan
starte tidligere hos mennesker med rygmarvsskade. Den tidslige
længde siden skaden
kan være hovedansvarlig for dette, men
da vi er forskellige, er
der selvfølgelig også
forskel på, hvornår
aldringen sætter mærkbart ind hos os med en
rygmarvsskade.

Nye behov dukker op
Et af problemerne, der
utvivlsomt dukker op
for aldrende rygmarvsskadede, er behovet for
assistance ved de daglige aktiviteter, så som
forflytninger, toiletbesøg
og påklædning, som
for de fleste vil blive
stigende, jo ældre, man
bliver. Træthed, svaghed og vægtstigning er
også grunde til, at folk
vil søge ekstra hjælp.
Parallelt med dette oplever partnere og andre
hjælpende hænder de
samme alderssymptomer og er således ikke
mere i stand til at yde
den samme, hjælpende
assistance, som de har
gjort tidligere.

Sund Aldring-sektion
ESCIF har nu lavet en
“Sund Aldring med en
rygmarvsskade” sektion
på sin hjemmeside, som

indeholder faktaark og
artikler med vejledning
og råd til rygmarvsskadede med henblik på at
reducere, forsinke og
undgå følger af aldring.
Teksterne er på engelsk,
og de første emner, som
ESCIF præsenterer er:
Care of the shoulders
and upper limb joints
Care of the ageing
bladder
Care of the ageing
bowel fatigue
Sektionen er planlagt
til at være et langsigtet
projekt. Det betyder,
at flere emner tages
op med tiden. De nye
emner vil også blive
meddelt på Facebook,
hvor man kan diskutere
egne problemstillinger og dele viden og
erfaring.

Søg råd og hjælp
ESCIF påpeger, at ved
at være realistisk og
velforberedt kan rejsen
ind i livets efterår blive
mere komfortabel og
harmonisk. Søg gode
råd og hjælp fra andre
rygmarvsskadede og
sundhedspersonale.
Gennemtænk nøje,
hvordan din situation
kommer til at se ud
om tre til fem år og
vær ærlig omkring dig
selv og tag passende
forholdsregler i god
tid. Husk altid, at forebyggelse er bedre end
behandling.
Kilde: escif.org.
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Klinikchef:

Patienten som aktiv
Tekst: Bente Ovesen, Mikkel Bundgaard og Viggo Rasmussen
Foto: Regionshospitalet Viborg

- Selv om behandlerne tager de faglige beslutninger, er det meget vigtigt, at patienten er med hele vejen,
siger ny klinikchef på Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

- Jeg interesserer mig for rehabilitering i
bred forstand, fortæller Henrik Sångren,
der har været ny klinikchef på Vestdansk
Center for Rygmarvsskade (VCR) siden
marts:
- Hvad sker der med folk, når de
kommer alvorligt til skade og bliver
patienter? Hvad sker der med deres
personlige livshistorier, oplevelser og
deres hverdag? uddyber han.
Efter fem måneders ’prøvetid’ på VCR
sidste år søgte han stillingen som klinikchef for at få større indflydelse på, hvad
der sker i rehabiliteringen.
- Generelt er jeg fascineret af, hvordan vi
kan få patienternes erfaringer mere ind
i det, vi laver. Det er jeg heldigvis ikke
alene om. Lige nu har vi eksempelvis
ændret vores hidtidige patientkonferencer til forløbsmøder. Forløbsmøderne
udspringer af et forskningsprojekt på
VCR og afholdes typisk tre gange i
patientforløbet. På forløbsmøderne
forsøger vi at få patienterne til at spille
lidt mere ud. Patienterne kommer jo ikke
uden forudsætninger. Vi forbereder selvfølgelig patienten til mødet, hvor vi tager
udgangspunkt i, hvad der er sværest
for ham/hende lige nu og her. Og derfra
arbejder vi os så rundt om hele patienten. Sammen med patienten.

Vil snakke med folk
- På den måde er patienterne med til
at sætte deres egen dagsorden, siger
Henrik med begejstret stemme og
fortsætter:
- Det afgørende er, hvad der fylder
mest for patienten. Som behandlerteam
skal vi lytte, koordinere og spille bolden videre. Rehabiliteringen bliver på
den måde mere dynamisk. Patienten
bliver en slags aktiv medspiller og er
med til at konstruere, hvor vi er henne

28 4 · 2018 RYK!

lige nu, og hvad vi skal – sammen,
forklarer klinikchefen og understreger,
at medarbejdernes faglige fundament
altid vil være udgangspunktet for
rehabiliteringsindsatsen.
- Vi bliver selvfølgelig aldrig helt jævnbyrdige. Vi har en faglighed, vi skal
følge. Men selv om det er os behandlere, der tager de faglige beslutninger, er
det meget vigtigt, at patienten føler, at
han er med hele vejen.
Samtidig skal rehabiliteringsforløbet
være relevant i forhold til patientens liv.
Det liv, han kom fra, og det, han skal
tilbage til. Også i forhold til kommunen
og netværket.
Som klinikchef møder Henrik de fleste af
sine patienter i ambulatoriet
- De mange administrative opgaver
gør det vanskeligt for mig at varetage
patienter i afdelingen, men også i
ambulatoriet får vi den gode samtale.
Gammeldags skemalagt stuegang er
ikke min filosofi – egentlig vil jeg helst
gå rundt på gangene for at snakke med
de indlagte. Jeg vil i nærkontakt med
mennesket bag, fortæller Henrik, der
har to ugentlige dage med patienterne i
klinikken.

Jævnbyrdig ledelse
Resten af klinikchefens arbejdstid går
med administrative opgaver som kvalitetsarbejde, planlægning, personaleledelse og rigtig mange møder med
eksterne samarbejdspartnere.
- Jeg har netop været til møde med neurokirurgerne om samarbejdet omkring
overgangen fra akut patient i Aarhus til
genoptræning her i Viborg, fortæller han.
Som klinikchef er Henrik en del
af en funktionsledelse, organiseret under afdelingen Neurologi
på Regionhospitalet Viborg.

Funktionsledelsen på VCR består i øvrigt
af en oversygeplejerske, en overfysioterapeut, en ledende ergoterapeut og den
forskningsansvarlige overlæge.
- Vi er jævnbyrdige i ledelsen, og formen
sikrer tværfagligheden, understreger
klinikchefen.
VCR har et formaliseret samarbejde
med tarmafdelingen og urologerne i
Aarhus. Håndkirurgisk ekspertise hentes
på Rigshospitalet. Sårpleje klarer man
hovedsageligt selv, plastikkirurgerne
inddrages ad hoc.

Et spørgsmål om
rehabiliteringspotentiale
VCR optager patienter fra både Region
Midtjylland, Region Syddanmark og
Region Nordjylland. Men det kan af
og til give udfordringer, at man har en
landsdelsspecialfunktion.
- For eksempel kan praktiske forhold
i regionerne udløse et dilemma om,
hvorvidt undersøgelser skal foregå hos
specialister i Odense eller i Aarhus. Jeg
tænker jo, at vores patienter er fagligt
bedst dækket ind ved at være i kontakt med en afdeling med specialiseret
viden og erfaring med rygmarvsskadede
patienter. Men det kan udløse store kørselsudgifter til den enkelte patient.
- Alle rygmarvsskadede, som kan profitere af højtspecialiseret rehabilitering,
kommer på VCR, fastslår Henrik og
forklarer:
- Der er rygmarvsskadede patienter –
hvor den lægelige vurdering er, at rygmarvsskadens omfang eller patientens
funktionsevne ikke kræver rehabilitering
på højt specialiseret niveau. Hvis neurokirurgerne eksempelvis vurderer, at
der ikke er et rehabiliteringspotentiale/behov, så udskrives patienten til videre
rehabilitering i kommunalt regi.

medspiller
- Som behandlerteam skal vi lytte, koordinere og spille
bolden videre. Rehabiliteringen bliver på den måde
mere dynamisk, fortæller klinikchef Henrik Sångren.

