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Knoglebrud

Udpluk fra NoSCoS kongres
Aldring med rygmarvsskade
Mi Camino
Dialog med regionerne
Det Gyldne Kateter
Smukfest

ryk.dk

Mollii nedsætter spasticitet

VIL DU MED
UD PÅ NYE
OPLEVELSER

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

Hemiplegi
Cp
Hjerneskade efter traumer
Multiple Sclerosis
Delvis rygmarvsskade

•
•
•
•

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

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

Bandagist Jan nielsen - En verden fuld af muligheder

Egmont Højskolen

www.egmont-hs.dk

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

Læs mere på
www.stomiguiden.dk
STOMIFORENINGEN COPA TLF. 5767 3525
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- opbygninger til dine behov

Handicapbiler, institutionsbusser og
andre special tilpassede løsninger

Vi
leverer
over hele
landet!

Vi bygger på alle mærker.
Husk - du bestemmer selv hvem,
der skal bygge din bil.
Telefon 7542 1711 · info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk

Kære læser
Foran venter juletravlhed, men juletid er også hyggetid - og mon ikke læsning i RYK! magasin kommer med i den kategori. Det håber jeg.
København var i september vært for den nordiske
kongres NoSCoS, og RYK var involveret i både
planlægning og afvikling; bl.a. som vært for tre
workshops. Læs mere i flere artikler i dette nummer.
Knoglebrud er ikke noget, vi umiddelbart frygter. Det gjorde Connie Hansen heller ikke før hun
pådrog sig et lårbensbrud i foråret. I dag sidder
hun og er rystet over en behandling, hun ikke
mener har taget hensyn til hendes rygmarvsskade.
Kenneth Ørbæk tog udfordringen op med en 120
km pilgrimsvandring på den spanske Camino.
Birgitte Hansson blev herhjemme. Hendes udfordring var deltagelse i Uge 30. Og sikke en sejr,
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hvor hun blev hædret med Det Gyldne Kateter.
Udfordres kan man på mange måder. Læs også
beretning fra festivalen Smukfest, om friheden
ved at stå på ski, om deltagelse i ParaActiv under
CPH Half, og når Danmarks rugbyhold sætter
ambitionerne højt.
RYK aflagde i efteråret en visit hos formanden for
Danske Regioners Sundhedsudvalg mhp. drøftelse af behandling af vores medlemsgruppe.
En gruppe, der i øvrigt har ændret sig, hvorfor vi i
en artikel også ser på, hvilken betydning stigningen i gennemsnitsalderen har for rehabiliteringen.
Og så har Handicapkonventionen i år fejret 10
års jubilæum. Det når vi også at kaste et blik på.
Tilbage er at ønske læserne god jul og godt nytår.
Birgitte Bjørkman, redaktør
RYK! 4 · 2019
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Er du indlagt
på VCR i Viborg?

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

Har du brug for advokatbistand
i din personskadesag?

Solveig Værum Nørgaard
Advokat

Så kommer jeg gerne på VCR til et uforpligtende
første møde, helt omkostningsfrit for dig.
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KØRESTOLE OG HJÆLPEMOTORER
FRA BRUGERE TIL BRUGERE
WWW.KOERESTOLSEKSPERTEN.DK

TYROSOLUTION
D O SIS / IN T ENSI T E T / M O T I VAT I O N

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

Klik på og kør ... hvorhen du vil!
Enkelt, sikkert og smertefrit

Tyrosolution:
• er et nyt tilbud til dig, som
ønsker at rehabilitere din hånd-,
arm- og/eller skulderfunktion.
• er avanceret udstyr til robotassisteret rehabilitering.
• tilpasses nøje til præcis din fase
af rehabiliteringen.

Nu også
med
Er
Tyrosolution
noget for dig,
så kontakt
RehabMobility

9 km/t

… din sikre
vej til et aktivt
liv med øget
livskvalitet!

• er interaktiv terapi sammen
med terapeut.
RehabMobility

Park Allé 156, st., 2605 Brøndby
Helena Rosenberg, Neurofys
4141 9070 / helena@rehabmobility.dk
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Forhandler
WAYUP • Niels Horsbøl • 20 40 63 18
WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk
Tlf. 20 40 63 18

www.wayup.dk

Det er ganske vist

J

eg elsker julen, hvor nostalgien er til at tage og føle på.
Alt skal være ved det gamle - vi minder hinanden om
vores barndoms jul, dengang sneen altid dalede stille
ned, børnene blev glade for selv de blødeste pakker - og
familien blev samlet fra nær og fjern.
Men nostalgi kommer desværre til kort, og selv ikke det mest
glittede papir og de største julegaver kan skjule, at der ligger
store opgaver i pipelinen for RYK. Nedskæringer, sparekrav og
øgede udgifter på vores område gør, at vi må smøge ærmerne
op og tale vores sag i fora, som har indflydelse.

Jeg vil sammen med RYKs bestyrelse og ildsjæle gøre mit
ypperste for at bringe os godt igennem vores udfordringer og
opgaver – ikke alting bliver nemt,
men vi smøger ærmerne op og
tager arbejdshandskerne på.

Leder

Vi skal bl.a. fortsat kæmpe for den rette indsats umiddelbart efter
skaden, eller når sygdommen opstår. Vi skal kæmpe for den rette
rehabilitering, den livslange kontrol, behandlingen af tilstødende
komplikationer og meget vigtigt: samarbejdet omkring patientgruppen mellem regionerne og kommunerne.
Strukturelt er der i mine øjne i dag nogle udfordringer, som er
med til at formindske vores medlemmers adgang til den rette
og nødvendige behandling på tværs af regionerne, men også
mellem regionerne og kommunerne og ligeledes de regionale
hospitaler og afdelinger indbyrdes. Disse tværgående problemstillinger vil RYK gøre sit bedste for at være med til at afhjælpe.
Et andet issue er den store faglige forskel i såvel indsats som
kvalitet på tværs af det regionale sundhedsvæsen. Denne viden
bliver ikke umiddelbart gjort tilgængelig for RYKs medlemmer,
som derfor for ofte træffer deres valg om, hvor de vil behandles,
på et ufuldstændigt grundlag. RYK vil derfor også her forsøge at
gøre vores indflydelse gældende.
Jeg hører alt for ofte uformelle bemærkninger om, at den måde,
hvorpå regionerne finansierer en del af de behandlingsredskaber, som vi er 100% afhængige af, er med til at gøre det mere
besværligt for den enkelte mht. at opnå den rette behandling.
I dag er der mange udgifter vedrørende vores behandling, der
varigt bliver pålagt finansieret af henholdsvis Hornbæk og VCR,
der udskriver redskabet til behandlingen. Netop det faktum, at
vi kan blive set som undergravende i forhold til de enkelte afdelingers budgetter, kan være med til at forhindre eller udskyde
den nødvendige behandling. Det er derfor vigtigt, at der findes
en løsning, der kan tilgodese den enkelte og vores rehabiliteringscentre. Finansieringen af behandlingen skal simpelthen
ændres, så den ikke står i vejen for den højest opnåelige kvalitet
i behandlingen.
Endelig er der problemstillingen omkring samarbejdet mellem regionerne og kommunerne, eller rettere behovet for at få
moderniseret og opdateret grundlaget for samarbejdet. Der er
gennem tiderne udviklet en praksis og et regelgrundlag, der alt

for ofte efterlader vores medlemmer
i et ingenmandsland, hvor regionerne
siger, at den enkelte kan have behov
for en konkret indsats, men kommunerne vil ikke imødekomme denne indstilling/visitation. Dette er uholdbart og
noget, RYK vil påpege. Afgrænsningen
mellem regionerne og kommunerne i
forhold til behandlingsredskaber og
hjælpemidler skal ændres, så den enkelte får den hjælp og
behandling, som er nødvendig - uden skelen til, hvem der skal
betale. Det må aldrig blive økonomien, der afgør, om man giver
den rette hjælp til mennesker, som har behov for det.
Vi skal også fortsat arbejde for, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 1994 ajourføres. Det er et stort og krævende arbejde,
men vigtigt for vores fremtidige behandling. Der er sket en markant udvikling siden 1994, hvilket skal afspejles i retningslinjerne.
RYK sidder med i arbejdsgruppen.

Der er, selv med nostalgien
udfordret, også i sækken gaver,
der bringer glæde og lettelse.
Der er kommet en ny klinikchef
på VCR og ligeledes en ny læge
på Hornbæk, hvilket jeg ser som
et stort lyspunkt. Begge ønskes
et stort tillykke med deres nye
virke - vi i RYK glæder os til det
fremtidige samarbejde.
Julen står for døren, og jeg vil
til slut ønske alle medlemmer
og pårørende en glædelig jul og
et godt nytår og samtidig takke
vores sponsorer og alle andre,
der på en eller anden måde har
bidraget til RYKs virke. Det er i
fællesskabet, vi gør en forskel.
Det er ganske vidst …
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: Mai Olssson • Deadline for nr. 1.2020: 25. januar 2020.
RYK er den landsdækkende interesseorganisation af og for de ca. 6.000 mennesker med rygmarvsskader i Danmark. RYK er en specialkreds i Dansk Handicap
Forbund. RYK udgiver medlemsbladet RYK!, håndbøger, pjecer, afholder seminarer og arbejder bl.a. for at forbedre behandlingstilbuddene for mennesker med
en rygmarvsskade. Hjemmeside: ryk.dk Formand: Helle Schmidt • tlf. 2250 0762 • mail: hcs@ryk.dk
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Annoncér i

magasinet
Den direkte vej til din målgruppe
RYK!magasin formidler erfaringer, viden og indsigt om
livet som rygmarvsskadet, og læses af personer med
rygmarvsskade samt pårørende, behandlingssteder,
forskningscentre og uddannelsessteder mv.
KONTAKT
Hanne Qvistgaard
Tlf. 2121 4339
Mail: hq@rosendahls.dk
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Tips Tricks
Smart termokrus

Et termokrus i rustfrit stål er det ultimative bæredygtige valg af to-go krus. Det afgiver
ingen skadelige kemikalier til din drik, og så tager de heller ikke imod smag eller lugt
fra de drikke, der har været i den. Dette termokrus fra Klean Kanteen er solidt og
holder din kaffe, te eller kakao varm op til 4 timer. Det kan også holde din smoothie,
iskaffe eller juice kold i 20 timer. Kruset har sugerørslåg med hul i midten. Kruset ikke
er lækagefrit. Termokruset kan indeholde 473 ml. og måler 15,8 cm i højden og 8,9
cm i diameter. Bundens diameter er 6,5 cm. Anbefales vask i hånden. Koster 229 kr.
inkl. sugerør og sugerørslåg. Set hos okofamilien.dk.
BB

Klimavenligt sugerør
Hos Økofamilien kan man købe genanvendelige sugerør, der dels sparer én for
en masse unødvendige sugerør i engangsplast og dels sikrer, at drikkevarer ikke
optager skadelige stoffer fra plastiksugerør. Så vil man være med på klimabølgen, så findes der kemifri og bæredygtige alternativer til engangsplastiksugerør.
På okofamilien.dk kan man købe disse 4 sugerør i rustfrit stål med silikonetip i
petrol, pink, limegrøn og sort. Silikonen beskytter tænderne og kan tages af ved
vask. Sugerørene kan klare store temperaturforskelle og egner sig til både kolde
og varme drikke. De er nemme at vedligeholde og skylles blot under rindende
vand efter brug.Tåler opvaskemaskine, og man kan med fordel også anvende
en sugerørsbørste til rengøring. Sugerørene måler 226,1 mm. i længden og er
9,8 mm. i diameter. Pakken koster 129 kr. hos okofamilien.dk
BB

Easy proptrækker
BarWise Easy-action-proptrækker fra Joseph
Joseph gør det let og bekvemt at fjerne proppen
fra vinflasken. Skub blot proptrækkeren ned på flaskehalsen, tag fat om værktøjets sider og drej håndtaget med uret for at dreje skruen ned i proppen.
Fortsæt med at dreje, og proppen fjernes ubesværet
fra flasken. Non-stick proptrækkeren er til alle typer
kork og er med integreret folieskærer. Vejer 150 g og
koster 162 kr. Set hos hjem.dk.
BB

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

RYK! 4 · 2019
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NoSCoS kongr
S

candic Copenhagen summede
af snak og gensynsglæde allerede fra morgenstunden på
kongressens første dag. Det
var tydeligt, at mange deltagere kender
hinanden både på tværs af de nordiske
landegrænser og på tværs af faggrupper
og brugerorganisationer. Og det er altid en
god oplevelse at deltage i en sådan kongres, hvor læger, terapeuter, forskere, plejepersonale, psykologer, socialrådgivere
og brugere samles med det formål at dele
og udveksle viden om det, der vedrører
os alle. Fra akutbehandling over rehabilitering, forskning, kontrol og forebyggelse
af senfølger til livskvalitet og det levede liv
med de udfordringer, som en rygmarvsskade nu engang indebærer.

Ca. 400 deltagere deltog
i den nordiske kongres
NoSCoS, der fandt sted
i september på Scandic
i København. Ikke mindst
havde bruger
indslag et
særligt fokus på kon
gressen.

Foto: Scandic

Lang historie
NoSCoS (Nordic Spinal Cord Society)
er et nordisk samarbejde med fokus på
behandling og rehabilitering af mennesker
med rygmarvsskader. Siden 1987 har
der hvert andet år været afholdt kongres
med et omfattende program. Det startede
med deltagelse af læger og forskere,
siden kom terapeuter og plejen til sammen med repræsentation af de nordiske
rygmarvsskadeorganisationer. Fra at være
en videnskabelig kongres er det i dag et
videnskabeligt og erfaringsudvekslende
forum, hvor alle parter med interesse for
rygmarvsskader kan deltage.
Det var også ordene fra præsident for
NoSCoS, Wolfram Antepohl, da han
sammen med kongresformand, Fin
Biering-Sørensen bød de 400 deltagere
velkommen.
- Vi har en lang tradition for at mødes og
dele viden og erfaring med hinanden og
networke med det formål at skabe et tættere samarbejde på tværs af de nordiske
lande.
Med stolthed skal tilføjes, at RYKs nye
videofilm efterfølgende blev vist på storskærm ved åbningen af kongressen.

Ny rekord i brugerindslag
Ikke mindst brugerdelen på NoSCoS
glæder RYK sig over, og i år blev noget
helt særligt.

8 4 · 2019 RYK!

- Brugersiden har vist aldrig fyldt så
meget på indholdssiden, som den gjorde
ved NoSCoS i år, fortæller en glad Jens
Bo Sørensen, der var medarrangør af
kongressen.
Fra RYK stillede man med hele tre
workshops, hvoraf den ene netop handlede om brugerindflydelse. De øvrige
to havde fokus på dels aldring med en
rygmarvsskade, dels tarmproblemer med
udgangspunkt i resultatet af RYKs spørgeskemaundersøgelse gennemført i juni med
i alt 438 besvarelser. (Læs mere om denne
workshop andetsteds i bladet).
- Det havde man nok ikke forestillet sig
for 32 år siden, da NoSCoS blev stiftet,
fortæller Jens Bo Sørensen og fortsætter:
- Men medinddragelse af os med rygmarvsskader i afvikling af NoSCoS ser vi
som nødvendig og rigtig, ligesom brugerorganisationerne bør have en væsentlig
stemme i planlægningen. Heldigvis er
årets vært, Klinik for Rygmarvsskader,
enig i denne betragtning.
Jens Bo glæder sig derfor også over, at de
brugerarrangerede workshops og foredrag
var godt besøgt, og at både brugere og
fagpersonale havde fundet vej til dem.
- Det viser, at der en stor interesse for
vore holdninger og oplevelser, og der var
mange gode input.

Networking og inspiration
Programmet bød ikke på store og banebrydende indlæg. Men vi blev alle lidt
klogere. Og lægger man det så vigtige
networking oveni, så bliver man beriget
og inspireret i et fællesskab blandt mennesker fra hele Norden, der er kommet for
et og samme mål: At udveksle viden og
erfaring om rygmarvsskader.
- Selv om det var småt med nyheder,
gør det ikke konferencen uinteressant.
Deltagelse er bestemt nyttigt, fordi der
gives information til nye og skabes kontakter på tværs af landegrænser og faglige
professioner, som er en forudsætning for
udvikling af kvaliteten i behandling og
rehabilitering, fortæller Stig Langvad, der
var med for første gang, siden han tilbage
i 90’erne var næstformand for RYK.
- Det var et dejligt gensyn med tidligere

res

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Morten Gottliebsen

samarbejdspartnere og ikke mindst
andre med rygmarvsskade fra hele
Norden.