På VCR modtages de komplicerede
rygmarvsskadepatienter, altså hvor der
både er svære lammelser og blære- og
tarmproblemer. Hvis kun bevægeapparatet er ramt, rehabiliteres patienten
således ofte andre steder.
- Vi har nogle kriterier for at optage
patienter. Du må fx ikke være akut syg –
din tilstand skal være stabil. Hvis du har
brug for respirator, skal den være indstillet og køre fornuftigt. Vi visiterer en gang
om ugen – og har mellem syv og 12
henvisninger hver uge. Nogle gange har
vi uheldigvis ikke plads til alle nye. Så
kan patienter opleve at skulle være i en
anden type afdeling i nogle uger, inden
de kommer her. Det vil vi naturligvis
helst undgå.
Henrik tilføjer, at han som læge er med
til at fordele nogle vigtige goder og
erkender sit ansvar for sundhedssystemet og for alle borgeres mulighed til at
få den bedste behandling. Det indebærer blandt andet, at behovet for dyre
undersøgelser og behandlinger nøje må
vurderes fra patient til patient.

Kamp om sengene
Lige nu er der pres på VCR. Det prøver centret at leve op til, og man tager
patienterne så hurtigt, det er muligt.
- Presset gør, at vi på VCR må tænke
anderledes. Vi tænker hele tiden på at
løse vores kerneopgave bedst muligt
inden for de rammer, vi får udstukket.

Det betyder, at vi vurderer alle vores
funktioner, og at vi undertiden forsøger
nyt. Vi er et fagligt stærkt center i stadig
bevægelse. Vi ønsker eksempelvis at
dele vores viden og kunnen med andre,
så vi i fællesskab kan løfte vores samlede rehabilitering af rygmarvsskadede,
forklarer Henrik og vurderer:
- Det kunne være fint, hvis man kunne
levere noget af den viden, vi har, ud til
kommunerne. Problemet kan her være,
at vi møder kommuner, som har satset
meget på rehabilitering, og andre som
ikke har. Der er derfor forskel på, hvor
lydhøre kommunerne er, og VCR kan jo
ikke bestemme, hvordan det skal være
ude i verden.

Hvor kompakt kan man genoptræne?
Når der generelt er pres på VCR, indebærer det også kortere indlæggelsestid
end for år tilbage. Men kan det blive for
kompakt?
- Jeg tror, en del af forklaringen på den
kortere indlæggelsestid er, at vi er blevet
dygtigere med årene. Vi er blevet smartere, vi har fået megen ny viden og nye
tilgange til neuro-rehabilitering. Alle de
ting bruger vi. Samtidig har omverdenen
ændret sig, og det påvirker også måden
at gennemføre rehabilitering på. Vi taler
meget om det, og der er mange meninger om det. Det giver en god debat og
leder til udvikling i VCR.
- Vi kan rigtig meget med rehabilite-

ring, men der er også et krav om at få
ressourcerne brugt, så vi hjælper flest
mulige. Det er hele tiden er puslespil, at
få tingene til at køre rundt.

Fremtiden
- Hvordan ser rehabiliteringen ud om
10 år? Svært at sige. For mange er det
vigtigt at komme op at gå. Men alle
rygmarvsskadede går næppe rundt
om 10 år, selv om vi bliver dygtigere
og dygtigere. Forskningen giver os nye
muligheder, for eksempel teknologi med
stimulatorer og computere. På sigt kan
man måske lave nogle små mikrofibre,
der kan lede impulser oppe fra hjernen
og ned, vurderer klinikchefen.
- Men jeg tror stadig, vi er her om 10
år. Rehabiliteringen vil forandre sig som
følge af nye teknologier, forudser Henrik
Sångren og slutter:
- Men det enkelte menneskes krop, sjæl
og historie vil stadig være i centrum.

BLÅ BOG
Overlæge ph.d. med speciale i almen
medicin. Klinisk overlæge i Forsvaret.
Afdelingslæge i Socialmedicin og
Reha
b ilitering. Afdelingslæge på
VCR (fem mdr. i 2017). Overlæge
i Socialmedicin og Rehabilitering.
Klinikchef på VCR siden marts 2018.
51 år.
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Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Nordisk SCI uddannelse
VCR sendte tre tværfaglige medarbejdere af sted til Göteborg
i oktober, hvor de skulle påbegynde en ny, tværfaglig efteruddannelse inden for rehabilitering: Nordic Advanced Spinal
Cord Injury Rehabilitation (NASCIR). Det er ergoterapeut
Susanne Østerby, fysioterapeut Anne Christensen og sygeplejerske Marianne Bjørn Lange, der har taget hul på det første nordiske mastermodul i rehabilitering af mennesker med
en rygmarvsskade. I perioden fra nu og frem til maj 2019 skal
vi arbejde med problemstillinger i rehabiliteringsprocessen
med et tværfagligt udgangspunkt. Efteruddannelsen afsluttes med et udviklingsprojekt for vores samarbejdsgruppe fra
Sunnass Sykehus i Norge.

Donation fra fodboldklubben VFF
I slutningen af oktober fik VCR besøg af fodboldklubben VFF.
De havde i forbindelse med et spinning-arrangement indsamlet 100.000 kr. og besluttet, at de 30.000 kr. blev doneret
til VCRs patienter. Donationen blev fejret ved en reception
i cafeen på VCR, hvor patienter, personale og repræsentanter fra VFF deltog. Fodboldspillerne Jeppe Grønning og
Alexander Fischer overrakte pengene, og det blev i den forbindelse understreget, at pengene skal gå til noget, der kommer patienterne til gode.

På VCR er der efterfølgende lavet et opslag, hvor man kan
komme med forslag til, hvad pengene skal bruges til. Vi venter spændt på, hvad resultatet bliver.

24 timers løb
Traditionen tro blev der igen i år afholdt 24 timers løb, hvor
over 3.000 aktive motionister løb rundt om Søndersø i Viborg.
Og traditionen tro deltog VCR på 14. år med både et håndcykelhold (Team VCR Bikers) og et personalehold (Team VCR
Runners). I et døgn holdt holdene liv i stafetten fra lørdag kl.
12.00 til søndag kl. 12.00. Cykelholdet på 10 personer bestod
af en blanding af tidligere indlagte patienter og patienter, der
pt er indlagt på VCR. Stemningen var som sædvanlig helt i
top, og døgnet blev krydret med en hyggelig aften, hvor der
blev grillet og fyldt op i depoterne. Viborg Sygehus havde
venligst valgt at sponsorere startnumre, T-shirts og frokost
til alle deltagere.
Personalet
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Wellspect Study Grant 2018

E

t intensiveret samarbejde mellem Vestdansk Center for
Rygmarvsskade og Klinik for Rygmarvsskader udløste
et Study Grant på ISCoS’ (International Spinal Cord
Society) årlige møde i september i Sydney, Australien. Ud
over æren og den globale eksponering af VCR og Klinik for
Rygmarvsskader medfulgte 2.000 euro + support til projektet.
- Pengene skal gå til et tværsnitsstudie, hvor vi vil undersøge
blæretømningsmetoder under indlæggelse på de to centre,
og se på mulige sammenhænge mellem blæretømningsmetoder og urinvejsinfektioner, fortæller Randi Steensgaard, der
er klinisk sygeplejespecialist på VCR og sammen med klinisk
sygeplejespecialist på Klinik for Rygmarvsskader, Line Trine
Dalsgaard skal stå for studiet.
Inspirationen til projektet udspringer af et videomøde, der
tidligere på året blev afholdt mellem sygeplejefagligt personale
på VCR og Klinik for rygmarvsskader.
Studiets resultater vil blive præsenteret på ISCoS i 2019, der
afholdes i København.
BB

Indslag i Go’ Morgen Danmark

D

en 2. september blev VCR omtalt i Go’ Morgen
Danmark, hvor Sofie Mikkelsen var taget til København
for at genbesøge programmet, som tidligere har bragt
historien om Sofie, der har fået indopereret en pacemaker/stimulator med elektroder til nerver i det lille bækken.
Sofie fortalte om
de bedringer, hun
har oplevet med
LION proceduren,
som operationen
kaldes, og som
blev udført af den
franske professor
Marc Possover,
da han besøgte
VCR sidste år.
Sofie kan nu selv
rejse sig og stå
op i en halv time.
Ved morgenens
udsendelse havde
Sofie følgeskab
af VCRs forskningsleder, Helge
Kasch.
På VCRs
Sofie Mikkelsen mellem Puk Elgård og Helge
Forsknings- og
Kasch i Go’ Morgen Danmark. Foto: Emma
Udviklingsenhed Frank.Smidt.
håber man, at
de foreløbigt meget lovende resultater fra flere af de i alt 12
rygmarvsskadede, der har fået operationen, kan betyde, at der
vil blive satset på, at flere rygmarvsskadede fremover får tilbud
om samme behandling.
BB

Kostevents

Tekst: Birgitte Bjørkman

På Klinik for Rygmarvsskader og Vestdansk Center for Rygmarvsskade afholdt man et event på samme
dag i anledning af lanceringen af kosthæftet ”Kost, vægt og sundhed for mennesker med rygmarvsskade”,
som er udgivet i fælleskab mellem de to centre og RYK.

B

åde patienter, pårørende,
tidligere patienter og personale
var inviteret til kostevent i slutningen af august, der bød på
livetransmission fra de to centre, spændende oplæg om kostens betydning for
vægt og sundhed, inspiration og tips til
spændende sund kost – for det skal ikke
være kedeligt - og dertil lækre smagsprøver på sunde snacks.

Videohilsen
De to events, der blev afholdt i anledning af lanceringen af “Kost, vægt og
sundhed for mennesker med rygmarvsskade”, indledte med en videohilsen til
hinanden i øst og vest, efterfulgt af en
tak fra RYK ved henholdsvis formand
Helle Schmidt (Hornbæk) og sundhedspolitisk konsulent Mikkel Bundgaard
(VCR) for det gode og konstruktive
samarbejde.

Hovedbudskaber
Line Trine Dalsgaard (Hornbæk) og
Randi Steensgaard (VCR), der begge er
sygeplejespecialister og begge har deltaget i projektet med udgivelse af kosthæftet, tog derefter over med et fælles
oplæg. En flot power point med fokus
på hovedbudskaberne i kosthæftet, herunder hvad vi skal være opmærksomme
på, når vi vælger vores kost.
- Det handler om at reducere den energi,
der indtages og vælge en fornuftigt
sammensat kost for at undgå overvægt
og dermed også risikoen for hjerte-karlidelser, diabetes, tarmproblemer og
dårlig sårheling.
Som nyskadet kan ens ernæringstilstand påvirkes af mange faktorer. Man
skal bl.a. være opmærksom på, at ens
hvilestofskifte (BMR) bliver lavere, men
også på indtag af medicin og vaner fra
før skaden. De præsenterede en kurve,
der viste en typisk vægtudvikling efter
en rygmarvsskade. Og den gik desværre
kun en vej. Opad. Budskabet var, at

kurven ikke behøver at gå opad. Med
viden og en aktiv indsats er det muligt at
holde en fornuftig vægt.
De lagde dog også vægt på, at en individuel tilgang er essentiel, fordi årsag og
faktorer kan være forskellige. Men at det
er vigtigt at fastholde en hensigtsmæssig vægt er der ingen tvivl om.
- Hvis man vil undgå tryksår, skulderproblemer, nedsat bevægelighed og
vejrtrækningsproblemer er det vigtigt at
kunne navigere og vælge den rette kost
og aktivitet, fortalte de og anbefalede
brug af tallerkenmodellen med henvisning til kosthæftet.
At overvægt kan bidrage til reduceret
vejrtrækningsfunktion blev også nævnt.
- Fedme omkring maven indvirker negativt på vejrtrækningsfunktionen, og det
bliver sværere at tage dybe indåndinger
og hoste slim op.
Fremadrettet vil begge centre sætte
øget fokus på en positiv tilgang til kost
og vægt hos indlagte patienter.
- Ingen bliver i dag udskrevet uden at
vide, hvad kost og vægt betyder for ens
sundhed og livskvalitet, og især, hvordan de kan handle på det.
Undervejs henviste de til kosthæftets
tabeller, tips og råd og ikke mindst
mindede de om, at den fysiske aktivitet
også har en vigtig rolle. Men hvis man
som rygmarvsskadet skal tabe sig, har
kosten størst betydning. Der fulgte også
en anbefaling om at veje sig jævnligt
og tage kosthæftet med, hvis man skal
have vejledning hos en diætist.

Sunde snacks
Derefter bød programmet i Hornbæk
på et oplæg af diætist Ditte Myhre
Lykkeberg, der til lejligheden havde
kreeret nogle sunde snacks, som hun
fortalte om. På VCR var det Randi
Steensgaard, der på vegne af Café
Reborn præsenterede lækre, sunde
snacks. Ditte Myhre Lykkeberg mindede
tilhørerne om, at man ikke må blive

fedtforskrækket,
for fedt er livsvigtigt – bedst
er fx umættet
rapsolie, og at
flødekager ikke
nødvendigvis
er ”no go”.
Blot skal man
huske, at
kagen indgår
i det samlede energiregnskab, og
at den bør modregnes energiindtaget
den følgende dag. Et andet råd er, at det
er bedre at spise små, sunde mellemmåltider (fx grøntsagsstave), så indtaget
ved dagens tre hovedmåltider ikke bliver
for store på grund af sult.
Begge events sluttede med smagsprøver og opskrifter på samme, som de
fremmødte kunne tage med hjem.
Tak til Klinik for Rygmarvsskader og
Vestdansk Center for Rygmarvsskade
for to gode og inspirerende events, og
tak til BEVICA for støtte til hæfte, film og
events.
I forlængelse af kosthæftet vil Line Trine
Dalsgaard og Randi Steensgaard producere en 10-12 minutters film, der skal
inspirere til sund og vægtreducerende
kost.
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Klinik for Rygmarvsskader