Nordiske arbejdsgrupper
Netop netværket i NoSCoS på
tværs af de nordiske lande har bl.a.
resulteret i en ny nordisk uddannelse, The Nordic Advanced Spinal
Cord Injury Rehabilitation Course
(NASCIR) med det formål at udvikle
faglige kompetencer hos personalet.
Uddannelsesprogrammet blev præsenteret i en workshop på konferencen
og bød på interessante indlæg fra de
forskellige grupper omkring hvad de
har arbejdet med, og hvordan de har
fået implementeret det i deres hverdag.
Efterfølgende var der gruppearbejde
med bl.a. dialog om den fremtidige
NASCIR uddannelse.
Større grad af brugerinvolvering i
undervisningen blev efterlyst, dels som
undervisere, dels som kursusdeltagere,
herunder mentorer som i flere af de
andre nordiske lande er en fast del af de
ansatte på rehabiliteringsstederne.

I en anden workshop blev vi præsenteret for NutriNord SCI, som er et nordisk
samarbejde med fokus på vidensbaseret praksis om ernæring i SCI rehabilitering, herunder kost og Body vægt efter
en rygmarvskade. Oplægget gav anledning til mange relevante spørgsmål om
kost, forbrænding, vægttab og forstoppelse. Spørgsmål, der indikerede, at der
er interesse for viden om forebyggelse
af kostrelaterede komplikationer.
Der er udarbejdet et kosthæfte, der
også er udgivet på dansk i samarbejde
med RYK.

Praktiske udfordringer
På spørgsmålet om de praktiske udfordringer, der mødte kongressens deltagere i kørestol, beklager Jens Bo.
- Jeg var i kontakt med Scandic, da vi
bookede for mere end et år siden. Og
de skrev alt ned. Men set i bakspejlet,
skulle vi have mindet dem om aftalerne,
da vi nåede tættere på kongressen.
Jens Bo henviser til en snak med
Scandic om bl.a. opdækning af lave
borde ved spisning i pauserne, han-

Jens Bo Sørensen og Hanne Kvalheim
fra CAP Partner, der bidrog til organiseringen, på kongressens første dag.
dicapforhold på værelserne og parkeringsforhold. Han blev derfor overrasket,
da der den første dag kun var opstillet
høje borde ved buffeten, som kun stående deltagere kunne benytte til deres
frokost.
- Dagen efter var der almindelige borde,
men det gav jo lige en dårlig start. Også
tilstrækkelig handicapparkering kom
først på plads dagen inden kongressen.
Når det er sagt, så forløb dagene rigtig
godt, og tilbagemeldingerne har været
meget positive, fortæller en glad Jens
Bo og slutter:
- Som medplanlægger har det været en
fornøjelse, en udfordring og sluttelig tre
hårde, men spændende dage.
I 2021 afholdes NoSCoS på Spinalis i
Stockholm og i 2023 i Finland.

Udpluk fra NoSCoS
Mundtlige præsentationer, workshops, panelindlæg, posters og stande med
sponsorer med fokus på rygmarvsskade dannede ramme om NoSCoS.
Tekst: Birgitte Bjørkman

F

ølgende er et kort overblik af
den tre dage lange kongres
med udpluk af de mange
indlæg, workshops og panelpræsentationer, som de mere end 400
deltagere blev præsenteret for under
NoSCoS.

Smerter og cannabis
Kongressens første dag bød på to
danske indslag om smertehåndtering og
brug af cannabis. Nanna Brix Finnerup

stod for den videnskabelige del og Leo
Thomsen, læge og selv rygmarvsskadet, gav et ærligt og personligt givende
indblik i et liv med neurogene smerter
og spasticitet, bivirkninger af smerte- og
spasticitetshæmmende medicin og brug
af cannabis med stor effekt på hans
spasmer.
Afslutningsvis var der inviteret til debat
mellem panel og deltagere. Claes
Hulting fra Spinalis påpegede, at brug
af cannabis ikke har heroisk effekt, men

mindre kan også gøre det, hvis effekten er bedre søvn og efterspurgte flere
studier om cannabis.
Hvis jeg skal trække essensen ud af
ovenstående præsentationer, så er det
nedslående. Nanna Brix Finnerup konkluderede da også, at anbefalingerne
til smertebehandling ikke er gode nok.
Patienterne har stadig kroniske smerter.
Vi behøver mere forskning.
(RYK! nr. 1.2020 bringer mere fra kongressens indlæg om smertebehandling).
RYK! 4 · 2019
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Tip til website
Personalets mentale håndtering
En workshop om ”Crisis management”
havde jeg en forventning om handlede
om den psykiske håndtering af pådragelse af en rygmarvsskade. Det gjorde
den ikke. Den havde derimod overraskende fokus på fagpersonalet og deres
mentale håndtering af at behandle mennesker med en traumatiserende skade.
Et interessant perspektiv, som undertegnede ikke mindes at have skrevet om i
RYK! magasin nogen sinde. Jeg vil ikke
her komme nærmere ind på workshoppens oplæg, som blev holdt af chefpsykolog Anders Korsgaard og psykolog
på Klinik for Rygmarvsskader Naja Bøje
Casupei. Det vil jeg gøre i en senere
artikel. Om tilhørerne var lige så overraskede som mig, ved jeg ikke, men den
efterfølgende dialog sporede sig hurtigt
ind på personalevinklen og indlæggene viste da også, at her er et område,
som behøver mere fokus i dagligdagen
blandt personalet.

Enough, but not too much
I en anden workshop var der fokus
på fysisk træning med oplæg fra dels
Klinik for Rygmarvsskader og dels
Specialhospitalet. Et projekt i Hornbæk
har VO2 testet alle nyskadede patienter
ved indlæggelse og igen inden udskrivelse ud fra fire forskellige protokoller og
to typer maskiner. 71 patienter har deltaget, hvoraf 56 har gennemført. Nicolaj
Jersild Holm påpegede, at patienter
med rygmarvsskader er komplekse og
meget forskellige i skade, og derfor er
resultatet af testene også meget komplekse. Men VO2 peak testen har givet
mulighed for individuel feedback og ikke
mindst en plan for ”What to do?” for
patienten i fremtiden.
Fra Specialhospitalet fortalte Marianne
R. Vestergaard om projektet ”Hybrid
High Intensity Interval Training” ved brug
af Skiergometer, og også hun påpegede
kompleksiteten i forhold til at deltagerne havde forskelligt funktionsniveau.
Tilbagemeldingen fra deltagerne havde
været meget positiv, der bl.a. påpegede
det gode ved at få pulsen op.

Smertende skuldre
Fokus på smerter i skuldre har der
været længe. Hvad ved man i dag? Det
kom der svar på fra dels Holland og
dels Danmark. Fra hollandsk undersøgelse berettedes om, at 15 % blandt
adspurgte havde skuldersmerter, og
overraskende var der sammenhæng
mellem omfang af aktivitet og træning
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Nora Sandholdt, der bl.a. har været tilknyttet Spinalis og projektet “Mamma
pappa lam”, berettede i et spændende
indlæg om den nye, svenske website,
ryggmärgsskada.se, som skal styrke
og støtte mennesker med rygmarvsskade i Sverige. Denne hjemmeside
kan rygmarvsskadede i Danmark også
få stor gavn og glæde af.

og omfang af smerter, der overraskende
indikerede, at træning forebygger
smerter. Men det blev også påpeget,
at der kan være en ignorering af kroniske smerter hos fx idrætsfolk med
rygmarvsskader.
Modsat de hollandske resultater viste
de danske resultater på Syddansk
Universitet (SDU) et noget andet billede. Måske fordi der var flere med høje
skader i den danske undersøgelse, men
nok i høj grad fordi de enkelte lande
spørger forskelligt. I et studie blev der
fundet høj forekomst af skulder- og
nakkeproblemer blandt mennesker med
langvarig/mangeårig rygmarvsskade,
hvilket blev påpeget kan begrænse
fysiske og sociale aktiviteter.
Den markante forskel i de to landes
studier viser, at der er behov for mere
viden, og ikke mindst at kvalitets
studier sikres en ensretning på
tværs af landene, så resultaterne er
sammenlignelige.
- Der er brug for et fælles instrument,
påpegede Mikkel Bundgaard i den efterfølgende debat.
Et andet studie på SDU med fokus på
skulderrotationsstyrke, muskel aktivitet
og skuldersmerte hos kørestolsrugbyspillere konkluderede, at der ikke kunne
bekræftes sammenhæng mellem skuldersmerte og skulderstyrke.

Men hvornår sætter man ind med en
kostplan, når et menneske har pådraget
sig en rygmarvsskade? I akutfasen skal
patienten stabiliseres med behov for
vægtøgning, men allerede i rehabiliteringsperioden er der behov for vægtregulering. Det er en udfordring, fordi der
samtidig sker et tab af muskelmasse,
som der skal tages højde for sammen
med individuel hensyntagen til patientens mål og motivation.
Nicolaj Jersild Holm fra Klinik for
Rygmarvsskader fortalte om et igangværende projekt med fokus på vægt hos
indlagte fra første indlæggelsesdag til
udskrivelse. Det bliver spændende, når
resultaterne foreligger.
Den efterfølgende debat pegede på,
at det er vigtigt at sætte ind med tidlig
information om risiko for overvægt og
de helbredsmæssige følger.

Kost og vægtjustering

Når blæren driller

Vi ved, at kosten har betydning for
vægttab og kan forebygge bl.a. hjerte/
karrelaterede sygdomme og diabetes.

I denne session var der fokus på blæreinkontinens, og et særligt oplæg
vakte min interesse: Følger af langvarig,
gentagen botoxinjektion i blæren hos
patienter med overaktiv blære efter
rygmarvsskade. Katrine Packert Hebert
fortalte om studiet, hvor man fulgte
128 patienter med rygmarvsskade,
der fik tilbudt gentagne injektioner af
Botulinum toxin A i blæren på Urologisk
klinik, Rigshospitalet i perioden 20012018. Studiet undersøgte også faktorer
associeret med ophør af behandlingen.
Gruppen, der fortsatte behandlingen
(modsat en gruppe af patienter, der
ophørte med behandlingen) havde signifikant højere gennemsnitsblærekapacitet. Patienter i alderen 31-50 år havde
større risiko for at ophøre med behandlingen, sammenlignet med patienter
over 50 år. Der blev ikke fundet nogen
association mellem ophør af behandlingen og køn, niveau eller komplethed
af rygmarvsskaden, årsag til skaden,
blæretømningsmetoden, urininkontinens
før behandlingen eller typen af anæstesi
ved første behandling. Studiet konklude-

Workshop om
neuromodulation
LION proceduren består af en indoperation af elektroder til udvalgte
nerver i benene. Det er en operation,
der stadig er på forsøgsbasis, men
som har vist sig at have et bemærkelsesværdigt potentiale. For Mads
Meyer, der har en komplet skade
og har fået foretaget LION proceduren, har det betydet, at han har
fået noget funktion tilbage i benene.
Og ikke nok med det, har han også
fået færre spasmer og smerter, øget
følesans, forbedret seksualfunktion
og bedre blære- og tarmfunktion.
Det, at nerverne bliver stimuleret, er
tilsyneladende med til at genskabe
nerveforbindelsen.
Mikkel Bundgaard

Cathrine Guldberg

Video til behandling
rer, at 50 % af patienter, der opstarter
blæreinjektioner med Botulinum toxin A
fortsat er i behandling efter 10 år.

Aldring
Fra Sverige fortalte Sophie Jörgensen
om aldring med en rygmarvsskade på
baggrund af sit projekt. Med alderen
kommer der øget risiko for bl.a. hjerte/
karsygdomme, respirationsbesvær og
søvnproblemer, tryksår og knoglebrud,
smerter … og depression. Der er dog

The Jane Horsewell
Workshop
Planlægningsgruppen havde valgt
at navngive RYKs første workshop
efter RYKs tidligere formand, Jane
Horsewell, som vi desværre mistede
sidste år. Jane arbejdede hårdt for
både brugerindflydelse og internationalt samarbejde. Hun fandt hurtigt ind
i det nordiske samarbejde, hvor hun
bl.a. var blandt initiativtagerne til et
stort netværksprojekt for kvinder med
rygmarvsskade i Norden. Da den europæiske rygmarvsskadeorganisation,
ESCIF skulle dannes, var Jane også
med. Hun blev ved stiftelsen valgt til
vicepræsident og senere til præsident.
Jane lancerede desuden idéen om
et verdensomspændende brugernetværk, hvilket er i tråd med den store
indsats, som Jane har lagt i at få løftet
behandlersystemets respekt og medinddragelse af den rygmarvsskadede
bruger. RYK har opfordret NoSCoS til
fremover at have en brugerarrangeret
”Jane Horsewell Workshop”. Dels for
at ære Jane, dels for altid at minde
os om væsentligheden af brugernes
stemme i sådanne konferencer.
Mikkel Bundgaard og Jens Bo Sørensen

ikke mange undersøgelser på trods af,
at en større gruppe nærmer sig alderdommen. Så hvordan imødekommer
vi bedst muligt med råd og vejledning?
Og hvordan håndteres de psykologiske følger af at blive ældre, herunder
accept af at blive mindre mobil og lære
nye rutiner? Blandt svarene var tidlig
information om aldersrelaterede risici
med proaktiv indsats for at imødegå
aldringens udfordringer samt behov for
øget followups hos aldrende. I Sverige
har man fx erfaring med ”out-goingteams” i samarbejde med kommuner,
hvor man kommer hjem til personen.
Det giver mulighed for at tjekke alle
aspekter.
Med begrænsede ressourcer i et presset behandlingssystem kan det dog
være svært at se, hvordan de mange
gode forslag kan implementeres,
hvilket Mikkel Bundgaard påpegede i
forsamlingen. Der ligger en udfordring,
men der er helt klart behov for større
viden og guidelines for bedre rådgivning. En fælles, nordisk uddannelse
blev også nævnt.

Fokus på hjerte-kar og lunger
Et svensk studie om hjerte-lungeredning og autonom svækkelse (SPICA)
blev præsenteret af Mattias Hill, der
har studeret de sundhedsmæssige
konsekvenser i lunger, hjerte, vaskulære og autonome nervesystemer
hos personer, der er aldrende med en
rygmarvsskade. Studiet viser, at der er
højere risiko for hjerte-kar-sygdomme
hos tetraplegikere samt øgede søvnproblemer og træthed (sover om
dagen). Målet med studiet er at bidrage
med ny og øget viden om netop
hjerte-karsygdomme hos aldrende
med en rygmarvsskade for at kunne
imødegå og forebygge sygdom og
dødelighed; særligt tetraplegikere bør
sikres øget opmærksomhed i klinisk
sammenhæng.
Ovenstående er kun et udpluk fra den
tre dage lange kongres med tæt på 70
mundtlige mindre eller større indlæg og
præsentationer.

Janes datter, Rebecca, åbnede workshoppen. Ved samme lejlighed fik hun
på vegne af sin mor overrakt et æresmedlemskab af ESCIF, som ESCIF allerede sidste år besluttede at give hende.

Tak til Jens Bo Sørensen, Cathrine
Guldberg, Stig Langvad og Mikkel
Bundgaard for bidrag til dækning af
NoSCoS kongressen i denne artikel.
Læs også øvrige artikler om NoSCoS
på de følgende sider.