Øget tværprofessionelt samarbejde
Siden sommer har vi arbejdet med at øge det tværprofessionelle samarbejde og tilegne os viden sammen som
fagprofessionelle. Vi benytter værktøjet IPLS, der står for
InterProfessionel Læring og Samarbejde. Formålet er at sikre,
at den enkelte patient oplever, at deres rehabiliteringsforløb er forankret i deres individuelle målsætninger gennem
hele forløbet, og at teamet omkring den enkelte patient går
mod samme målsætning og skærper fokus omkring den
højt specialiserede rehabilitering. I vores daglige arbejdsdag
betyder det, at vi arbejder mere sammen i de tværprofessionelle teams omkring den enkelte patients mål. Vi afprøver
mødetider, så personalet på tværs af faggrupper er til stede
på samme tid, vi har fokus på mål og at sikre inddragelse og
involvering i eget forløb for patienten. Vi udfordrer hinandens
monofaglighed og sætter vores viden i spil – mere fokuseret i
forskellige kontekster ud fra patientens mål. Hvis vi skal være
et stærkt, tværfagligt team, så kræver det en stor viden om
hinandens monofaglighed – og at vi gør, som vi siger, vi gør.
Vi evaluerer vores erfaringer i november 2018, og vil derefter
være klar med, hvordan vi skal fortsætte.

Livsstilssyg
Nyt tiltag på Klinik for Rygmarvsskader:

På Klinik for Rygmarvsskader er der siden september
iværksat nye behandlingstiltag med fokus på forebyggelse
af livsstilssygdomme og på at fremme fysisk aktivitet og
sund kost.

Aktiviteter i Hornbækgruppen og ergoterapien
Vi har været på byvandring i fiskerlejet og i kirken med lokal
guide. Den årlige afriggerfest i Havneforeningen med sommerens mini-12 sejlere og hjælpere bød på taler og et billeder af en mini-12 med hospitalet i baggrunden, kreeret
af lokal kunstner. Vi har haft mentorcafe, hvor en stor del
af mentorkorpset var mødt frem og fortalte om sig selv og
besvarede spørgsmål fra interesserede patienter, hvilket
resulterede i endnu flere relationer, mentor og mentee imellem. I efteråret var vi på rundvisning sammen med Move-it
på Specialhospitalet i Rødovre. Jurist Jeppe Kerckhoffs fra
Dansk Handicap Forbund har været forbi og fortalt om rettigheder og muligheder inden for serviceloven.

Mundstyret smart kommunikation
Klinikken har i samarbejde med VihTek (Videncenter for velfærdsteknologi) afprøvet et lavteknologisk kommunikationshjælpemiddel, TubusOne til patienter med tetraplegi. (Se
artikel på modsatte side).
Personalet

Til middag hos
I TV3s program ”Til middag hos” deltog den tidligere kok for
kongehuset, Jesper Vollmer i programmets sæson 8, episode
32, der blev vist i november. Her dystede han sammen med
tre andre kokke om at være bedste vært. Jesper, der pådrog
sig en rygmarvsskade i 2015, vandt og modtog 10.000 kr.,
som han donerede til Klinik for Rygmarvsskader. BB
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I

september iværksatte
Klinik for Rygmarvsskader
en række nye behandlingstiltag, der har fokus
på at forebygge livsstilssygdomme og fremme fokus
på fysisk aktivitet og sund
kost. Det sker via systematisk
information og undersøgelser
tidligt i det første genoptræningsforløb efter rygmarvsskadens opståen.
Tiltagene er i overensstemmelse med flere af anbefalingerne i de nyeste, kliniske
retningslinjer på området,
hvor fysisk aktivitet, sund
kost og tidlige undersøgelser
anbefales med henblik på

forebyggelse af bl.a. hjertekar sygdom, overvægt og
diabetes.

Vejning og test
Under indlæggelsen vejes
patienterne, og fordelingen af
fedt og muskelmasse samt
markører for bl.a. diabetes og
hjerte-kar sygdom bliver målt.
Der laves også konditionstest, hvis det er muligt.
På denne måde kan vi give
patienterne en individuel og
målrettet tilbagemelding på,
om de har, eller er i risiko for
at udvikle livsstilssygdomme,
ligesom det vil være muligt
for en del patienter at følge

domme

forebyggelse og behandling
Tekst: Nicolaj Jersild Holm
Foto: Birgitte Bjørkman

udviklingen i deres fysiske
ydeevne meget præcist,
efterhånden som træningen skrider fremad, hvilket
tidligere studier har vist
kan være motiverende for
mange.

Målsætningsmøder
Undersøgelserne giver ydermere patienter og personale
mulighed for sammen at
lave en individuelt tilpasset
plan for, hvordan målingerne
eventuelt kan blive bedre,
bl.a. ved at lave mål for,
hvordan en sund kost og
fysisk aktivitet kan indgå
i hverdagen på en måde,
der passer til den enkeltes
muligheder og motivation.
Dette gøres bl.a. på målsætningsmøder og ved
hjælp af beslutningsstøtteværktøjer for sund kost
og fysisk aktivitet. Disse
udleveres til patienterne
tidligt i indlæggelsesforløbet
sammen med en ny pjece
om kost, vægt og sundhed.
Beslutningsstøtteværktøjerne
indeholder information til
patienter og pårørende om
anbefalingerne for sund kost
og fysisk aktivitet, når man
har en rygmarvsskade, og
lægger op til refleksion over,
hvordan anbefalingerne kan
integreres og tilpasses den
enkelte patients situation.
Patienterne beslutter selv,
hvilke mål, de ønsker at
sætte for sund kost og
fysisk aktivitet under og efter
indlæggelsen.
Personalet og mentorkorpsets mentorerkan i denne
forbindelse hjælpe med rådgivning og støtte igennem

Mundstyret kommunikation
Mange patienter er under indlæggelsen afhængige af
hjælp fra personale og pårørende, når han eller hun vil
browse på nettet, kommunikere via mail eller bare sende
en SMS. Test af simpel teknologi med mundstyring gav
stor tilfredshed hos patienterne på klinikken i Hornbæk.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: VihTek

genoptræningsforløbet.

Modeltallerkener
Ovenstående tiltag understøttes under indlæggelsen i
andre sammenhænge, bl.a.
i fysioterapien, hvor der er
praktisk undervisning i anbefalingerne for fysisk aktivitet
på bl.a. kørestolsholdene
og kredsløbsholdet. I forbindelse med hovedmåltidet
midt på dagen laves der
modeltallerkener af dagens
ret, som viser, hvordan
anbefalingerne for sund kost
er integreret i en anbefalet
portionsanretning.

Højne motivationen
Hensigten med de nye
behandlingstiltag under det
første genoptræningsforløb
er dels, at forebyggelse og
behandling på disse områder bliver mere systematisk
og ensartet for alle patienter
end hidtil, og at inddragelse
af konkrete undersøgelser
og effektmål vil gøre det
mere håndgribeligt og motiverende for både patienter og personale, når den
forebyggende indsats kan
aflæses i markørerne for livsstilssygdom, kropsvægt og
kondition. For nogle vil indsatsen potentielt også have
positiv betydning for deres
daglige funktionsniveau.
Efter udskrivelse bliver der
lavet opfølgende undersøgelser i forbindelse med den
første ambulante kontrol.
Nicolaj Jersild Holm er Ph.D
studerende, fysioterapeut,
cand.scient.san.

V

ihTek, Videnscenter for velfærdsteknologi har i samarbejde med Klinik for Rygmarvsskader testet det lavteknologiske kommunikationshjælpemiddel, TubusOne på
patienter med tetraplegi. Testen viser høj brugertilfredshed,
at teknologien øger patienternes selvstændighed samt giver
mulighed for at kommunikere med omverdenen, uden andre
kigger over skulderen.

Simpelt kommunikationshjælpemiddel
Patienter med tetraplegi, der ikke har tilstrækkelig håndfunktion til for eksempel at kunne benytte en smartphone eller
tablet, er afhængige af hjælp fra personale og pårørende under
indlæggelsen, når han eller hun vil browse på nettet, kommunikere på Skype, sende en mail eller bare en SMS. For den
enkelte kan det være frustrerende at være afhængig af andre
mennesker – og ikke mindst kan vedkommende føle sig overvåget i sin brug af smartphone eller tablet.
VihTek har i sit arbejde fået kontakt til en producent, som har
udviklet et produkt med potentiale for at hjælpe på ovenstående problematikker. TubusOne er et simpelt kommunikationshjælpemiddel, der kan anvendes til denne gruppe. Det
består af et mundstykke, hvorpå et hult rør er monteret. Røret
indeholder et stempel, der aktiveres ved et lille pust/puf. På
siden af stemplet sidder en swiper, der kan bruges på et
touchscreenmedie som en tablet eller en smartphone.

Overordnet tilfredshed
Testen har vist, at de deltagende patienter i undersøgelsen
overordnet set er tilfredse med løsningen. De oplever, at teknologien er nem at bruge, at de hurtigt oplever øget selvstændighed med brugen, og at den øger den generelle tilfredshed.
Personalet ved Klinik for Rygmarvsskader er ligeledes begejstrede for løsningen. De oplever, at patienterne hurtigt får
glæde af TubusOne. Personalet skal ikke hjælpe med at bruge
telefon eller tablet, men blot instruere og tilrette således, at
den enkelte kan anvende teknologien selv. Løsningen er billig,
aflaster personalet og skaber værdi for patienten.
Rapporten kan hentes på VihTeks hjemmeside: regionh.dk/
vihtek/research/publikationer.
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RYK arrangement:

Kost og motion

Under hyggelige rammer samledes 30 deltagere omkring bordene hos Ropox i Næstved
med foredrag om kostens betydning for vores velbefindende. Undervejs blev der serveret
små anretninger med sundt og godt til ganen.
Tekst og foto: Birgitte Bjørkman

S

ammen med Ropox i Næstved
inviterede RYK sine medlemmer
i region Midt- og Sydsjælland til
et arrangement under overskriften ”Kost
og motion – hvad betyder det for dig?”.
Og imens efterårsblæsten susede udenfor, blev der hygget ved bordene indenfor hos Ropox, der til lejligheden havde
dækket op i deres showroom blandt
køkken- og baderumsløsninger.

Det sunde liv
Hvordan kan jeg leve et sundt liv med
min rygmarvsskade? Til at svare på
det spørgsmål var Niels B. Jørgensen,
som i det daglige er personlig træner,
inviteret. Gennem en time blev de
fremmødte guidet gennem viden om
kostens betydning for vores helbred, og
om, hvordan man i det daglige sikrer, at
kroppen får, hvad den behøver - og ikke
mindst, hvordan man undgår uhensigtsmæssig vægtforøgelse. Det blev til en
masse gode råd og tips til brugbare
værktøjer, så man undgår overvægt og
livsstilssygdomme.
- Pointen er, at alt hvad man spiser,
har en pris. Spiser man mere end man
forbrænder, så giver det vægtforøgelse.
Den er ikke længere! Og et højt kalorie-
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indtag tæller tungt i regnskabet. Og er
det, man spiser, ikke en sund kost med
de bedste råvarer, så koster det også på
livsstilssygdomme, opsummerede Niels
B. Jørgensen med anbefaling om, at
man brugte 80/20 reglen.
- De 80% går til sund kost og de 20%
er til fest.

ninger, der også lægger vægt på et
smukt og diskret design, fortalte udviklingsingeniør Simon Voigt Andersen og
demonstrerede, hvordan køkkenoverskabene med et enkelt tryk på en knap
kan sænkes både diagonalt og vertikalt
med integreret sikkerhedsstopplade i
top og bund.

Inviteret med i køkkenet

Stor interesse

Undervejs blev foredraget hyggeligt
afbrudt af kostvejleder Pia Wolff, der
serverede små, sunde anretninger og
snacks med få kalorier. Og det var netop
pointen. At vise, at man sagtens kan
lave noget lækkert og godt, der både er
sundt og har få kalorier.
Bagefter blev deltagerne inviteret med
i køkkenet, og omkring bordet med
hæve/sænkesystem i Ropox’ demonstrationskøkken blev der blendet
smoothies og rullet sunde romkugler.

Ekspert bliver man ikke i løbet af en
enkelt aften, men der var stor interesse
blandt deltagerne, og forhåbentlig har
aftenen været til inspiration og givet
motivation til at gøre en forskel i egen
hverdag. Foruden inspiration og det
evigt gyldige råd om minimum seks stk.
grønt og frugt om dagen, fik deltagerne
også et flot, sort køkkenforklæde med
sig hjem som gave fra Ropox.

Demonstration
Aftenen bød passende på en præsentation af Ropox’ køkkendesign med
højdejusterbare systemer til bordplader
og overskabe for både siddende og
stående brugere.
- Det er fleksible og integrerede løs-

Afslutningsvis overrakte formand for
RYK, Helle Schmidt en tak til Ropox
for at være vært og lægge hus til
arrangementet.
Find info om Ropox på ropox.com/da.
RYK håber at holde lignende arrangementer i det nye år.

PARAdox

Illustration: John Ø. Kristensen

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

Paradox: Kærlighed
Første gang hun ville kysse mig, afviste
jeg hende. Fordi jeg hellere ville vente til
senere. Sagde jeg. En smule nonchalant
og hovmodigt, men det gav fin mening i
situationen. Syntes jeg.
Som læsere af RYK! magasin er bekendt
med, betyder en rygmarvsskade, traumatisk eller ej, en eller anden form for
livsændring. Denne kan være radikal i
forhold til arbejdsmæssigt, socialt, energimæssigt, interessemæssigt, sportsmæssigt og så videre. De fleste vil, efter
kortere eller længere tids rehabilitering,
genfinde et selvbillede, der matcher ens
idé om, hvem man er, og hvad man kan
som menneske. Det er selvfølgelig ikke
bare sådan ligetil, men over tid vokser
der en mere helstøbt person frem af
brudstykkerne.
Hvad så, når kærligheden melder sig
på banen? Jo, RYK har fx lavet nogle
fine bøger, som jeg personligt blev
introduceret til under min indlæggelse
på Paraplegifunktionen i Viborg tilbage
i 2003. De giver et fint billede af bl.a.
at se muligheder frem for forhindringer,
når det drejer sig om at forene en rygmarvsskade med seksualitet og parforhold. Ret hurtigt begynder man også
at udveksle erfaringer med andre mennesker med rygmarvsskade, og her som
alle andre steder er det gerne den gode
historie, der bliver fortalt; score-anekdoter og før-skade-oplevelser, frække
oplevelser, lyster til hint og dette osv.
Trods knudrede veje ender de fleste
med at finde en god vej gennem livet
med den nu givne fysik. Og ligeledes
at færdes på kærlighedens stier, måske
endda med den sidegevinst, at man
på de knoklede veje dertil har lært at
værdsætte og dyrke de tætte og nære
relationer - og måske endda nærmet
sig kærlighedens essens. Sådan kunne
den gode fortælling så ende, hvilket den
egentlig også gør i mange tilfælde. Men