Der ligger nogle klare perspektiver i
udnyttelse af ny teknologi i forbindelse
med behandling og kontrol af mennesker med rygmarvsskade. Særligt er det
interessant at se, hvilke muligheder, der
åbner sig, når der tages fat på anvendelsen af videokonferencer til behandling,
kontrol og ikke mindst træning.
Det har man gjort sig nogle gode erfaringer med i Norge. Det er en effektiv metode
til at reducere antallet af gange frem og
tilbage til hospitalet. Præsentationer på
NoSCoS viste, at der er mange opgaver,
der kan løses via internettet og bidrage til
effektivisering af indsatsen og minimere
ressourceforbruget. Der spares tid! Der
spares energi! Og det har også interessante perspektiver ift. træningsindsats.
Har patienten adgang til en computer
med et kamera, kan man via internettet
modtage instruktioner, rådgivning og vejledning fra fageksperter.
At jeg allerede oplevede teknologien
anvendt i USA i 1996 (!) gør mindre, for
ideen er ikke blevet dårligere i de 23 år,
der er gået. Jeg ser mange muligheder
her for at forbedre behandling og træning,
uden at det koster flere ressourcer for den
enkelte eller for velfærdsstaten.
Stig Langvad

Workshop om børn
På Sunaas Hospitalet ved Oslo har de
en fem-sengs afdeling for børn med rygmarvsskader. Ligesom for voksne rygmarvsskadede styrer et multidisciplinært
hold børnenes rehabilitering, dog med
en væsentlig tilføjelse af børnelæger.
Musikterapi og hospitalsklovne er også
en del af stedets hverdag.
Der er selvfølgelig også rehabilitering af
rygmarvsskadede børn i de andre nordiske lande. Dog har man ikke i Danmark
en særskilt afdeling for dette.
Når det gælder børn, er der særlige, fysiske hensyn, der skal tages. Da kroppen
ikke er fuldt udviklet, er der øget risiko
for udvikling af skoliose (skæv ryg). Til
gængæld er neurogene smerter tilsyneladende et mindre problem end hos
voksne. Lungefunktion og - i forbindelse
med overgang til puberteten - seksualitet
er områder, der er ekstra fokus på.
Det blev foreslået at oprette en nordisk
arbejdsgruppe om rehabilitering af børn.
Helt oplagt, da der ikke er særligt mange
børn med rygmarvsskader i de enkelte
lande.
Mikkel Bundgaard
RYK! 4 · 2019

11

Workshop:

Aldring med rygmarvsskade
Hvordan forbereder vi os til en god alderdom med en rygmarvsskade? Og hvordan tages der bedst muligt
hensyn til den aldrende patientsammensætning i selve rehabiliteringen? Det var spørgsmål, der blev rejst
på RYKs workshop på NoSCoS under titlen ”Aldring med en rygmarvsskade”.
Tekst: Mikkel Bundgaard og Jens Bo Sørensen • Foto: Morten Gottliebsen

D

en gode nyhed er, at personer
med rygmarvsskade bliver ældre
end tidligere. Samtidig er gennemsnitsalderen for nyskadede blevet
væsentligt højere. To faktorer, der rejser
en række problemstillinger. For hvordan
forbereder vi os til en god alderdom, og
hvilke udfordringer giver en aldrende
patientsammensætning? Det er baggrunden for, at RYK valgte at sætte
fokus på aldring med en rygmarvsskade, da vi fik mulighed for at afholde
en workshop på NoSCoS kongres.

pointerne i workshoppen, at der allerede
i rehabiliteringen bør være mere fokus
på, hvordan vi forbereder os til en god
alderdom. Også selv om man stadig
føler sig ung og frisk. I det hele taget vil
det være godt at skabe øget opmærksomhed omkring betydningen af gode
vaner og forebyggelse. Lad det også
være en opfordring til vores redaktør
i nærværende magasin. Alderdom og
skavanker kan være et tabu – lad os
bryde det.

Nordisk panel

Når vi når folkepensionsalderen, kan
det få mærkbar betydning for vores
økonomi, hvis vi ikke har en pensionsopsparing. Måske vil det knibe med at
have råd til bil? Det kan få drastiske
konsekvenser for det sociale liv i vores
situation med nedsat førlighed. Men
vi kan også forvente, at vores sociale
behov ændrer sig. Måske finder vi større
værdi i relationer til vores naboer, og
dem der er tæt på os. Derfor kan det for
nogen være en kvalitet at tænke bofællesskaber. En ide, der blev rejst på workshoppen af RYK. (Se artikel om emnet i
forrige RYK! magasin).

Workshoppen blev holdt på førstedagen af kongressen, og i panelet var
samlet repræsentanter fra Danmark og
fra vores søsterorganisationer i Finland
og Sverige. Som fagperson var inviteret ambulantsygeplejerske, Susanne
Døssing, der til daglig møder tidligere
indlagte patienter på Vestdansk Center
for Rygmarvsskade. Vi havde lagt op
til en dialog om ikke blot den fysiske
omstilling men også den mentale og
sociale omstilling ved at blive ældre.

Forberedelse i rehabiliteringen
Vi ved godt, at fysisk aktivitet og sunde
kostvaner er afgørende for vores velbefindende og kan have positiv indvirkning
på vores alderdom. Når det ikke lykkes,
handler det ofte om vaner, som kan
være svære at bryde. Derfor var én af

Økonomien

Den mentale omstilling
Vi med en rygmarvsskade har oplevet et
voldsomt tab i førlighed, og derfor kan
det virke ekstra slemt at mærke alderens konsekvenser på kroppen. Hvem vil

Mere end 100 kongresdeltagere deltog i workshoppen, hvilket vi kan være godt tilfredse med.
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ikke være så selvhjulpen som muligt så
længe som muligt? Derfor kan der være
en tendens hos nogle af os til at ignorere
ændringer og kæmpe imod i en grad,
der kan forværre situationen. Fx at vente
lidt for længe med at acceptere, at man
får brug for en el-kørestol i stedet for en
manuel. Eller drosle ned på de sportslige aktiviteter, inden det kommer til
overbelastning på fysikken. Men det vil
altid være en personlig afvejning, hvor
meget de enkelte aktiviteter betyder for
ens velvære. Derfor skal man heller ikke
altid nægte sig selv gode oplevelser på
trods af, at det kan have negative konsekvenser. Men mærk efter og find en
rimelig balance.

De profesionelles

workshop var arrangeret af fysio- og
ergoterapeuter. Her blev det nævnt,
at muskelmassen med alderen bliver
mindre og derfor lettere bliver overbelastet. Derfor bør ældre træne med
mindre belastning, men til gengæld
med flere gentagelser. Aldrende med
rygmarvsskade efterlyser mere viden
tidligere. En informationsvideo, der
formidler viden om sund aldring med
en rygmarvsskade, blev foreslået.
Endelig blev det understreget, at jævnlig kontrol og opfølgning er mere vigtig
for ældre. Det må forventes, at emnet
fremover vil få mere fokus, og at der
samles mere viden om, hvordan ældre
med rygmarvsskade undgår skadelige
følgevirkninger.

Workshop:

Tarmen stempler ind

Tekst: Stig Langvad

På NoSCoS var der sat særligt fokus på, hvordan man kan forbedre
behandling af tarmfunktionen i dagligdagen. Bl.a. med en workshop,
som RYK var vært for.

H

vordan undgår vi de negative
konsekvenser ved nedsat
tarmfunktion, så de elimineres
eller i hvert tilfælde reduceres
betydeligt? Det var et perspektiv, der var
centralt for oplægsholdere og udstillere.
Det var særligt trans anal irrigation (TAI),
der var fokus på, bl.a. med indlæg fra
klinisk professor Klaus Krogh. Også
standudstillinger, hvor man kunne besøge
Coloplast A/S (Peristeen), Wellspect
(Navina) og MBH International (Qufora),
bidrog til øget fokus på TAI.

Workshop præsentation
RYK havde sin egen og velbesøgte
workshop om TAI med udgangspunkt i
spørgeskemaundersøgelsen blandt RYKs
medlemmer fra maj/juni 2019.
I salen befandt sig mere end 60 deltagere
på en sen fredag eftermiddag, kort før
konferencen sluttede. Det var flot.
Spørgeskemaundersøgelsen bragte
nogle nye perspektiver på banen, netop
fordi den repræsenterede brugernes
egne stemmer, hvilket der også kom ros
for fra salen. Af undersøgelsen kan man
udlede, at tarmen udgør den største
barriere i dagligdagens liv og livskvalitet.
Udfordringerne med tarmen er større
end blærens. Fx har RYKs medlemmer
en gennemsnitlig arbejdstid på 22 timer
om ugen - og et fravær fra arbejde som
følge af problemer med tarmen på to uger
årligt. Tankevækkende!
På PowerPoint fremviste RYK videre
nogle overraskende nøgletal fra undersøgelsen. Bl.a. at næsten fire ud af ti ikke
har kendskab til TAI og kun godt og vel
én ud af ti bruger TAI, mens der sandsynligvis vil være to til tre ud af ti, der kunne
have gavn af denne metode, fx bruger
kun hver femte med forstoppelse TAI.
Blandt medlemmerne af RYK er der
næsten 40%, der har en såkaldt NBDscore (indikator for udfordringer med
tarmen), der kan indikere, at de har behov
for behandling med TAI. 29% af dem,
der falder inden for intervallet på NBDscoren, har ikke kendskab til TAI, selv

13 4 · 2019 RYK!

om de læser RYK! magasin og deltager i
kontrol på hhv. Klinik for Rygmarvsskader
og Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Indlæg fra to eksperter
På workshoppen deltog to eksperter,
hhv. klinisk professor, Klaus Krogh og
læge Claes Hultling fra Spinalis i Sverige,
der begge bidrog med viden og indslag i
debatten. Det var bl.a. overraskende, da
Klaus Krogh påpegede, at et måltid baseret på groft indtag er godt for de fleste,
men netop for personer med en rygmarvsskade forlænger grov kost den tid,
det tager mad med at passere gennem
tarmen. Claus Hultling understregede, at
et godt toiletbesøg er afgørende for den
daglige livskvalitet, og henviste til et citat
fra én af hans patienter: ”A good shit is
like half a fuck!”, og præciserede yderligere, at det er muligt at klare næsten
alt, hvis man blot forbereder sig og
medbringer de nødvendige hjælpemidler,
herunder rørtang og henviste til hans eget
regime: Stimulering med varmt vand via
påsat slange fra håndvask.

Behov for mere viden
Konklusionen på workshoppen var bl.a.,
at der er behov for mere viden om de
potentielle gevinster ved at benytte TAI,
og det skal sikres, at den viden gives
i forbindelse med den systematiske
kontrol, som mere end 80% er en del af
inden for et interval på tre år. Det er et
paradoks, at der er omkring 40% af RYKs
medlemmer, der kan have behov for TAI,
og at der samtidig er næsten 40%, der
ikke kender til TAI til trods for, at de følger
en regelmæssig, livslang kontrol.
Hvis vi sammenligner brugen af TAI i
Danmark med andre lande, fx England
og Sverige, kan vi se, at der er langt flere
brugere af TAI i disse lande end der er i
Danmark. Den manglende udbredelse i
Danmark synes derfor paradoksal, når
det er dokumenteret, at TAI reducerer
antallet af tilfælde med forstoppelse,
inkontinens, urinvejsinfektioner og
tidsforbrug.

Pjece om tarm
”Udfordringer med tarm - ny viden
blandt mennesker med rygmarvsskade” er en nyudgivet pjece baseret på RYKs medlemsundersøgelse
i foråret 2019 og indeholder resultaterne med fokus på udfordringer
med tarmtømning. Resultaterne
giver et vigtigt indblik i omfanget af
tarmproblemer, betydning for livskvaliteten, og hvilke behandlingsformer, medlemmerne har adgang til.
I pjecen peger RYK på en række
udfordringer, bl.a. det begrænsede
kendskab til TAI blandt medlemmer
på trods af, at det er en veldokumenteret metode til tarmtømning.
RYK oplister endvidere en række
bud på tiltag, herunder øget information, opdatering af behandlingsanbefalinger og tilvejebringelse af
rette hjælpemidler.
I alt 438 medlemmer besvarede
spørgeskemaet, hvilket svarer til
30% af medlemmerne. Den høje
svarprocent gør resultaterne signifikante og repræsentative for danskere med rygmarvsskade.
BB
Pjecen, der er udsendt med dette
nummer af RYK! magasin, er udgivet
af RYK med støtte fra Coloplast A/S.
Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos Dansk Handicap Forbund på
mail: js@danskhandicapforbund.dk
Pjecen er gratis, men forsendelsesomkostninger tillægges.

Udfordringer med
tarm
- ny viden blandt
mennesker med
rygmarvsskade

Baseret på en med
lemsundersøgelse
2019
RYK – Rygmarvsskade

de i Danmark
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Smukfest
Festivalliv:

RYK rykker ind på Danmarks smukkeste
festival. RYK har indgået et samarbejde med
Rygmarvsbrokforeningen og er blevet en del
af deres camp på festivalen, der i folkemunde
bliver kaldt Smukfest. Jeg var så heldig, at jeg
sammen med en håndfuld RYK’ere var med i
år. Sikke en fantastisk oplevelse.

Tekst: Helle Schmidt • Foto: Smukfest.dk og privatfofo

S

ommeren var på sit højeste,
og jeg glædede mig usigeligt
sammen med min yngste søn
William på 12 år til at stemple
ind på årets Smukfest. Humøret var højt
og stemningen fantastisk, da vi svingede ind på pladsen og kørte ned gennem teltområdet for dér at finde en skøn
oase, nemlig Rygmarvsbrokforeningens
camp. Vi blev budt velkommen med
et stort smil og kiggede os spændt
omkring. Der blev uddelt krammere og
givet hånd, og vi følte med det samme,
at vi var en del af fællesskabet, som
både rummede kendte og ikke kendte
mennesker.

Fællestelte og camp-scootere
Campen, som ligger ved Sølund, er
omgivet af træer og buske. I den ene
ende var der opsat to store fællestelte,
et til herrer og et til damer, hvori der var
opstillet weekendsenge til deltagerne.
Derudover var der et orangeri og to
telte, hvor campens scootere stod til
opladning. Midt i campen legede nogle
børn, og i træernes skygge sad der små
grupper og hyggede sig. Det tegnede
godt. Hjælperne, som var tilknyttet campen, for rundt som små arbejdsbier og
Helle yderst i en el-scooter, som hun
havde bestilt hjemmefra, hvilket hun
også anbefaler andre i manuel stol for at
komme rundt på festivalområdet.
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hjalp med bagage og indlogering. Sikke
en imødekommenhed, de lagde for
dagen, og i løbet af nogle timer var alle
kommet på plads og klar til at indtage
skoven.
Jeg havde hjemmefra bestilt en scooter
og må sige, at det næsten er umuligt at
komme rundt på festivalen uden. Der er
meget bakket og skovbunden er dækket
af et lag træflis, men med en scooter er
det intet problem.

Det var en fest
Smukfest har fået sit kælenavn af én
simpel grund – der er eventyrligt smukt.
Festivalen afholdes i skoven under
træernes kroner, og i ugerne op til har

et stort hold unge mennesker pyntet fint
op. Stemningen var hyggelig med glade
festivaldeltagere, der hørte musik og
spiste på massevis af små spisesteder
med mad for enhver smag. William og
jeg havde hjemmefra kigget på listen
over kunstnerne og valgt ud, hvad vi i
hvert fald skulle høre. Det er umuligt at
nå det hele, så vi var rigtig glade for, at
vi havde forberedt os. Som en naturlig
ting spurgte man rundt i campen og
fandt nogle at følges med, og ellers
mødtes man ved de forskellige scener.
Vi havde en fest og nød at høre musik
sammen, men også hver for sig, når
sønnens musikvalg gik i en noget anden
retning end min. Så var det dejligt, at

PRAKTISK INFO
På Rygmarvsbrokforeningens camp er der kun
plads til et vist antal deltagere. Antallet af pladser
til RYK’ere afhænger derfor af, hvor mange der
tilmelder sig fra Rygmarvsbrokforeningen. Men
et skøn er, at RYK får otte-ti pladser. Der er en
række betingelser for deltagelse i campen: Man
skal bo i campen, og man skal tage del i vagterne og ”livet” i campen. Man bor i campens
fællestelte. Overnatning i egen bil er primært
reserveret til respiratorbrugere. Der er mulighed
for overnatning i eget telt på Handicappladsen i
nærheden af campen. Tilmelding på ryk.dk inden
1. marts. Det er muligt at bestille endags- eller
partoutbilletter. Herefter gives besked om man
har fået en plads. Der er hjælpere på campen.
Dem med BPA har egen hjælper med. Info om
priser findes på smukfest.dk. Yderligere info om
deltagelse og betingelserne ved henvendelse til
Helle Schmidt på mail: hsc@ryk.dk

RYK rykker til Ry

Podier og kørepas
I skoven var der lavet adskillige
podier, som var forbeholdt os og
vores ledsagere. Her var det muligt
at se scenen og være i øjenhøjde.
Lad mig sige det sådan - hold nu
op, hvor var det fantastisk.
Der var mange mennesker, og jeg
var derfor glad for, at man fik udleveret et kørepas, så man kan køre
ud af nødudgange/hjælperudgange
og på den måde komme væk,
hvis det blev for meget, men når
det så er sagt, så var alle søde og
hjælpsomme.