som vi alle er bekendt med
går kærligheden ikke kun en
vej.
Realiteten er, at i al den tid,
hvor os med rygmarvsskader
og vores nærmeste udvikler
os, lærer at begå os, accepterer vores situation, får nye
hobbyer, uddannelse, arbejde,
familie, kan vi af og til godt
glemme, at omverdenen stadig kan have et mere eller mindre fasttømret billede af, hvad
det vil sige at være lam. Det
kan betyde sådan noget som: At være
uden følesans, uden bevægelse, uden
seksualfunktion, uden potens, uden
kropsbevidsthed, uden mulighed, etc.
Hvad vil det så egentlig sige at være
lam? Eller måske rettere, at have lammelser? Selv har jeg egentlig ret svært
ved at definere det, selv 15 år efter
min skade. Jeg er måske endda blevet
endnu mere kropsbevidst i fraværet af
motorisk styring, sensoriske volapykinput og reflektoriske reaktioner. Men en
ting er jeg sikker på: Hele min krop er
sprællevende, den spjætter med spasmer og spændinger, nogle gange domineret af ubehag, evt. med smerte, andre
gange føles den behagelig og sitrende.
Men den er lige så meget i live som alt
over brudstedet. Og samlet set er det
efterhånden blevet min normaltilstand.
Men det kan man jo ikke se udefra. Her
vil man se en gut i en kørestol, flink og
rar - og lam.
Og her kommer vi tilbage til de indledende linjer: Jeg afviste kysset, fordi
jeg syntes, det hele bare spillede, og
at jeg ville ´make my moves later´. Hun
havde omvendt tænkt meget over, om
hun overhovedet turde vove at indlede
sine tilnærmelser over for mig - i frygt
for måske at blive forelsket i en person
uden mulighed for en mere intim og tæt

kærlighedsrelation. Jeg tog for givet, at
muligheden var der. Hun havde ingen
anelse.
Og hermed paradokset: I vores - rygmarvsskadedes - accept af skaden og
tagen vare på eget liv kan vi komme til
at glemme, at verden omkring os måske
har andre briller på. Udenforstående
kan tro nogle ting, som vi for længst
har arbejdet os igennem. Måske endda
arbejdet os væk fra i manglen på
relevans.
Heldigvis fik jeg kysset, lidt senere
dog, af den dejlige kvinde, som efterfølgende har fortalt mig, at det stående
spørgsmål fra hendes veninder er: “kan
han?” og “hvordan?”. Det kan vi jo nok
allesammen - på den ene eller anden
måde. Eller også kan vi lære at finde en
vej i det. Men hvis ikke den anden part
er klar over, at “en lam også kan være
fysisk intim”, kan vi risikere aldrig at
møde den romantiske kærlighed. Og det
vil være en skam for alle parter.
Det paradoksale i dette er, at det faktisk
ikke er den ændrede fysik, der står som
hindring, men den lille ting, at tilbageholdenheden skyldes en simpel misforståelse. Det vil jeg i hvert fald huske!
Andreas Vedel Rasmussen
RYK! 4 · 2018
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10

spørg

I de kommende numre af RYK!
magasin bringer vi en præ
sen
tation af RYKs bestyrelses
med
lemmer og tillids
folk, der
vil fortælle læserne om deres
forhold til RYK, om det, de ønsker
at sætte fokus på, og om deres
visioner for RYKs fremtid.
I dette nummer har redaktionen
bedt sundhedspolitisk konsulent
i RYK, Jens Bo Sørensen om at
svare på de 10 stillede spørgsmål.

det sundhedspolitiske. Men ellers har
jeg altid sat pris på RYKs arbejde med
erfaringsudveksling. Der sker noget
ganske særligt, når vi som rygmarvsskadede mødes og drager nytte af
hinandens erfaringer. Jeg var blandt
initiativtagerne til vores mentor-arbejde,
og jeg er stolt og glad for, at dette tilbud
blev dannet. Men det bør udvikles og
udvides.

4. Hvorfor har det/de din
særlige interesse?

1. Hvor hørte du om RYK første gang?
Da jeg blev indlagt i Hornbæk i 1994.
Her blev jeg aktiv i Hornbækgruppen,
og det var ad denne vej, jeg “opdagede” RYK, der dengang hed
Paraplegikerkredsen.

2. Hvad fik dig til at engagere dig i
RYK?
Gennem Hornbæk kom jeg med i planlægningen af en stor rygmarvsskadekongres i København i 1999. Det er den,
der i dag hedder ISCoS, og jeg tror, vi
startede arbejdet allerede i 1996. Her
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mødte jeg RYKs daværende formand,
Anders J. Andersen, og han fortalte om
alt det spændende i RYK. Jeg arbejdede i en bank, så alle troede, jeg vidste
noget om penge. Så jeg blev kasserer
for kongressen og for RYK trods mine
protester om, at jeg arbejdede med IT,
og at jeg var rimelig uvidende om penge
og regnskaber. Nå, jeg lærte det da hen
ad vejen.

3. Er der et eller flere fokusområder,
der har din særlige interesse?
I dag er min altoverskyggende interesse

Det sundhedspolitiske er så hamrende
vigtigt! Vi har en skade, der kræver centraliseret og højtspecialiseret
behandling og kontrol, hvilket er altafgørende for vores livskvalitet. Ja, for
vores overlevelse. Dels er det vigtigt, at
beslutningstagerne bliver mindet om,
at denne behandling ikke må smuldre
væk i effektiviseringer og besparelser.
Dels er det vigtigt, af vi hver især bliver
opmærksomme på vores særlige behov,
der skal tilgodeses i behandlersystemet.
Tag fx en simpel ting som det, at et
hospital stiller med det rette liggeunderlag ved din indlæggelse. Et tryksår
kan koste voldsomt af din tid og livskvalitet. Desværre er det ikke alle ste-

smål
der i sundhedsvæsnet, man kender til
rygmarvsskader eller ved, hvor man kan
spørge. Derfor må vi til dels være vor
egen ekspert. Desværre interesserer det
de færreste - indtil det bliver aktuelt for
dem. Mht. erfaringsudveksling og mentorarbejde, så er det min oplevelse, at
begge parter oftest får noget positivt ud
af en sådan samtale. Desuden er det da
skønt, hvis mine erfaringer kan komme
andre til gavn. Det er måske netop her,
det frivillige arbejde giver bedst mening.

5. Har dit engagement i RYK fået
betydning for dit personlige liv?
RYK er blevet mit arbejde, og jeg har
fået nogle rigtig gode venner i RYK.
Jeg har via RYK-arbejdet oplevet vores
politiske og sundhedspolitiske system
på godt og ondt, hvilket jeg faktisk sætter stor pris på. Det har ikke været lutter
medgang, men vi har i Danmark et ret
åbent, offentligt system, som jeg mener
vi skal være stolte over. Bevares, der
tages masser af tåbelige beslutninger,
men som borger kan du komme tæt på
beslutningstagerne. Det kan ikke tages
for givet.