Toiletnøgle
Da vi ankom, fik vi for 100 kr. i
depositum en toiletnøgle, der passede til alle handicaptoiletterne på
festivalen, og det var det hele værd.
Nøglen passede også til toilet/badevognene, der stod ved campen,
hvor der var varmt vand, hvilket gør
festivallivet så meget nemmere.
Rampen til badevognen var en
smule stejl, men så var der altid en
hjælper, der kunne give en hånd.
Det samme gjorde sig gældende,
hvis man fik problemer i skoven, og
jeg siger bare, hvilken gave.

Forpligtelser i campen
Når man tilmelder sig campen, er
der visse ting, man forpligter sig til.
Man bor og deltager i campen i det
fællesskab, der er. Alle har i løbet af
festivalen en vagt i lejren. Det gør, at
man uden at bekymre sig kan lade
sine ting ligge, når man tager i skoven og hører musik. Når man har
vagt, rydder man op, så der hele
tiden er rent og pænt. Det er faktisk
også rigtig hyggeligt, for der kommer altid nogen forbi og snakker.
Hver morgen blev der serveret
morgenmad i orangeriet, ligesom
der blev holdt morgenmøde, hvis
der var behov.

Super oplevelse
Det er på ingen måde sidste gang,
at jeg tager til Smukfest. Jeg kan
mærke, jeg bobler indeni, blot ved
at tænke på den fantastiske oplevelse, William og jeg havde, men
også pga. samværet med campens
øvrige deltagere. I år var vi som
sagt en god håndfuld RYK’ere, som
alle tilkendegav, at det havde været
en super oplevelse.
Tusind tak til Rygmarvsbrokforenin
gen for at byde RYK’erne indenfor.
Jeg glæder mig til det fremtidige
samarbejde og ser frem til, at
campen vil vokse med deltagere fra
RYK.

I pinsen 2020 vil det smukke gamle Ry igen
omdannes til Danmarks største udendørs leageplads med over 100 aktiviteter og aktiviteter
for ALLE. Om du er lille, stor, har fuld førlighed eller ej, så er der masse af aktiviteter for
netop dig. Kæmpe gynge, mulighed for at sove
i hængekøje i 10 meters højde, kano på de
smukke søer, mange forskellige sportsgrene
og mange muligheder for både god mad,
drikke, musik m.m.
RYK vil være at finde under Ry Outdoor
Festival, så hold øje og sæt allerede nu X i
kalenderen i slutningen af maj. Det bliver en
kæmpe oplevelse.
Tina Andrea Møller
RYK! magasin bringer mere om arrangementet i nr. 1.2020.

Foto: Ry-foto.dk

han sammen med nogen af de
andre børn og unge kunne drage af
sted på egen hånd.
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Jeg er rystet!

Knoglebrud:

- Pludselig sidder man her og er blevet et skrøbeligt menneske.
Sådan beskriver Connie Hansen sit liv, som hun har måttet sætte på standby, efter hun væltede sideværts
i sin kørestol i april og fik et lårbensbrud. Samtidig er det også beskrivelsen af et behandlingsforløb, hvor
Connie har savnet fokus på sin rygmarvsskade.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Mai Olssson

R

YK! magasins udsendte
sidder i stuen hos Connie
Hansen i familiens hus i
Ganløse i slutningen af september. Connies færden har i de seneste
måneder været begrænset til husets
matrikel, og det er et noget andet liv end
den travle hverdag, som Connie er vant
til med familie og eget firma.

En hård landing
- Jeg holder af at cykle i forskelligt
tempo og terræn og har flere typer cykler. At cykle i det fri lader mig mere op
end noget andet, fortæller den tidligere
paralympiske mester i kørestolsrace og
udvikler af den 3-hjulede ”løbecykel”,
i dag kendt som RaceRunner, som
Connie forhandler.
- Det var den første dag i april efter
arbejdstid. Ude ved vores værksted
er vejene helt flade, og som så ofte
cyklede jeg en tur med min håndcy- Det er gået op for mig, hvor lidt der skal til
for ikke længere at være et aktivt og selvhjulpent menneske.
kel spændt foran kørestolen, beretter
Connie og fortsætter:
- På tilbagevejen samler jeg noget
efterladt plastik op, som ligger lidt oppe
på en græskant. Da jeg skal ned igen,
drejer mit cykelforhjul pludseligt, og jeg
vælter ned på siden med kørestol og
håndcykel.

Connie når lige at tænke: ”Det bliver en
hård landing, og nu har jeg virkelig brug
for hjælp”.
- På et splitsekund og ren englevis springer to damer ud af hver sin forbi
kørende bil og siger:” Hvordan kan vi
hjælpe”!
De hjælper Connie op og tilbage i stolen. Umiddelbart føler hun sig ok og har
ingen smerter og cykler derfor tilbage til
bilen, hejser cykleenheden ind, tager lift
og forflytning ind i bilen og kører hjem.

så lægerne er ikke bekymrede.
Connie fortæller, at alle personalegrupper presser på, for at hun kommer hurtigt ud af sengen for at undgå
blodpropper.
- Jeg opfordres til at forflytte mig og
klare mig som normalt. Men at hoften
naturligvis ikke skal bøjes/vrides. Det er
svært, og jeg er ret mat i sokkerne på
det tidspunkt, mindes Connie, der stort
set ingen vejledning får om, hvordan
hun i praksis skal klare det.

Brud, metalspyd og skruer

Genoptager dagligdagen

Men hjemme på toilettet har Connie en
fornemmelse af, at noget er galt.
- Der er ingen hævelser og ingen
smerte, men mit ben dingler lidt løst, så
min datter kører mig på skadestuen.
På Herlev Sygehus bliver Connie røntgenfotograferet, og billedet viser et lige
brud på tværs af lårbensskaftet lige
under de to knogleudspring og selve
ledhovedet. Den følgende dag bliver
Connie opereret.
- Jeg tænker, at det jo ikke er jordens
undergang, og at det skal nok gå.
Connie har fået indopereret et langt
metalspyd i lårskaftets marvhule samt
en stor skrue ind i lårbenshovedet og
nogle små skruer nederst i lårbenet for
at fiksere bruddet. På ydersiden af låret
er der 10-15 cm lange syninger.
- Der er lidt temperaturforhøjelse efter
operationen, blodprøverne er rimelig OK
og røntgenbillederne ser fornuftige ud,

Connie er indlagt på Ortopædisk
Afdeling på Herlev Sygehus i en uge
og overføres derefter til Klinik for
Rygmarvsskader, hvor hun er indlagt i
de følgende fire dage, da hun stadig har
brug for hjælp til forflytninger, påklædning og hygiejne.
- Jeg har en snert af feber og får en
ny rødmen ved det nedre sår, men da
påskeferien står for døren, bliver jeg
udskrevet, med besked om at ringe til
vagtlægen, hvis jeg får rigtig feber eller
rødmen i sårene.
Hjemme får Connie hjemmehjælp til det
personlige. Hun er forsigtig og mindre
aktiv end normalt for årstiden, men går
på indkøb, laver mad, kører bil og tager
en tur i skoven med sin Swiss Track.
For at holde gang i sit blodomløb låner
Connie en kombicykel af Lemco, som
hun sidder med ca. hver anden dag
10-15 minutter ad gangen.
RYK! 4 · 2019
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- Anden påskedag får jeg feber, og der
er et stort rødt område på låret. Jeg må
insistere hårdt overfor vagtlægen på at
blive indlagt igen på Herlev Sygehus
samme aften.
- I dagene efter konstateres betændelse i lårbens marvkanalen og blød
knoglemasse omkring de nederste
skruer. De fjerner skruerne, åbner såret,
så væske kan sive ud og giver mig 16
store antibiotikapiller i døgnet de næste
seks uger. Jeg får fortsat at vide, at
forsigtige, almindelige forflytninger er
ok. Hjemmesygeplejerskerne er igen på
med sårpleje.
- På det tidspunkt er jeg stadig rimelig
fortrøstningsfuld, fortæller Connie.

Ildevarslende
I begyndelse af maj tages der igen røntgenbilleder, og de ser ok ud, selv om
brudlinjen stadig er tydelig.
- Jeg får en VAKUM pumpe på det
nedre sår, hvilket giver en del bøvl og
stress, da den larmer helt vildt. Stadig er
beskeden, at bevægelse er godt.
Den 28. maj får Connie en mere omhyggelig CT-scanning.
- Ved konsultationen et par dage efter
får jeg at vide, at den er piv-gal. Knoglen
er nedbrudt af betændelsen og slid fra
metallet. Lægen, der ser mine billeder,
siger: ”Det metal skal ud!”
Men lægerne skal på kongres samme
dag, så Connie bliver bare sendt hjem
uden yderligere anvisninger om, hvordan hun nu skal forholde sig.
- Jeg triller rystet ned til min bil i parkeringskælderen. For første gang alvorligt
bekymret.
Inde i bilen ringer Connie til sin mand.
- Jeg forklarer ham så godt jeg kan om
situationen; det, jeg har set på billederne, gør mig rigtig bange. Det er
ildevarslende med hensyn til, hvorvidt
jeg bliver behandlet godt nok til at blive
rask.
Bagsiden af lårbensskaftet er flækket
og ledhovedets hals er raspet op af den
store skrue, der er på vej ud gennem
brusken. Spyddet i lårbenet står ikke
fast, og det oprindelige brud er stadig
tydeligt på billedet uden større tegn på
heling.
- Da jeg når hjem, siger jeg til hjemmehjælpen, at nu lægger jeg mig fast i
sengen indtil den næste operation.
Connie får installeret en hospitalsseng
og rullebord for at sikre bedre arbejdsforhold for personalet, der hjælper
hende fem gange i døgnet.
- Hygiejnehjælpemidler og mennesker
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invaderer nu mit bade- og soveværelse i
et omfang, som jeg lige skal vænne mig
til, siger Connie.

Sendt hjem med drop
Først 12 dage senere indlægges Connie.
Denne gang for at få alt metal opereret
ud. Hullet på ydersiden af lårbensknoglen er 3 x 3 cm stort og meget, meget
dybt. Det udfyldes med Cerament G, en
slags ”knoglekit – dels for at hæmme
infektionen og dels for at få gang i væksten. Connie får lagt et drop i halsvenen
til antibiotika. I bonus får hun en multiresistent blærebetændelse. Hun skal være
sengeliggende seks-syv uger.
- Fredag sendes jeg hjem med underlag, poser, plastre, drop, stativ, og to
typer antibiotika for de næste fire uger i
henhold til Sundhedsvæsenets sektor
ansvar. Et begreb, der henover sommeren giver anledning til megen disput
med kommune og hospital om, hvem
der skal levere hvad.
I den periode kommer sygeplejersker og
hjemmehjælpere otte-ni gange i døgnet
til medicin, sårpleje, toiletbesøg, vask
og hjælp med mad.
Da sårene ind imellem springer lidt op
og væsker, er Connie et par gange inde
på skadestuen med liggende transport. Det giver bekymring om alt er OK
– eller?

Når et bad bliver politisk
En af Connies udfordringer, som er
uløst, er at komme i bad.
- Kommunen kan kun gå ind, hvis
der er tale om en varig situation. Mit
benbrud ser man som et midlertidigt
problem.
- Jeg har altid benyttet karbad, men
det går jo ikke længere. Jeg kan
kun klare en sikker forflytning, hvis
alt er helt stabilt og afstanden kort.
Pladsen i vores brusekabine er lille.
Jeg har selv købt en plasticstol uden
armlæn for år tilbage, men den er jo
ikke helt stabil og i god højde. Det er
også svært for hjemmehjælperen at
give mig en håndsrækning.
- I sådanne helt simple situationer
kommer man i klemme i den såkaldte
sektoransvarlighed - et politisk
opfundet, økonomisk styringsbegreb.
- Jeg synes, det er trist, at man skal
bruge sin bedste energi til at slås for
et bad.

- Med det faste personale går det godt,
og vi bliver rigtig skrappe til at vaske hår
i sengen i en opvaskebalje og en isbøtte
som øse. Man kan vænne sig til meget,
men jeg savner nu alligevel et privat
grundigt bad.
Connie sengebader stadig her ved
udgangen af september, hvor jeg besøger hende, fordi hun ikke har et brugbart
badesæde i sin brusekabine endnu.
- Før jeg brækkede benet, kunne jeg
forflytte mig ned og op ad mit badekar,
fortæller Connie, der håber, at sæde og
håndtag bliver hængt op i brusekabinen
i oktober.

Og så er der den mentale side
- Det har været svært for mig at takle, at
der hyppigt dukker nye folk op i vores
hjem. Både min mand, hjemmeboende
datter og jeg har det svært med, at
hoveddøren står åben for både kendte
og fremmede. For mig personligt føles
det tit som en krænkelse af min private
intimzone, når der ikke er tid og grund
til egentligt at lære hinandens psyke og
arbejdsmåde at kende. Og selv om jeg
gerne vil skærme min mand og datter
mod den flersidede, psykiske belastning, det hele er, så er det svært at
holde det indenbords hele tiden.
- Det er gået op for mig, hvor lidt der
skal til for ikke længere at være et aktivt

- Selv om jeg har rekalibreret til et roligere tempo de senere år, så ryster det
alligevel min selvopfattelse og humør
med sådant et forløb.

og selvhjulpent menneske. Jeg er træt
både fysisk og mentalt og har svært
ved at overskue hverdagen, fortæller
Connie, der i september igen er oppe
i kørestolen en del af dagen og passer
firmaet fra hjemmet – ofte fra sengen.
Der indsniger sig også et bekymrende
forvarsel om en mulig fremtid som aldrende rygmarvsskadet hos Connie.
- Det er lidt skræmmende. Jeg havde
ikke lige set dette komme. Fokus har jo
altid været på nyre og tryksår!

Savner særligt hensyn
- Når jeg ser på hele behandlingsforløbet til nu, er det først og fremmest skidt,
at jeg bliver inficeret med bakterier. For
det andet, at man ignorerer, at jeg med
et langt liv med rygmarvsskade og deraf
skrøbelige knogler er en ”Tricky patient”
og trods at jeg gjorde opmærksom på
de mange år i stol – stadig per automatik sætter stort metalspyd og skruer
ind og dermed fjerner knoglemarven,
der ellers holder knoglen i live. For det
tredje, at de ikke ser den klart forhøjede,
kritiske betydning af infektionen og min
knogletilstand som følge af rygmarvsskaden. For det fjerde går mange budskaber forkert igennem begge veje. Fx,
at jeg ikke kan sige dem, om dette eller
hint gør ondt på grund af manglende
følelse, at jeg sjældent har høj feber,

men tit lavt blodtryk. Jeg kunne heller
ikke forklare dem, at jeg fysisk ikke kan
flytte mig til/fra kørestol og toilet uden
at bøje lidt mere end 90 grader i hoften
under forflytningen, men de kunne ikke
foreslå alternativer.
- Jeg oplever, at man har fulgt en standard protokol. Lægerne og personalet
manglede fornemmelse for at flere
forhold kunne være kritiske samtidigt,
og at min krop er anderledes end hos
én, der kan gå.
- Jeg fik at vide, at jeg kunne gøre, som
jeg plejer, men for sådan én som mig har
det nok ikke været godt at lave forflytninger og sidde og vride frem og tilbage
for at komme i tøjet, fortæller Connie,
der også sætter spørgsmålstegn ved,
om det var en god ide at operere en
metalstang ind i blød knoglemarv.
- Og de skulle jo aldrig have sendt mig
hjem, da de opdagede, at stangen var
gået igennem min lårbensknogle.
- Jeg er rystet over den manglende
kompetence til at tænke sig om og
justere i protokollen for lidt unormale/
tricky patienter som os med en rygmarvsskade. Og jeg er rystet over, hvor
svært det er at tale sin egen sag og
opnå den mest optimale, akutte og post
operative behandling.

Større fokus

Det er Connies ønske, at der kommer
mere fokus på tilstanden i knoglerne i
underkroppen hos rygmarvsskadede
både i forhold til forebyggelse af osteoporose og behandling ved knoglebrud.
- Vores kontroltjek bør indbefatte regelmæssige undersøgelser af knoglernes
tilstand så vel som meget håndfaste
anvisninger for kost, medicin, træning
og fokus på forflytninger for at forebygge brud.
Når det kommer til akutte traumers
behandling, synes jeg, det må have en
højere specialiseret status, så kun læger,
der har erfaring med os, kan beslutte og
udføre vores operationer og behandling.
- Jeg er jo ikke medicinsk ekspert. Men
at putte så meget jern ind og lade mig
fortsætte med at vride og bøje i hofter og ben har ikke bidraget til heling.
Måske skulle der have været en knogletransplantation og et mere nænsomt,
ydre fikseringsapparat.
- Her er et udækket problemområde,
der har behov for ressourcer til forskning, specialiseret behandling såvel som
vidensdeling i hele sundhedsvæsenet
og blandt os rygmarvsskadede, så vi
kan undgå disse tåbelige forløb.

Kamp for at holde håbet i live
- Jeg ved endnu ikke, hvor jeg lander
rent funktionelt. Det får jo stor betydning
for både mit arbejdsliv og mit øvrige liv.
Jeg krydser fingre for, at knoglestumperne gror nok sammen til, at jeg kan
belaste hoften som før. Jeg frygter dog
stadig flere indgreb pga. infektion, og at
knoglevæv dør på grund af manglende
blodforsyning.
- Selv om jeg har rekalibreret til et roligere tempo de senere år, så ryster det
alligevel min selvopfattelse og humør
med sådant et forløb, fortæller Connie
og slutter:
- På den ene side kommer der noget
til os alle med alderen, og livet har en
udløbsdato. Jeg frustreres over sundhedssystemets afmagt og kommunernes stupide forvaltning af lovene i disse
år. Livet er jo svært nok i forvejen. På
den anden side kan jeg stadig godt
skaffe mig ægte samvær, leg og oplevelser med familie og venner. Og det lader
batterierne op.
RYK! 4 · 2019
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Redaktionen har fremsendt interviewet
med Connie Hansen til Klinik for
Rygmarvsskader med henblik på en
kommentar. På grund af arbejdspres,
har klinikken ikke haft mulighed for at
kommentere i dette nummer af RYK!
magasin. I næste nummer af RYK! vil
klinikken skrive deres syn på sagen
og behandlingen i forhold til lignende
komplikationer.

Norsk studie om
knoglebrud
Paralyserede muskler og formindsket lodret belastning på knogler
under skadesniveau resulterer i
omfattende knogletab og knoglebrud hos mennesker med rygmarvsskade, og osteoporose er
ikke ualmindeligt.
I en norsk undersøgelse fra 2018
fandt man, at ca. halvdelen af
165 undersøgte mænd og kvinder
med en mere end 20 år gammel
rygmarvsskade havde oplevet
brud. De hyppigste knoglebrud
hos de undersøgte (i perioden
2004-2005) var på skinneben
efterfulgt af brud på lårbenet og
i fod og tæers knogler. Studiet
fandt, at overdreven brug af alkohol øger risikoen for brud.
Studiet estimerer således, at op
til 50% af personer med en rygmarvsskade vil opleve et brud i
løbet af deres levetid. Den høje
brudfrekvens, som også blev
fundet hos inkomplette 20 år efter
skade, kan antyde en kumulativ effekt af nedsat mobilitet og
aldersrelateret knogletab.
Særligt er det interessant at læse,
at det norske studie anbefaler at
både forebyggelsesstrategier og
symptomhåndtering integreres i
ethvert opfølgende kontrolbesøg.
Link til studiet: nature.com/
articles/s41394-018-0102-7
BB
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Mangel på fokus
Tekst: Birgitte Bjørkman

et er velkendt, at rygmarvsskadede har en væsentlig øget risiko
for at få knogleskørhed, også
kaldet osteoporose.

D

dede 60+ år, eksempelvis diagnosticering
af osteoporose med knoglemineralscanning, hvorefter man kan iværksætte
behandling?

Øget risiko og manglende D-vitamin

God investering

Risiko for benbrud i underben og lårben
er 23 gange større end hos ikke-rygmarvsskadede. (Kilde: Oplæg på RYKs
efterårsseminar 2015). Det er også velkendt, at vi bliver dårligere med alderen
til at optage kalk, og at risiko for brud hos
rygmarvsskadede stiger med alderen.
På Coloplast SCI Symposium 2013 holdt
Dr. William Bauman fra USA et indlæg om
knogleskørhed. Han påpegede, at 32% af
alle rygmarvsskadede mangler det vigtige
D-vitamin, der kan forebygge knogleskørhed. (Kilde: RYK! magasin nr. 1.2013).

Alt taler for, at der bør iværksættes strategier for forebyggelse af knoglebrud
samt snarest iværksættes en landsdækkende og specialiseret handlingsplan for
behandling af knoglebrud hos patienter med rygmarvsskade med fokus
på udarbejdelse af Nationale Kliniske
Retningslinjer. Også forskning er et velkomment og relevant tiltag med fokus på
forebyggelse og behandling.
På den lange bane er det en god investering, da knoglebrud hos en person med
rygmarvsskade ikke blot kan få gennemgribende betydning for den pågældendes livskvalitet og arbejdsliv, men også
betyde dels regionale udgifter i forbindelse med indlæggelser og dels kommunale udgifter med omfattende kommunal
sygepleje og hjemmehjælp.

Specialiseret fokus efterlyses
Det må antages, at behandling af knogleskørhed og -brud hos rygmarvsskadede
er komplekst. På trods af det, er der ikke
tilstrækkelig adgang til specifik kundskab
og behandling, og forebyggelse og diagnosticering af osteoporose er ikke inkluderet i vores kontroltjek.
Det er relevant at spørge, om der ikke
burde knyttes tilbud om behandlingsmåleværdier for calcium og D-vitamin til
vores kontroltjek? Alternativt iværksættes
en informativ indsats, så de tjek sker hos
den praktiserende læge. Og bør der foranstaltes konkrete tiltag for rygmarvsska-

RYK! magasin vil rette fokus på problematikken i kommende numre, ligesom
RYK vil drøfte problematikken med Klinik
for Rygmarvsskader og Vestdansk Center
for Rygmarvsskade, herunder fokus på
muligheden for udarbejdelse af Nationale
Kliniske Retningslinjer.

Et par tips
Med en daglig indtagelse af D-vitamin og calcium kan man forebygge knogleskørhed. D-vitamin sikrer kroppens optagelse af calcium, som mineraliserer knoglerne og
dermed påvirker knoglernes fasthed. Dagligt anbefales 35 mikrogram D-vitamin og
1.000 milligram kalk. Drøft det i samråd med din læge eller ved kontroltjek, idet høje
niveauer af calcium og D-vitamin kan øge risikoen for sten i urinvejene. I kosten finder
man D-vitaminer i grønkål, spinat, mandler, nødder og avocado. Undgå den farlige
kolesterol, diabetes og overvægt. Dyrk den motion, du kan og drop tobaksrygning, da
det er velkendt, at tobaksrygning øger risikoen. Ståbord alene øger ikke knoglemassen.
Det er ikke nok med vægt på knoglerne, der skal også bevægelse til. Man har derimod
set gode resultater med FES cykling (strøm). Det er sandsynligt, at spasmer er med til
at vedligeholde knoglerne. Tjek dine vaner. Er der aktiviteter eller forflytninger, der skal
korrigeres ift. forebyggelse af fald?
BB

ParaActiv
”Kan du slå min halvmaraton tid
på 1:43:50? Altså i kørestol?”
Med de ord udfordrede Frank
Bjerregaard Hansen andre i stol
til at deltage i CPH Half, der fandt
sted den 15. september.

Tekst: Birgitte Bjørkman

F

rank Bjerregaard tog i år initiativ
til ParaActiv Halvmaraton med
det formål at inspirere til et
løb, hvor man kun må deltage
i en almindelig hverdagsstol og uden
påspænding af cykel eller Free Wheel.
- Jeg synes, det er både sjovt og inspirerende med konkurrence, fortæller
Frank, der har lavet et lille løb i det store
årlige CPH Half løb. Og der er pokal og
præmier til vinderne.

Største oplevelser gennem sporten
- Det er igennem sporten, jeg har haft
mine største oplevelser i mine 26 år
som kørestolsbruger. Den oplevelse
og glæde vil jeg gerne dele … og så er
det altså også fedt at presse hinanden i
denne konkurrence, hvor man skal køre
en halvmaraton, fortæller Frank, der selv
er et konkurrencemenneske.

Fed stemning
Franks opfordring greb 11 hjulende
deltagere – ni mænd og to kvinder - der
stillede op til målstart sammen med
Frank og de mere end 25.000 øvrige
deltagere fra 108 lande. Sammen begav
de sig ud på den 21,0975 km lange rute
gennem København. Undervejs blev der
heppet begejstret af de mange tilskuere,
der havde stillet sig op langs ruten.
- Det var en fed stemning, og vi fik så
meget opbakning og så mange opmuntrende tilråb, fortæller Frank, der dog
måtte se sig besejret og vige pladsen

Inden løbet blev dette billede taget af Hans Peter og Frank. Hans
Peter slog Franks tid og kom først i mål. Foto: Helena Rosenberg.
for Hans Peter Østergaard, der erobrede
førstepladsen.
- Jeg blev slået, men jeg slog min egen,
personlige rekord med hele otte minutter. Men den største sejr var, at det
lykkedes at få sat konkurrencen op og
blive en del af CPH Half. Og Sparta, der
er medarrangør af CPH Half, har lovet at
støtte op om ParaActiv næste år.

Tæt løb
Der var kamp til stregen i Top 5. Pokal
vinderen Hans Peter Østergaard kørte
med tiden 1:31:33.
- Det var sjovt at være med og kæmpe
om pokalen, fortæller Hans Peter, der en
gang ugentligt har trænet på en 10 km
kuperet rute.
- I et løb med så mange mennesker
handler det dog ikke kun om fart. Det
kræver også lidt taktik at vide, hvor og
hvornår man kan overhale, og hvor og
hvornår man kan have fart på. Og selv
om man er øm flere dage efter, så har
man det godt bagefter. Hermed min
opfordring til at udfordre mig næste år.
Blot et minut senere kom Nikolaj Borup
Rasmussen ind over målstregen med
tiden 1:32:45 og derefter Anders Beha
med tiden 1:34:36.
Hans Peter modtog foruden vandrepokalen et gavekort på 1.500 kr. sponsoreret af Langhøj A/S. Nikolaj Borup
Rasmussen modtog 1.000 kr. sponsoreret af Kørestolseksperten, og Anders
Beha modtog et gavekort på 500 kr.
- Det var en fantastisk dag, slutter
Hans Peter rammer målstregen med
bedste tid tæt fulgt af Nikolaj Borup
Rasmussen, der tager 2. pladsen.
Foto: CPH Half.

Frank, der håber, at endnu flere vil tage
imod udfordringen til CPH Half i 2020.
Selv vil Frank arbejde hårdt for at generobre ParaActiv pokalen.
- En ting er sikkert. Jeg sidder klar ved
CPH Halfs startlinje næste år. Ses vi?
Næste år finder CPH Half sted den 13.
september. Find mere info på cphhalf.
dk. Bemærk at tilmelding åbner den 2.
december. Mere info om ParaActiv CPH
Half finder man på Facebook.

REGLER
Deltagelse i ParaActiv kræver, at man:
• Deltager i sponsor T-shirt
• Deltager i sin hverdagsstol
• Ikke benytter påspændt el-hjælpemotor, håndcykel eller FreeWheel
Ovenstående gælder KUN, hvis man
vil deltage i ParaActiv med pokal og
præmier. Når du har tilmeldt dig løbet
og fået startnummer (husk at tilføje,
at du er på Para Activs hold) skal
du finde facebookbegivenheden på
ParaActic og i kommentarfeltet skrive
dit startnummer og ønske om størrelse
ParaActiv t-shirt - og så er du med.

ParaActiv Marathon
Er man i god træning, og kan man ikke
vente til CPH Half i september 2020,
afvikles en fuld marathon i København
allerede den 17. maj. ParaActiv er
også med i dette løb. Anders Beha
kørte i år en tid på 3:37:36, og det er
hans tid, som ParaActiv udfordrer med
pokal og præmieoverrækkelser.
Tilmelding åbner den 2. december på
copenhagenmarathon.dk.
RYK! 4 · 2019

21

Kenneth Ørbæk har aldrig stået tilbage for at
prøve udfordringer. Heller ikke da han kastede
sig ud i en 120 kilometer pilgrimsvandring på
den spanske Camino.

Mi Camino
Tekst: Kenneth Ørbæk • Foto: Spain is more og privatfoto

F

or en hel del år siden hørte jeg
for første gang om Caminoen
i Spanien. Jeg tænkte, ”Det vil
jeg prøve!” og gik straks i gang
med at undersøge nærmere. Det viste
sig, at rigtig mange af mine bekendte
vidste væsentlig mere om Caminoen,
end jeg gjorde. Jeg blev fortalt, at den
er indrammet af den smukkeste natur,
flotte katolske kirker og spændende,
nordspansk kultur. Jeg fik også beretninger om oplevelser af nærmest religiøs
åbenbaring.
Jeg var selvfølgelig usikker på, om det
kunne lade sig gøre. Kunne jeg klare
Caminoen i kørestol? Hvordan var det
med indkvartering, toiletforhold og
bagage? Jeg vidste ikke, om jeg turde
tage springet, så det blev ved tanken i
de næste mange år.

Vakt til live i en luksusudgave
En dag på mit tidligere arbejde i Huset
Venture spurgte min chef, om jeg
ville have en billet til en rejsemesse i
Kødbyen. Jeg sagde høfligt ja, men var
ikke sikker på, om jeg ville tage derind.
Det gjorde jeg nu alligevel, og her stødte
jeg på rejseselskaber, som udbød ture
på Caminoen. Min gamle interesse
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blev straks vakt til live. Jeg fandt også
ud af, at der ikke blot er én, men flere
Caminoer i Spanien, og alle fører til
pilgrimsbyen Santiago. Inden jeg forlod
messen, var jeg fast besluttet på at
gennemføre Mi Camino, som jeg senere
døbte den.
Jeg valgte rejseselskabet ”Spain is
more”, der udbyder en luksusudgave,
hvor bl.a. ens bagage bliver bragt fra
hotel til hotel. Det fjernede straks et af
mine problemer. Nu kunne jeg nøjes
med min rygsæk bag på kørestolen
med de mest nødvendige ting - ud over
pas og penge - som jeg skulle bruge på
vandringen.

En rejsefælle
Jeg havde tænkt meget over at tage
turen alene, for det er jo en tur, hvor
man – som jeg havde fået fortalt - kan
få en slags åbenbaring. Og det er jo
godt at nyde den alene. Men jeg var lidt
usikker på, om jeg kunne klare den ved
egen hjælp. En strækning på 20 – 30
km om dagen i et bjergrigt område med
stigninger op til 365 m om dagen og ned
igen - hele tiden.
Det blev én af mine tidligere tillids
mandskollegaer fra Aalborg, som jeg

havde mødt på et kursus, der sagde ja.