6. Hvad betyder RYK for dig i dag?
RYK er for mig to ting: Dels de mennesker, som RYK består af og for, dels

organisationen, som arbejder for den
bedste behandling af mennesker med
rygmarvsskader. Jeg er glad for at være
en del af begge.

også er dygtige til: informere og skabe
erfaringsudveksling.

7. Hvilke tanker gør du
dig om RYKs fremtid?

– Mødet med herlige mennesker
– Indflydelse
– Udfordring

Vi har store opgaver foran os. Alle
instanser sparer, og vi kommer til at slås
for vores rettigheder som for vores højtspecialiserede behandling og kontrol.

8. Er der noget, som du
savner hos RYK?
Penge og nye menneskeressourcer. Vi
“gamle” har brug for mod- og medspil
fra yngre medlemmer. Jeg ville også
ønske, der var lidt større interesse for
det sundhedspolitiske, men folk forbinder det ofte med noget kedeligt. Det er
både spændende og vigtigt.

9. Hvilke ønsker og visioner
har du for RYK?
Jeg håber, at RYK vil få tillidsfolk og
økonomi til at kunne arbejde endnu
hårdere på den rette behandling.
Kunne fremtiden bringe beslutningstagere, der forstod det fornuftige i
at investere i bedre rehabilitering og
kontrol, så er meget nået. Herudover
skal RYK arbejde videre med det vi

10. Nævn tre gode grunde til
at være medlem af RYK

BLÅ BOG
Født i København i 1963. Den yngste
af fire brødre. Gift og skilt én gang.
Ingen børn. Hus i Ballerup. Uddannet
IT-driftplanlægger/programmør.
Arbejdede med IT i Nordea indtil 1999.
Nu førtidspensionist. En livsnyder, der
elsker gode venners selskab, god mad
og oplevelser. Interesser: Film, mad,
kunst, musik, fodbold (særligt når det
spilles af Liverpool). Skadet i Bagsværd
Sø i 1994. Tetraplegiker C5-6, BPA/
hjælpeordning 24/7. RYKs bestyrelse
1998-2013. Kasserer 1998-2011.
Sundhedspolitisk konsulent 2013-?
I næste nummer stiller RYK! magasin samme 10 spørgsmål til et af
RYKs bestyrelsesmedlemmer.

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

Nyt familieretssystem

En større renovation af folketingssalen på Christiansborg
blev afsluttet kort før Folketingets officielle åbning i
oktober. Det er Folketingets formand Pia Kjærsgaard,
der sammen med Præsidiet har iværksat renoveringen
af den over 100 gamle sal, så den i dag er tilgængelig
for kørestolsbrugere og svagtseende. Helt konkret er
bl.a. fire bordrækker blevet rykket 12 centimeter, så en
kørestol kan passere ned gennem midtergangen, området omkring talerstolen er blevet udbygget med to fløje,
og kronen på værket er en lift, så folketingsmedlemmer i
kørestol nu har direkte adgang til talerstolen. Med tanke
på svagtseende har gulvtæppet fået en lysere farve, og
små guldknapper på størrelse med M&M’s er placeret
på indersiden af bordene med det antal, som svarer til
bordrækken.
BB

Wings for Life App løb
For 6. år i træk løber hele verden for forskning i rygmarvsskader, når det årlige Wings for
Life App Run afholdes søndag
den 5. maj 2019. Alle donationer går ubeskåret til forskning
i rygmarvsskader. RYK deltager også denne gang med
løbere med og uden kørestol. Meget mere
om Wings for Life App løbet i RYK! magasin nr 1.2019.
BB / Foto: Jesper Grønnemark

I april 2019 træder et nyt familieretssystem i kraft med større fokus
på barnets tarv med flere børnesagkyndige og psykologer og færre
jurister. Familieretshuse vil erstatte Statsforvaltningen; huse, som skal
screene de enkelte familiers behov for støtte og afhjælpe konflikter.
Lovforslaget var i høring i sensommeren, og Dansk Handicap Forbund
har afgivet et høringssvar, hvor det understreges, hvor vigtigt det er, at
fagpersonerne i det nye system får adgang til handicaprelateret viden.
- For fagpersonerne er det ikke menneskeligt muligt at have viden
om de mange forskellige grupper, man skal hjælpe, men netop derfor
mener vi, at denne type lovgivning bør forholde sig til, hvordan denne
viden bliver tilgængelig, fortæller landsformand Susanne Olsen og
peger på, at en ny bred lovgivning bør indtænke specialviden.
- Vores høringssvar er derfor ikke en kritik af den nye lovgivning, men
en opmærksomhed på, hvordan den kan optimeres, så afgørelserne
bliver retvisende.
Dansk Handicap Forbund har gennem årene fået beretninger om,
hvordan det eksisterende system har manglet viden og indsigt i eksempelvis handicap og forældrerolle.
- Det kan spænde lige fra praktiske forhold omkring manglende tilgængelighed til situationer, hvor systemet på grund af manglende
indsigt risikerer at fejlvurdere forældreevnen eller imødekomme det
enkelte barn, beretter Susanne Olsen og påpeger:
- Vi har alle forskellige måder at være forælder på, og udgangspunktet
for os er, at et bevægelseshandicap ikke har betydning for forældrerollen, hvis den basale kompensation er i orden.
Læs om det nye system på Børne- og Socialministeriets hjemmeside:
socialministeriet.dk.
BB

Satspuljemidler 2019
Regeringen offentliggjorde sats
puljeaftalen for 2019 i november,
og hos Dansk Handicap Forbund er
der ros til aftalen.
Blandt initiativerne i aftalen er styrkelse
af retssikkerheden for mennesker med
handicap med oprettelse af en institutionel enhed, som skal se på spørgsmål vedrørende kommunernes praksis,
sagsbehandlingstider og individuelt
behov.
- Initiativer, som kan styrke retssikkerheden, falder på et tørt sted, da vi flere
steder i landet oplever en praksis, som
presser serviceniveauet og den individuelle behovsvurdering mere og mere.
Dermed rammer vi også situationer,
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hvor praksis ikke er lovmedholdelig.
Da vi kun kan opfange de tilfælde, hvor
medlemmerne rent faktisk efterspørger
hjælp, så er der mange, som ’glider
under radaren’, og her kan et initiativ,
som kigger på tværs og ind i kommunernes praksis, få stor betydning, siger
DHFs formand Susanne Olsen.
Også på BPA området ses positive
tiltag. DHF har længe været bekymret
for, om den nye godkendelsesordning
for BPA arbejdsgiverfirmaer og -foreninger, som blev vedtaget med serviceloven, ville få den ønskede effekt og
sikre, at borgere ikke kom i kløerne på
useriøse og inkompetente firmaer og
dermed risikere at lide tab. Også det
problem adresseres i satspuljeaftalen,