120 km på fem dage
Sammen med Spain is More planlagde
jeg turen. Rasmus fra rejsebureauet
syntes, det var spændende, at jeg ville
kaste mig ud i Caminoen i kørestol.
Mine betingelser var bl.a., at jeg ville
indkvarteres på kørestolsegnede værelser med adgang til toilet og bad.
Rasmus vendte tilbage med et forslag til
en rute, der gik over Sarria - Portomarin
- Palas de Rei – Azura – A Rua –
Santiago De Compostella. En tur på ca.
120 km over fem dage. Populært kaldes
den Camino de Santiago Light. Den er
kort og går gennem et rimeligt fremkommeligt terræn. Ikke mindst har ruten
tilgængelige indkvarteringer (inkl. morgenmad og med tilkøb af aftensmad).
Afrejsedato blev fastlagt og billetterne
købt til afrejse den 10. maj 2018.

Dag 1. København - Madrid – Sarria
Dagen oprandt, og allerede første dag
blev min beslutning udfordret. For
lufthavnspersonalet undersøgte min
kørestol for at se, hvor motoren sad.
De kunne slet ikke forestille sig, at jeg
skulle køre Caminoen uden motor. Som

eneste hjælp havde jeg valgt at tage min
FreeWheel med mig på rejsen til kørsel
på de flade strækninger, og den var
også super god til ned ad bakke.
I Madrid blev vi hentet i lufthavnen og
kørt til vores første hotel på ruten, hvor
vi ankom en halv time efter køkkenets
lukketid. Men de åbnede køkkenet for
os og serverede tre retters menu og en
flaske vin. Og da vi kom op på værelset,
var det ganske rigtigt et handicapværelse. Det var en god start.

Øverst: Kun lige begyndt med 111,575
km til Santiago. På de flade ruter havde
jeg glæde af mit Free Wheel.
Nederst: De to vandrede, fra venstre
André og Adam, der kom mig til undsætning på 2. dagen. (Privatfoto).
til en cafe, der serverede den lækreste
salat, og vi bestilte en cola til. Jeg, som
normalt ikke drikker cola! Men den her
gik lige i hjertet med fornyet energi. Fra
cafeen kunne vi se Port Marin. Mellem
os lå en flod, og der var stadig godt
fem-seks km frem til hotellet, hvor vores
næste overnatning ventede. Men med
aftensmad og en seng i vente, klarede
vi den sidste strækning og nåede frem
efter at have tilbagelagt næsten 37
hårde kilometer. Den nat sov jeg helt
fantastisk.

Dag 2. Sarria – Portomarin
Vi startede med den skønneste morgenbuffet efter at have afleveret vores
bagage, som blev hentet inden kl 8.00
ved receptionen. Nu var vi klar til Mi
Camino.
Man kan ikke tage fejl af ruten (en
sandhed med modifikationer, skulle det
senere vise sig). På vejen er der malet
gule pile, og der er skilte undervejs på
hele ruten. Rejsebureauet havde anbefalet, at jeg tog cykelruten, da den er mere
tilgængelig. Men det første, der mødte
os på ruten, var en vej med en næsten
45 graders stigning, og jeg tænkte: ”Den
skal jeg ikke bestige!”
Vi valgte derfor vandreruten, hvilket
måske ikke var et godt valg, for vi skulle
passere en ussel bro af kampesten.
Bedst som vi havde klaret de mange
stentrin, skulle det vise sig, at det blev
nok lidt mere besværligt end først
antaget. 500 meter længere fremme sad
jeg pludselig fastklemt med det ene hjul
mellem to større sten. Heldigvis kom der
nogle vandrere og en turistfører forbi,
og blandt dem var André og Adam, som
hjalp mig fri. Uden dem havde jeg nok
siddet bag et træ og tudet endnu.
Vi fulgtes videre sammen ad ruten, og
da vi senere kom til en stigning mellem
klippesten, store trærødder og vandløb,
der skulle krydses, var det rart med
deres hjælp. Mens André skubbede
mig, trak Adam mig med et reb, som
han havde med i sin rygsæk. Heldigt for
mig. Stigningen var 130 meter med en
længde på 70 meter over tre stigninger.
Det blev en meget hård udfordring og
samtidig skræmmende, for der var ikke
noget rækværk at gribe i, når jeg kom
for tæt på kanten. Vi kom op, og jeg fik
taget et billede i selskab med mine to
nye venner. Vi kom frem til den første
cafe på turen, og man bliver overrasket
over, hvad en kop varm kakao kan gøre
ved én. Da vi skulle videre, foreslog
Adam, at vi skulle gå en anden vej end
de andre, fordi den kommende stræk-

Dag 3. Portomarin - Palas de Rei

ning gennem skoven ville blive meget
barsk. Så vi gik til venstre, mens de
andre gik til højre, og vores veje skiltes.
Vi skulle have vandret 22 km på vores
2. dag, men da vi valgte en anden rute,
samt at vi undervejs også gik forkert,
blev det en omvej på næsten 15 km
i et meget bjergrigt område. Naturen
omkring os var meget smuk. Den eneste ulempe var, at vi nu gik på vejen
med biler og ikke inde i skoven. Det var
dog betydelig lettere at komme frem,
og Anita var god til at give et skub på
de stejle strækninger. Vi aftalte, at hver
gang vi kom til en top, så kørte jeg i
forvejen ned ad, og så mødtes vi igen
på vej op til den næste top … eller det
næste ”bjerg!”
På et tidspunkt kom vi til et skilt med
en gul cykel på. Det viste til højre væk
fra vejen, hvor der foran os var en super
stigning. Samme stigning, som havde
skræmt mig, første gang jeg så én i den
kategori. Så min logiske hjerne sagde:
”Vi snupper cykelruten.”. Vi kom ind i et
meget naturrigt område. Det viste sig
at være en dal, som gik nedad over 245
meter. Det kom lidt bag på mig, at når
du er gået ned i en dal, så skal du også
op af den. Dér var vi ved at knække
begge to.
Da vi endelig kom op fra dalen, kom vi

Vi startede tidligt, da bagagen skulle
være klar i receptionen kl. 8. Vi spiste morgenmad på hotellet og så af
sted. Vi lagde ud med at gå forkert.
Fordelen ved at gå forkert er, at man
får set meget mere, og det var faktisk
en hyggelig lille by, vi nåede frem til,
inden vi opdagede, vi gik den forkerte
vej. Heldigvis var der nogle lokale, som
herfra viste os på rette vej.
Vi måtte tilbage over floden, som vi
havde krydset, nu bare over en anden
bro. Det regnede lidt, men ikke noget af
betydning, og der var smukt. På modsatte side af broen begyndte vejen med
en stigning. En stigning, der strakte sig
over 10 km med op til 365 m. På vej
op begyndte det at hagle, og temperaturen faldt til -6 grader. Det var koldt!
Vi var rejst fra Danmark i 22 graders
varme til det varmere Spanien, så det
kom bag på mig. Nu sad jeg i frostvejr
i 765 meters højde og havde kun taget
T-shirts med til rejsen. På den første
cafe, som vi kom til, fik vi varm kakao
og omelet. Det gjorde godt. Her mødte
vi mange andre vandrere og hilste med
”Bon Camino”.
Heldigvis var vejret meget skiftende.
Solen kom og tørrede mig mellem hagl
og regn, så jeg tænkte på sangen ”Lille
Peter Edderkop.” Men sikke en natur,
den kunne jeg sagtens blive forfalden til
– næste gang med regntøj i bagagen!
i Palas de Rei var hotellet i ét plan, og
både toilet og bad var fuldt tilgængeligt,
så her fik jeg mig et dejligt varmt bad
efter en kold og frysende dag.
RYK! 4 · 2019
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sidder jeg tilbage med en fantastisk stor
oplevelse, som har påvirket alle mine
sanser. Om jeg ville gøre det igen? Ja!
Dog ikke samme rute og måske i et
andet land. Efter min tur i Spanien har
jeg nemlig fundet ud af, at der er flere
hundrede Caminoer. Jeg skal bare finde
ud af, hvilken Camino, der skal være
min næste.

NYTTIGE TIPS
Lykken er at nå endnu en top.

Dag 4. Palas de Rei – Azura
Turen havde ikke de helt store stigninger, men til gengæld skulle vi ifølge
kortet gå 32 km. Selv om stigningerne
ikke er mere end 65 meter pr. bakke, så
kan det godt være hårdt, når bare der er
mange nok, hvilket der var.

Dag 5. Azura – Santiago
Den sidste lange vandretur på i alt 18
km mod vores endestation, bjergbyen
Santiago. Her ventede os en stor oplevelse; messe i byens smukke katedral.
Messen er gratis med et Pilgrimspas, så
vi skulle naturligvis have vores pas.
Santiago er meget smuk, og midt i den
UNESCO bevaringsværdige by finder
man den enorme og historiske katedral.
Byen ligger højt, og uanset hvilken vej
man vender øjet, ser man stejle gader.
Kontoret, hvor man skal hente sit
Pilgrimspas, befandt sig naturligvis ned
ad en stejl gade. Men jeg havde fået
nok af bakker og orkede ikke flere, så
jeg gav Anita mine papirer, så hun kunne
hente begge pas. Men den gik ikke.
Hvis jeg ville have mit pas, måtte jeg
selv møde op. Overrasket blev jeg, da
kontorets ansatte, der sad og skrev pas
ud, alle kom hen for at trykke mig i hånden. Jeg var den første kørestolsbruger,
som havde gennemført Caminoen,
fortalte de. Vi overnattede to nætter
i Santiago, og messen var en meget
smuk oplevelse.

Stor oplevelse
Efter syv dage og mere end 150 km i
det meget kupererede, spanske terræn
Ikke alle hoteller har både tilgængeligt
toilet og bad, så jeg vurderede, at toilet
var vigtigst. Frokost spiste vi langs ruten
på én af de mange caféer, og de har
overraskende nok alle handicaptoilet.
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Foreningen Danske Santiagopilgrimme
giver tips og inspiration til kørestolsbrugere, der ønsker at gennemføre en
pilgrimsfærd.
I de senere år er tilgængeligheden på
caminoen forbedret for mennesker
med nedsat mobilitet, og man vil generelt møde stor opbakning undervejs på
ruten. En hjælper er dog uundværlig.
Der er mange tilgængelige stier og
asfalterede veje. Nogle steder er stierne dog ikke egnede, men så kan
man benytte de alternative veje, som
cyklisterne bruger. På bicigrino.com
kan man se ruterne for cyklister.
Motoriserede påhængshjælpemidler
eller håndcykel kan være nyttig på dele
af ruten.
Sommeren er bedst, da mere regnfulde perioder oversvømmer stierne
og gør dem utilgængelige.
Hvis man vil ud på en lang pilgrimsrejse er Camino Francés (764 km) den
mest tilgængelige rute med mange tilpassede faciliteter og hostels undervejs. Det midterste af Camino Francés
er den ”flade” højslette, mesetaen,
som strækker sig fra Burgos til Leòn.
Både før og efter mesetaen er der
flere bakker. En anden mulighed er
Camino Portugués (620 km), som er
den fladeste af alle caminoerne. Her
er dog en anelse færre herberger end
på Camino Francés, så nogle dage kan
blive længere.
Camino de Santiago Light, som
Kenneth valgte, er den korteste
distance, man kan vandre, såfremt
man ønsker at opnå ’La Compostelana’
- pilgrimsbeviset.
Læs mere på santiagopilgrimme.dk
På pilgrim.es finder man et planlægningsværktøj – ”plan-your-way” – til
brug for at lægge en rute.
Filmen ”I’ll Push You” giver et godt indblik i at gennemføre en camino med
kørestol. Find den på illpushyou.com.

Det gyl
RYKs vandresymbol ”Det Gyldne
Kateter” gives hvert år på Uge 30
til en person, som har gjort noget
særligt, fx udvist særligt mod og
overgået egne grænser. I år gik
”Det Gyldne Kateter” til Birgitte
Hanson, som var med på Uge 30
for første gang.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Privatfoto

“Du er sindssyg modig og har rykket
grænser ... Hun kan mere, end hun tror
Fordi hun er sej ... Det var modigt, at hun
læste sine digte op”.
Det er nogle af de mange, varme og
opmuntrende begrundelser for, at
Birgitte Hanson skulle vinde årets ”Det
Gyldne Kateter”. Og det var en bevæget
Birgitte, der fik overrakt vandresymbolet.
- Jeg blev så rørt, og da jeg sad der
midt i salen, ønskede jeg, at min veninde Dorte sad ved min side. For det
var ikke kun mig. Det var OS, der gjorde
det. Hun gav mig ro og tryghed – uden
hende havde jeg ikke turdet kaste mig
ud i de mange udfordringer, Uge 30 bød
på. Hun er en solid klippe, jeg kan læne
mig op ad. Derfor lykkedes det for mig.

Lå ud over min fatteevne
Birgitte gjorde sig mange bekymringer,
inden turen gik til Egmont Højskolen
i Hou. Om indkvartering og toilet- og
badeforhold på et fremmed sted, og om,
hvordan hun skulle klare ugen – turde
hun noget af alt det, som hun fik fortalt,
der blev mulighed for?
- Jeg bliver utryg, når jeg kommer udenfor min komfortzone. Det fylder enormt
meget i mit hoved. Så derfor var jeg faktisk lidt stolt, da jeg allerede inden jul fik
købt en ny badedragt, fortæller Birgitte
med et smil.
- Så havde jeg da taget et lille skridt.
Men ellers tænkte jeg ikke over, hvad
jeg skulle – det lå ud over min fatteevne,
hvad der var muligt.

Udfordringer på række
Birgitte tog en vigtig beslutning:

dne kateter

Min første uge her på højskolen er overstået
Så mange grænser og mål er overgået.
Har mødt mange nye og skønne mennesker i stol
Som alle med deres humør strålede som en sol
Jeg havde ikke troet at jeg gennemføre ville
Med omsorg, tryghed og en ekstra pille
Kom jeg faktisk igennem det meste
Og i går kunne jeg afslutte med at feste
Selv om livet ofte er hårdt og svært
Har jeg i denne uge bare så meget lært
Jeg har lært hvad jeg kan og hvad for mig er sundt
Og det har jeg gjort her på Højskolen Egmont
Tak for Jeres glade og åbne sind
Tak for Jeres omsorg og kys på kind

- Nu er jeg HER. Nu gør vi det!
Birgitte havde tilmeldt sig Sportszone,
og det fortrød hun ikke.
- Det var det helt rigtige hold for mig.
Og selv om det var hårdt, og en skræk
for vand lurede med tanke på vandaktiviteterne, fandt Birgitte både kampgejst
og opmuntring fra alle på holdet.
Birgitte kom i kajak, varmtvandsbassin,
gennemførte et udfordrende orienteringsløb i Marselisborg Skovene, sejlede
med speedbåd … og så var der klatrevæggen. Noget Birgitte ikke havde troet
var muligt.
- Da jeg den første dag så klatrevæggen
i den store idrætshal, tænkte jeg ”Er de
helt blanke herovre?
Den greb Aske, der var hjælper på
idrætsholdet, og fortalte Birgitte, at det
var også en mulighed. Og den sidste
dag blev klatrevæggen endnu én af
mange udfordringer.
- Jeg klarede at komme helt til top. Det
var SÅ fedt!
Hele Birgittes familie fulgte med på
Facebook. Også klatreturen.
- ”Wauw! Skal hun derop?” De blev så
glade og stolte på mine vegne.

Berigende, opløftende og lærerigt
- Det var en fantastisk uge. Det var fedt
at prøve så mange ting, og der var så
meget hjælp at få – ja, det var vildt, så
mange søde og opmuntrende unge
hjælpere, der var. Vupti! Så sad jeg i en
kajak. Vupti! Så sad jeg i en speedbåd.
Og der var styr på, at jeg fik min siddepude med, at benene blev placeret, og
at jeg var ok. Samtidig var det med stor
respekt og uden omklamrende hensyn.

- Det var en fantastisk uge, og alle var
så hjælpsomme. Særligt min veninde
Dorte skal have en del af æren for at
jeg turde kaste mig ud i alle de mange
udfordringer. Tak til alle.
Og den sidste aften glemmer Birgitte
ikke.
- Jeg bliver stadig rørt, når jeg tænker på den. Vi blev alle sunget ind i
festsalen af ugens mange hjælpere
og lærere. Det var så omfavnende og
hjerteligt! Ligesom hele ugen havde
været. Så mange glade og imødekommende mennesker på samme sted.
Samhørigheden – at have noget til fælles. Det var så berigende, opløftende og
lærerigt.
Tilbage til ”Det Gyldne Kateter”, som nu
står på reolen i Birgittes stue. I skrinet
ligger alle sedlerne med begrundelse for,
at netop hun gjorde sig fortjent til RYKs
vandresymbol.
- Det forpligter også. Det er mig, der

næste år skal viderebringe det til en deltager på sommerkurset, slutter Birgitte,
der allerede glæder sig.
RYK! 4 · 2019
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Ambitionsniveauet er højt,
når der fløjtes til turnering i
kørestolsrugby på Egmont
Højskolen i Hou i marts
2020. Faktisk forventer
arrangørerne bag Qufora
Egmont Open, at det
bliver Nordens største
kørestolsrugbyturnering.

Kørestolsrugby:

Nordens største turnering
Tekst: Emil Holt Bøgh og Barbara Holt Bøgh • Foto: Anita Graversen

A

sport, håber arrangørerne at se mange
tilskuere, når Qufora Egmont Open løber
af stablen den 26. - 30. marts 2020.

llerede nu har både klub- og
landshold fra elleve europæiske lande vist interesse for
deltagelse i Qufora Egmont
Open. Målet er at samle 18 hold i den
lille østjyske by til tre dages boldspil og
hyggeligt samvær på tværs af klubber
og landegrænser.

Følg ”Qufora Egmont Open 2020” på
Facebook, hvor der løbende bliver lagt
info ud. MBH International er sponsor
for Qufora Egmont Open.

Optimale rammer
Egmont Højskolen danner ramme om
turneringen. Skolens gode tilgængelighed og haller, der ligger i gå- eller
trilleafstand fra højskolen, gør Qufora
Egmont Open helt specielt. Andre store,
internationale turneringer involverer
nemlig ofte en hel del transport mellem
haller og indkvartering, som sjældent er
indrettet med henblik på tilgængelighed.

Historien bag
Den danske kørestolsrugbyturnering
startede et helt andet sted og i en
helt anden størrelse, end den er i dag.
Dengang hed den Egmont Open og blev
afholdt første gang i 2014 med deltagelse af blot seks hold fra Danmark,
Sverige, Norge og Tyskland og i en
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enkelt hal. Siden er der kommet både
flere lande, hold, haller og publikum til,
og ved turneringen i 2018 var både størrelsen og ambitionsniveauet steget til to
rækker og 12 deltagende hold.
Også i planlægningen er der kommet
flere personer til fra det danske rugbymiljø, og turneringen har ligeledes fået
flere sponsorer og samarbejdspartnere.
Dette har bl.a. resulteret i et navneskift,
så turneringen i 2020 hedder Qufora
Egmont Open.

Seværdig sport
Da kørestolsrugby er en meget seværdig

Ny forening
På baggrund af sidste års turnerings
succes er der dannet en ny forening:
Foreningen For Øget Livskvalitet
Gennem Handicapidræt (FØLH).
FØLH ønsker ikke kun at bidrage til
at øge livskvaliteten hos deltagerne,
men også at skabe mening for de
personer, der er med til at planlægge
turneringen.
- Ved at gøre en forskel for andre, gør
man også en forskel for sig selv, siger
Torben Nygaard, der er formand for
foreningen..

Det er en fantastisk følelse at
køre ned af pisterne.

En følelse af frihed
Tekst: Birgitte Bjørkman

Vinteren er en tid, hvor mange synes, det hele bliver lidt mere besværligt med ekstra tøj, sne og mørke
aftener. Tina Andrea Møller elsker vinteren – og så elsker hun at køre på ski.
Tekst og foto: Tina Andrea Møller

J

eg elsker vinteren med klar luft
og smuk, rå natur. Og så elsker
jeg at køre på ski. Det giver mig
følelsen af frihed. Det at få brugt kroppen og føle, at man mestrer noget, og
det at komme indenfor med røde kinder
og føle, at man er ladet op med ekstra
energi. Det er den fedeste følelse.

Første tur var ingen succes
Vi har som familie været på skiture i
mange år – dog uden at jeg var på ski
til at starte med. Jeg brugte tiden på at
læse bøger, spise kager, nyde naturen
og familien. Men i 2009 så jeg en herre
komme flyvende ned ad pisterne på
en sitski, og jeg havde kun to tanker i
hovedet. Hvad er det for en tingest? Og
hvordan får jeg prøvet det?
Jeg fik en god snak med skiløberen, og
da vi kom hjem googlede jeg ”sitski”.
Jeg fandt dog ikke meget andet end en

forening, der lavede skiture til Idre Fjell
for folk med handicap. Jeg tilmeldte
mig, men turen blev kørselsmæssigt
ingen succes.

Bidt af følelsen af frihed
Dog havde jeg fået vakt en interesse og
lyst til at vide mere. Efterfølgende fandt
jeg lidt tilfældigt frem til Beitostølen i
Norge, hvor de tilbyder leje af sitski og
instruktør. Jeg bookede straks samme
år en skitur, og her mødte jeg Terje - den
bedste sitskiinstruktør. Sammen med
Terje blev det en uge med tårer, både de
hårde og glade, og tålmodigheden blev
sat noget på prøve, når man i 40’erne
finder ud af, at man vil køre på ski for
første gang. Jeg glemmer aldrig følelsen
midt på ugen, da jeg fornemmede, at
det faktisk kunne lykkes, og da det for
første gang lykkedes mig at køre ned ad
pisten uden at vælte.
Jeg blev så bidt af følelsen af frihed, at
det siden er blevet til rigtig mange ture,
og siden har jeg også sammen med min
mand og søster taget instruktøruddannelsen til sitski for at udbrede budskabet og hjælpe andre.

Mange muligheder
Der er mange muligheder for skisport,
og alle kan stå/sidde på ski med eller
uden hjælper. På sitski – som består af
en ski under et sæde – bliver du helt
uafhængig, kan køre de fleste steder og
Øverst: At lave mad over bålet ude i
fjeldet er fantastisk.
Nederst: Min gode instruktør Terje, der
introducerede mig til sitski.

med de fleste lifte. En biski har to ski
under sædet (kan køres med eller uden
chauffør), og der findes skikart og kartski med fire små ski under og rigtig god
balance. Der er siddende eller stående
langrend, og der findes lange krykstave
til folk med kun et ben osv. osv.
Som sagt, mulighederne er mange, så
det er bare om at komme af sted.
Og en skitur er langt mere end bare at
suse ned ad pisterne. Det er også ture
ud i fjeldet på snescooter, isfiskeri, mad
over bål, en tur i hundeslæde og en
aftentur i kane under lune tæpper.

Skitur
Hvert år i uge 12 tager en gruppe medlemmer af Rygmarvsbrokforeningen
på skitur til Beitostølen i Norge.
Medlemmer af RYK er også velkomne.
Vi er familier med både voksne og
børn, der står på ski, langrend, laver
mad og hygger, har ture med hundeslæde, kane, snescooter ... eller hvad
med at suse ned af fjeldet i en gummibåd? Vi er gode til at hjælpe hinanden. Dog skal man have egen hjælper
med, hvis man har brug for hjælp til
toiletbesøg, forflytninger, m.m.
Er du interesseret og har lyst til at høre
mere om Rygmarvsbrokforeningens
skitur, er du velkommen til at kontakte Vibeke Kiszka-König: vibeke@
rmb-1988.dk.Tilmeldingsfrist er den
1.februar 2020. Pris oplyses ved
henvendelse.
RYK! 4 · 2019
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Dialog med region
Behandling og kontrol:

I oktober havde RYK et godt og konstruktivt møde med formanden for regionerne sundhedsudvalg om
tarmens udfordringer, kvalitet i behandlingen i Øst- og Vestdanmark, afgrænsningen mellem regioner og
kommunerne i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler og muligheder for en forbedret indsats
til gavn for medlemmerne. Der er dog ikke noget, der tyder på, at de problemer, som personer med
rygmarvsskade oplever, bliver løst inden for den nærmeste fremtid.
Tekst: Stig Langvad

R

egion Midt og Region
Hovedstaden har ansvaret for
den specialiserede og almindelige behandling og kontrol
af mennesker med rygmarvsskade, men
det er hver enkelt region, der betaler for
sine egne borgere. Derfor er det meget
interessant at tale med regionernes
sundhedsudvalg, der kan tage initiativer
på tværs af alle fem regioner.

Fokus på tre problemstillinger
Derfor mødtes RYK den 9. oktober
med formanden for Danske Regioners
sundhedsudvalg, Karin Friis Bach (R),
flankeret af embedsmanden Thomas
Jensen fra Danske Regioner, for at
drøfte en række vigtige problemstillinger for medlemmerne af RYK. Fra RYK
deltog Helle Schmidt, RYKs formand, og
Stig Langvad, politisk støtteben. Karin
Friis Bach og Thomas Jensen havde
ikke kendskab til RYK og vores sundhedspolitiske udfordringer, og de havde
derfor behov for en grundig introduktion
til RYK. Selv om det tog tid, var det en
god investering for den efterfølgende
forståelse af vores udfordringer.
På mødet blev der sat særlig fokus på
tre problemstillinger, hvor RYK ser en
række udfordringer.

Efterlyser øget anbefaling af TAI
På baggrund af RYKs spørgeskemaundersøgelse fra maj – juni 2019 fremlagde
vi resultaterne vedrørende Trans Anal
Irrigation (TAI), der viser, at næsten 40%
ikke har kendskab til TAI og blandt dem
er der 26%, der måske kunne have
behov for TAI. Det er tankevækkende
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tal, da man ved, at TAI kan hjælpe til
større, daglig livskvalitet og tryghed.
RYK fremlagde de forskellige faktorer,
som vi mener gør, at adgangen til og
efterspørgsel efter TAI er for begrænset. Bl.a. manglende forpligtelse til
at informere om og vurdere TAI i retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen om
tilrettelæggelsen af behandlingen af rygmarvsskadede (1994), hvilket også kan
være årsagen til den begrænsede fokus
på TAI i forbindelse med den livslange
kontrol. Der hersker desværre nok heller
ingen tvivl om, at placeringen af betalingsansvaret livslangt hos den afdeling,
der ordinerer TAI, utvivlsomt kan lede
til fravær af anbefalinger og dermed
et forbrug ”under” behovet. Det kan
også skyldes, at sundhedspersonerne
(og den rygmarvsskadede selv) ikke er
tilstrækkelig opmærksom på fordelene
ved TAI.
Resultaterne og bud på årsagerne til
den lave efterspørgsel gav stof til eftertanke, erkendte Karin Friis Bach og
Thomas Jensen uden at love en hurtig
løsning.
RYK anbefalede en mere objektiv og
fælles finansiering på regionsniveau,
så den enkelte afdeling ikke skal bære
udgifterne livslangt, at sundhedsstyrelsens retningslinjer og kliniske retningslinjer bliver opdateret og præciseret
vedrørende TAI, samt at TAI kommer til
at stå mere centralt i behandlingen og
ikke mindst i den livslange kontrol.

For lidt fysioterapi
De seneste års besparelser og udvikling
i behandlingen har medført, at der er al

for lidt tid til den helt basale og grundlæggende fysioterapibehandling, særligt
under rehabiliteringsophold på Klinik for
Rygmarvsskader og Vestdansk Center
for Rygmarvsskade. I ”de gode gamle
dage” var patienterne ofte til fysioterapibehandling og træning to til fire
gange dagligt – mandag til fredag. Det
sker ikke i dag, langtfra. Behandlingen
er ikke den samme (og skal heller ikke
være det), men udviklingen i omfanget
har bevæget sig alt for langt væk fra at
give den nødvendige og grundlæggende
fysiske træning og efterfølgende fysiske
funktion.
Behandlingstiden er også blevet for kort
til, at de fleste patienter kan opnå deres
optimale rehabilitering fysisk såvel som
psykologisk og dermed succesfulde
tilbagevenden til livet uden for hospitalet
med uddannelse, erhverv og familie.
Ved mødet anbefalede RYK, at budgetterne til de to specialiserede steder for
rehabilitering bliver opjusteret og efterfølgende fastholdt med justeringer i forhold til behov, så det igen bliver muligt
at give den nødvendige, fysiske behandling og træning, der skal give den højest
mulige, fysiske funktionsevne, naturligvis kombineret med de nødvendige
sociale og psykologiske kompetencer.
Samtidig gav RYK tilsagn om at deltage
positivt i en konstruktiv udvikling af
fysioterapien, særligt efter en afsluttet rehabilitering, fx via internetbaseret
dialog med fysioterapeuterne, som man
også afprøver i Norge.

Taberne i krydsfeltet
Den sidste problemstilling, som RYK

onerne
Formand for regionernes sundhedsudvalg, Karin Friis Bach.
bragte med på mødet, var fokus
på den kunstige grænse mellem regionerne og kommunerne,
som resulterer i, at personer med
rygmarvsskade ikke får den nødvendige og slet ikke den optimale
behandling eller træning.
Der er et afgrænsningscirkulære,
som bestemmer, at behandlingsredskaber skal sikres og betales af
regionerne, mens hjælpemidler skal
komme fra og betales af kommunerne. Det lyder umiddelbart som
en god og rigtig løsning, men det er
RYKs opfattelse, at i virkelighedens
verden fungerer den logik på ingen
måde, tværtimod. Der opstår alt for
ofte en konflikt omkring, hvad der
er hvad, og hvem der skal betale –
og oftest med den konsekvens, at
borgeren står uden en løsning.
Ankestyrelsen har ofte taget stilling
til og cementeret afgrænsningen,
men ofte uden, at den enkelte
er blevet hjulpet. Og når først
Ankestyrelsen har taget stilling,
så er det virkelig op ad bakke for
dem, der står som taberne – RYKs
medlemmer!
Det hele bliver meget mere kompliceret, når man tænker på, at et
behandlingsredskab i konkrete og
individuelle situationer godt kan
være et hjælpemiddel.
Karin Friis Bach og Thomas Jensen
gav klart udtryk for, at det er ikke en
situation, som regionerne er glade

Hjælpemiddel:

Hastighed på hjælpemotor
Tekst: Birgitte Bjørkman

for, og som de ofte har taget op
med kommunerne og den til enhver
tid siddende regering. Regionerne
og kommunerne er åbenbart enige
om, at der skal laves om på situationen, men ser ikke, at det kan lade
sig gøre uden en medfinansiering
fra finansministeren.
For en ganske almindelig borger i
det danske samfund kan det godt
være svært at forstå, hvorfor der
skal penge fra staten til at betale for
de behandlingsredskaber og hjælpemidler, der allerede er behov for,
og som kommunerne og regionerne
skal sikre borgerne? Men, der er så
meget, man ikke kan forstå.
RYK vil fortsat følge sagen og
kæmpe for, at medlemmerne ikke
bliver tabere i spillet mellem kommunerne og regionerne, og heller
ikke i relationerne til finansministeren, hvis han skal på banen med
flere penge.

Perspektiver og aktioner
Der hersker ingen tvivl om, at RYK
har mange sundhedspolitiske udfordringer, som nyder stor forståelse
og sympati, men som samtidig har
svært ved at blive prioriteret inden
for sundhedsvæsenet i sig selv og
ikke mindst hos den til enhver tid
siddende finansminister. Derfor
gælder det om at holde gryden i
kog. Det vil RYK gøre ved at være i
dialog med politikere i Folketinget,
regionerne og kommunerne samt
embedsmændene for at forklare
problemerne og bidrage med forslag til løsninger.
RYK vil i størst muligt omfang - som
altid - understøtte den politiske
kamp med højeste grad af forskningsbaseret viden og erfaring
kombineret med historier fra det
virkelige liv. Det vil være sundhedspolitiske temaer i lang tid fremover,
som læserne vil blive orienteret om,
når der er fremskridt.

Hos Langhøj Live får de ofte henvendelser
om hastigheden på en hjælpemotor. Derfor
har de spurgt Færdselsstyrelsen til råds.
Læs svaret her.