konstaterer Susanne Olsen.
- Vi ser frem til at se det konkrete
indhold og indgår nu i tæt dialog med
andre organisationer om at opnå de
bedst mulige resultater for borgere
med BPA.
I aftalen er der desuden afsat penge
til at videreføre rådgivningsenheden
’BPA-arbejdsgiver’, hvilket glæder
Susanne Olsen.
- Der er en lang række regler, man skal
overholde overfor de ansatte, når man
er arbejdsgiver, og hvis ikke man overholder dem, kan det føre til alvorlige
konsekvenser for den enkelte bruger.
Vi er ikke eksperter i ansættelsesret og
arbejdsmiljølovgivning, og derfor er vi
glade for, at tilbuddet videreføres.
BB
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| AB SA |
Ministermøde om førtidspension og fleksjob
I efteråret mødte Dansk Handicap Forbund beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). De havde et budskab med til ministeren. At der trods en lovændring fortsat er problemer med, at
mange mennesker havner i meningsløse ressourceforløb. Der er
ofte tale om mennesker med meget indgribende funktionsnedsættelser, for hvem det er meget usandsynligt, at de vil kunne
udvikle en arbejdsevne. Mødet var det andet i år, og formålet
med mødet var at fastholde fokus på, at der er behov for flere
lovændringer af førtidspensions- og fleksjobreformen. Effekten
af forsommerens lovændring, som skulle præcisere målgruppen
for ressourceforløb, kan ligge på et meget lille sted, konstaterer
landsformand for DHF, Susanne Olsen. Også fagbladet 3F har
bragt en historie om, at kun tre ud af 45 sager om alvorligt syge
borgere blev ændret efter de nye regler. Og det er den tendens,
man også ser i forbundets rådgivningsteam. I DHF har man
fokus på, at flere skal have en chance på arbejdsmarkedet,
men man konstaterer samtidig, at der fortsat er en gruppe, som
er meget hårdt ramt, som samfundet bør hjælpe. Der er derfor
behov for yderligere justeringer for at imødekomme mennesker,
som er ramt af meget indgribende funktionsnedsættelser.
- Det skal give mening at sætte mennesker i ressourceforløb,
og meget syge mennesker skal kunne få en førtidspension, som
giver mulighed for et værdigt liv. Derfor glæder vi os også over,
at ministeren fortalte, at man fortsætter med at kigge på evalueringen med henblik på at vedtage yderligere præciseringer,
udtaler næstformand i forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg, Inger Steen Møller, der deltog i mødet sammen
med landsformand Susanne Olsen.
BB

Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2018
Modtager af Bevicas tilgængelighedspris på 100.000 kr. var i
år Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
Design og Konservering (KADK). Prisen blev givet som en
påskønnelse af KADKs arbejde med universelt design.
- Det handler ikke kun om at sikre tilgængelighed for mennesker
med handicap. Det vedrører os alle, fortalte Bevica Fondens
formand, Torben Svanberg ved overrækkelsen.
I anerkendelse af, at behovet for tilgængelige byrum og omgivelser bliver større, i takt med at den gennemsnitlige levealder stiger, sagde rektor for KADK, Lene Dammand Lund ved
overrækkelsen:
- Derfor er det vigtigt, at vi tænker nyt, og det starter i
uddannelserne.
I forbindelse med prisoverrækkelsen viste de studerende på
KADK deres resultat af en 14-dages workshop med temaet
Different Bodies. Denne bød på både film og en interaktiv udstilling, hvor gæsterne ved prisoverrækkelsen blev inddraget med
brug af sanser og aktiv bevægelse. Fortolkningerne fra workshoppen vil senere blive udstillet på Salone del Mobile i Milano
i april 2019.
Bevica Fondens vision er at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed.
BB

Ny bog om
siddestillingsanalyse

Når hjæ
lp
kan fore emidler og ak
tivite
bygge væ
vsskader ter

Bogen introducerer den
‘AktivitetsBaserede
SiddestillingsAnalyse’
Saxo Pu
blish
(ABSA), som også er
titel på bogen. ABSA
er et redskab, der kan understøtte hjælpemiddelterapeuten i arbejdet med valg,
tilpasning og implementering af hjælpemidler, der er beregnet til
at sidde i, på og med. ABSA præsenteres i sammenhæng med
cases fra ’det virkelige liv’. Med ABSA får læseren et nyt og
anderledes indblik i centrale problemstillinger omkring forebyggelse, ud- og afvikling af tryk- og vævsskader baseret på viden
fra de seneste 10 års banebrydende forskning og 25 års klinisk
praksis med tilpasning af kørestole til mennesker med nedsat
siddeevne og alvorlige tryk- og vævsskader. Bogen giver også et
indblik i, hvordan sundhedsprofessionelle faggrupper i stedet for
at begrænse den enkelte kørestolsbrugers liv med aflastningsregimer kan berige den enkeltes liv ved at skabe et bedre match
imellem krop, hjælpemidler og de aktiviteter, som brugeren lægger vægt på i sin hverdag, og samtidig gøre brug af valide og
målbare data i et tæt, tværfagligt samarbejde mellem terapeut
og sårsygeplejerske. Bogens målgruppe er primært terapeuter
med ansvar for hjælpemiddelformidling, sårsygeplejersker og
ledere, men den er relevant for enhver sundhedsfaglig medarbejder og studerende med interesse for hjælpemiddelformidling
og alternativer til traditionel praksis omkring forebyggelse og
afvikling af vævsskader. Spørgsmål omkring hjælpemidlernes
implementering og evaluering belyses, fordi der kan være et
betydeligt økonomisk og fagligt potentiale for merværdiskabelse
- både hvad angår udnyttelse af allerede eksisterende personaleressourcer og hvad angår udgifter til anskaffelse af sårpleje- og
’tryksårsforebyggende’ produkter. Bogen koster 285 kr. og købes
på saxo.com
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Ændring af tilskud til medicin for overaktiv blære
Lægemiddelstyrelsen har pr. 19. november ændret tilskuddet til
nogle typer medicin mod overaktiv blæresyndrom og urininkontinens. Den dyrere medicin mister det generelle tilskud eller får
generelt klausuleret tilskud. Ændringerne skal bidrage til, at den
dyrere medicin kun bliver brugt til de patienter, der har behov
for den. Patienter, der benytter anden medicin end tolterodin,
der fortsat gives tilskud til, skulle inden den 19. november tage
stilling til, sammen med læge, om man er omfattet af tilskudsklausulen. I så fald får man fortsat tilskud til medicinen, såfremt
egen læge skriver ”tilskud” på recepten. Er man ikke omfattet
af tilskudsklausulen, skal man snakke med egen læge om et
eventuelt skift til anden, billigere egnet medicin. Lægen kan
dog søge om enkelttilskud, hvis der er en helt særlig grund til,
at den nuværende behandling er den mest hensigtsmæssige.
Lægemiddelstyrelsen har lavet et informationsark til patienter
om tilskudsændringerne. Læs mere på laegemiddelstyrelsen.dk
BB
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TERRÆNTÆPPER
TIL ETHVERT PROJEKT!
Bridgesystem er gået i samarbejde med
terræntæppet.dk, og vi er derfor glade for
at vi nu også kan tilbyde vores kunder, en
nem og behagelig adgangsvej til vores
badebroer.
Terræntæppet giver handicapvenlig
adgangsveje igennem sand eller terræn,
eller blot en behagelig gangsti.
Terræntæppet er lavet i mahogni træ og er
derfor vedligeholdsfrit og har en lang levetid, og er modstandsdygtig til hvad end
vejret måtte bringe.
Kontakt bridgesystem for et uforpligtende
tilbud på dit nye terræntæppe.

tlf. 28 40 48 58
www.bridgesystem.dk