P

å spørgsmålet ”Hvor hurtigt må en
påspændt hjælpemotor køre i henhold til færdselsloven?”, svarer
Færdselsstyrelsen, at en kørestol udstyret med
en sådan hjælpemotor umiddelbart vil falde ind
under bestemmelserne i Færdselslovens § 2
stk. 14: Køretøj, der er forsynet med motor som
drivkraft. For kørestol, som er konstrueret til en
hastighed af højst 15 km i timen og kun med
væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til
større hastighed, gælder bestemmelserne om
cykel, hvor intet andet er bestemt.
Salgskonsulent hos Langhøj, Thomas Hansen
tilføjer til styrelsens svar, at man må max køre
6 km/t på fortov. Hvis man kører hurtigere, skal
man køre ned fra fortovet.
Ved fart over 15 km/t findes der ikke en kategori,
men Færdselsstyrelsens svar til Langhøj er, at i
så fald skal hjælpemotoren typegodkendes som
en trehjulet knallert (stor knallert) sammen med
en specifik kørestol.
- Det betyder, at selve konstruktionen skal testes
ift. bremselængde, svingegenskaber og stabilitet samt udstyres med nummerplade, fortæller
Thomas Hansen til RYK!
magasin. Han påpeger,
at sammenkoblingen
kun kan typegodkendes
af Færdselsstyrelsen
med baggrund i omfattende testdokumentation fra et akkrediteret
testinstitut, som f.eks.
TÜV.
- Uden en sådan typegodkendelse må en
hjælpemotor, der er
designet til at køre hurtigere end 15 km/t, udelukkende anvendes på
privat ejendom.
Thomas Hansen slutter
med et godt råd:
- Det er altid en god ide, at man sikrer sig
med reflekser. Ved typegodkendelse er lygter
lovpligtig.
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Handicapkonventionen:

10 års tilbageblik
Handicapkonventionen blev vedtaget enstemmigt i FN i december 2006, men trådte først i kraft i 2009 efter
en tilstrækkelig tilslutning fra verdenssamfundet. I år kan konventionen derfor fejre sin 10-års fødselsdag
og samtidig fejre, at 80% af alle verdens lande i dag har ratificeret konventionen, og i et tempo, ingen
tidligere har set.
Tekst: Stig Langvad

I

2009 ratificerede (tiltrådte) Danmark
konventionen og forpligtede sig til
at beskytte og fremme menneskerettigheder for mennesker med et
handicap, også selv om ratificeringen af
den frivillige tillægsprotokol med klagemulighed først kom til fem år senere.
Det er nu 10 år siden, og konventionen
kan derfor fejre sit første runde årti på
dansk jord.

Deltagelse i FN-forhandlinger
Jeg har fra begyndelsen været en del af
udviklingen og arbejdet med konventionen. Jeg var med til de første møder,
og jeg har været en del af den danske
delegation ved FN-forhandlingerne.
Som formand for Danske
Handicaporganisationer promoverede
og brugte jeg dengang konventionen.
Ikke mindst har jeg gennem otte år
været medlem af komiteen under konventionen og har derfor haft til opgave
at kontrollere og støtte landenes efterlevelse af rettighederne i konventionen.

Tydelige aftryk
Det har selvfølgelig været spændende
og en stor ære at være medlem af en
komité under FN. Det er der ikke mange,
der oplever. Men, det er ikke mine
personlige oplevelser, der skal være i
centrum i anledningen af tilbageblikket
på de første 10 år.
Det centrale må nødvendigvis være,
om konventionen har gjort en positiv
forskel eller ej? Og det simple svar
er, at handicapkonventionen har gjort
forskel – positiv, men at der er plads til
forbedring.
Det kan måske være svært for den
enkelte at se, på hvilken måde konventionen har bidraget til et bedre liv for den
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del af befolkningen, der
lever med et handicap.
Men hvis man kigger
godt efter, kan man se
mange, tydelige aftryk.
I mange lande, også i
Danmark, er der indført
ny lovgivning som en
direkte følge af rettighederne i konventionen. De
tydeligste eksempler ser
vi ved stemmeprocedurer. Disse er ændret, så
den enkelte borger med
handicap bestemmer
mere over egne valghandlinger. Ikke mindst
har tidligere umyndiggjorte borgere fået stemmeret. Det er også sket
i Danmark, hvor vi også
for nylig har fået en lovgivning, der forbyder diskrimination på
baggrund af et handicap. Det sidste ville
ikke være muligt, hvis ikke handicapkonventionen var blevet en realitet.

Markant forskel
Men den politiske effekt af konventionen
skal ikke kun ses i konkret lovgivning.
Derimod skal man se på effekten i forhold til handlingsplaner, klagesager og
ikke mindst holdninger og handlinger.
Og her er der en markant forskel efter
konventionen set i forhold til tiden før.
Det kan ses, opleves og måles på alle
niveauer fra det helt lokale til de internationale dagsordener, som fx FNs verdensmål. Og som noget af det vigtigste,
er mennesker med handicap og deres
organisationer blevet meget mere selvbevidste og synlige, hvilket i sig selv er
med til at forandre verden til det bedre.

Fortsat langt igen
Men, når fødselsdagen er overstået,
skal man ikke hvile på laurbærrene. Der
er fortsat langt igen, før verden er lige
for alle, og før alle helt forstår, på hvilken
måde personer med et handicap oplever at mangle muligheder og stå ude
ved siden.
Og selv om Danmark har været i dialog
med komiteen under handicapkonventionen og har fået mange anbefalinger
til, hvordan politikken i Danmark skal
ændres for at leve op til konventionen,
så kan vi ikke sige, at vi har fået store
fødselsdagsgaver i fødselarens første år.
Men når det er sagt, så må det stå klart
for enhver, at konventionen kommer
til at forbedre vilkårene over de næste
mange år.
Tillykke med fødselsdagen.

Ny patient
sammensætning
Vi ser en stigende gennemsnitsalder blandt personer, der pådrager
sig en rygmarvsskade. Samtidig er mange, der blev skadet som
yngre, blevet eller er på vej til at blive ældre.
Tekst: Dorte Dahl Hoffmann • Foto: Colourbox

G

ennemsnitsalderen for mennesker, der pådrager sig en
rygmarvsskade, er stigende.
Der er, så vidt vi ved, ikke
lavet nyere, landsdækkende opgørelser i
Danmark eller i de andre nordiske lande,
men nye tal fra USA viser, at mens
gennemsnitsalderen for nyskadede i
1970’erne var 29 år, er den nu oppe på
43 år. Når vi ser os omkring på rehabiliteringscentrene her i Danmark, kan vi
godt genkende den udvikling.

Flere årsager
Statistisk set er der stadig flest, der får
en traumatisk rygmarvsskade i trafikken.
Dette på trods af, at bilerne er blevet
sikrere at køre i, og der derfor generelt
er færre, der kommer til skade eller
bliver dræbt i trafikken.
Andelen af faldulykker er til gengæld
stigende og udgør ca. en tredjedel af de
traumatisk betingede rygmarvsskader.
Denne udvikling kan formodes at være
medvirkende til den stigende gennemsnitsalder, da det oftest er ældre mennesker, der kommer til skade ved fald.
I Danmark ser vi fx et stigende antal
ældre mænd, som kommer til skade ved
styrt på mountainbike eller racercykel.
For god ordens skyld bør det nævnes,
at forskere definerer ældre som personer over 50 år.
En anden væsentlig årsag til den stigende gennemsnitsalder er de sygdomsbetingede rygmarvsskader efter fx
en tumor, blødning og blodprop i rygmarven. Disse forekommer oftest hos
ældre personer, og da man er blevet
bedre til at behandle disse sygdomme,
så patienterne overlever, ser vi derfor et

stigende antal ældre nyskadede med
behov for rehabilitering.

Stigning i inkomplette skader
En rygmarvsskade kan som bekendt
være komplet eller inkomplet. Vi, der har
arbejdet med rehabilitering i mange år,
har set en tydelig ændring i fordelingen
mellem disse to kategorier, idet der nu
er mange flere, der har en inkomplet
skade end tidligere. Dette understøttes
af de nye tal fra USA. Tallene afslører, at
næsten halvdelen af de nyligt rygmarvsskadede har en inkomplet tetraplegi,
mens godt hver tiende har en komplet tetraplegi. De sidste ca. 40 % er
næsten ligeligt fordelt mellem komplet
og inkomplet paraplegi. Det er uvist,
om denne fordeling svarer helt til danske forhold, men vi mener at kunne se
nogenlunde samme tendens. Årsagen
til stigningen i inkomplette skader er
formentlig, at man er blevet bedre til at
behandle nytilskadekomne, så skaderne
ikke forværres i det akutte forløb efter
ulykken eller sygdommens opståen.

Betydning for rehabiliteringen
Kort sagt bliver de, der rammes af
rygmarvsskade, ældre, og en større
andel har inkomplette skader. Dette har
selvsagt en betydning for indhold og
muligheder i den indsats, der tilbydes
på centrene.
Når patienterne er ældre, er der større
sandsynlighed for, at de også har andre
Forskere definerer ældre som personer over 50 år.

sygdomme og lidelser at slås med.
Jo ældre, man bliver (det gælder alle
mennesker), jo større er risikoen for fx
hjerte-kar-sygdomme, diabetes og KOL,
som alle kræver kompetent behandling sideløbende med rehabilitering og
genoptræning efter rygmarvsskaden.
For dem, der har en rygmarvsskade, er
risikoen for at udvikle aldersbetingede
sygdomme større end for den øvrige
befolkning.

Det kræver en indsats
Aldring var også et tema på NoSCoS
kongressen i september, og blandt
oplægsholderne var Sophie Jörgensen,
der er svensk læge og forsker i aldringens betydning for mennesker med
rygmarvsskade. Hun påpegede, at vi
endnu ikke helt ved, hvordan vi skal
designe et rehabiliteringsprogram, der
er specielt tilegnet den ældre patient.
Hun efterlyste en indsats, der kan
fremme en sund aldring hos rygmarvsskadede. Eksempelvis, at vi på et tidligt
tidspunkt i ethvert rehabiliteringsforløb
klæder folk på til at kunne imødegå de
ekstra udfordringer, der kommer til hos
aldrende med en rygmarvsskade.
Nu har vi taget hul på udfordringen; og
forhåbentlig kan vi arbejde sammen
på tværs i Danmark og Norden, så vi
kommer videre i arbejdet med den gode
rehabilitering – til gavn for de ældre, der
får eller har en rygmarvsskade.
Dorte Dahl Hoffmann er fysioterapeut og
klinisk specialist på Vestdansk Center for
Rygmarvsskade, Viborg. Kilde: nscisc.
uab.edu/
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Cannabis-studie

Armstøtteprojekt

Klinikken efterlyser deltagere i Østdanmark til
cannabis-studie.

En ny publikation er resultatet af vurdering af Dowing
armstøtte.

Klinik for Rygmarvsskader er kommet i gang med cannabisstudiet. Der er tale om et ”blindet” studie, dvs. en
”lodtrækningsundersøgelse”, hvor deltagerne inddeles
i fire grupper (THC, CBD, THC+CBD eller placebo). Der
er således tale om et forsøg efter den højeste grad af
evidens med støtte fra regeringens satspuljemidler.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Der rekrutteres nu deltagere med rygmarvsskade eller
sklerose med neuropatiske smerter (ikke andre typer af
smerter). Deltagelse i studiet varer ca. syv uger. Der må
ikke føres motorkøretøj i perioden, og der må ikke samtidigt behandles med morfin- eller morfinlignende medicin,
som i givet fald skal kunne aftrappes forinden. Børn kan
ikke deltage.
Foruden Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet, deltager også Vestdansk Center for Rygmarvsskade og syv
skleroseklinikker under de neurologiske afdelinger.

Evalueret anvendelse

Mere information og henvendelse om deltagelse til
Ambulatoriet i Glostrup, tlf. 3863 1996 eller sekretariatet i Hornbæk, tlf. 3863 1981.

Ny afdelingslæge
Klinikken har fået ny afdelingslæge. Speciallæge i neurologi Gustav Egevad er 35 år og kommer fra en stilling som
afdelingslæge for Hjerne- og Nervesygdomme på Kolding
Sygehus. Gustav Egevad startede den 1. november.
BB

Hornbækgruppen

Sommerturen gik igen i år med tog til Helsingør med
spisning på madmarked, shopping og cafébesøg.
Den årlige grillfest på terrassen bød på musik og sang af
bandet ”Horny Creeks”, som består af tidligere patienter
og personale.
International SCI-dag blev fejret med fremvisning af filmen ”Best of Men”.
Der har været mentorcafe, og tidligere patienter har fortalt om projekter i Afrika og faldskærmsspring i kørestol.
Sejlsæsonen for Mini 12 blev afsluttet med afriggerfest i
Havneforeningen for sejlere og hjælpere.
Jeppe S. Kerckhoffs fra Dansk Handicap Forbund har
været forbi og fortælle om muligheder og rettigheder i
sagsbehandling.
Kirsten Langebæk
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I samarbejde med Klinik for Rygmarvsskader har VihTek,
Videncenter for velfærdsteknologi udgivet publikationen
”Armstøttes potentiale som rehabiliteringsteknologi. Anvendelse
af spiseteknologi ved Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet”.
Klinikken har fra januar frem til juni 2019 implementeret og evalueret anvendelsen af Dowing armstøtte som spiseteknologi.
Den er afprøvet på patienter med tetraplegi med nogen hånd-/
armfunktion i en periode over tre uger med henblik på at evaluere
dens anvendelighed som rehabiliteringsteknologi. Det er denne
evaluering, der danner baggrund for publikationen.

Mekanisk støtte
Armstøtten er en mekanisk armstøtte, der kan aflaste/bære
armens vægt mod tyngdekraften. Dens mekaniske fjederog balancesystem gør patientens arm vægtløs og lettere at
bevæge i fx spisesituationer. De deltagende patienter har enten
haft armstøtten monteret på et stativ eller på kørestolen.

Positiv vurdering
Det er ergoterapeuter og plejepersonale, der i samarbejde
og i tæt dialog har afprøvet Dowing armstøtten. Vurderingen
er, at armstøtten fungerer hver gang. Patienterne oplever, at
armstøtten støtter armens bevægelse og rækkevidde både
vertikalt og horisontalt. Den er brugervenlig i brug, men dog
svær at indstille til den enkelte patient. Armstøtten lever op til
hospitalets hygiejnekrav, men skal sikres, så den ikke svinger
ud. Afprøvningen har dog også vist, at armstøtten giver en
uhensigtsmæssig arbejdsstilling for personalet ved måltider, og
det forudsættes, at der fremadrettet skal eksperimenteres med
indretningen.

Motivation hos personale og patienter
Konklusion på afprøvningen er, at personale og patienter er
motiveret for at anvende armstøtten som understøttende i
den fysiske rehabilitering i forhold til armens funktionsniveau.
Samtidig bidrager armstøtten til den sociale og psykiske
rehabilitering, idet patienterne oplever øget værdighed og
selvstændighed ved måltider, de indgår mere i sociale relationer
og dialog, de får øget appetit samt større motivation for træning
i spisesituationer.
Find info om publikationen på regionh.dk/vihtek.
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Udvikling af måleudstyr

Ny klinikchef

To diplom-ingeniørstuderende fra Ingeniørhøjskolen, Aarhus
Universitet skal udvikle måleudstyr, som kan hjælpe ved træning og behandling af indlagte på VCR.
Kathrine og Mathias startede op i august, og frem til januar vil
de sammen med Forsknings- og Udviklingsenheden bidrage
til udvikling af nye målemetoder for eksplosiv kraftudvikling i
overekstremiteter. Vi håber, at dette kan forbedre de muligheder, man har i dag for at vurdere forflytningsevne og hjælpebehov og også gerne bidrage til at måle træningsfremgang.

1. november tiltrådte Kåre Severin
sen som klinikchef på VCR. Kåre
Severinsen blev speciallæge i
neurologi i 2017 og kommer fra
en stilling som afdelingslæge på
Neurologisk Afdeling på Aarhus
Universitetshospital.
- Jeg tror på, at jeg med mine kompetencer og faglige profil kan bidrage
til den fremtidige udvikling af centret.
Min tilgang til neurorehabilitering er tværfaglig med en erkendelse af, at der i et komplekst felt er behov for højt specialiserede aktører med forskellig faglig baggrund for at sikre
de bedst mulige patientforløb, fortæller den nye klinikchef.
Kåre Severinsen er 42 år og bor i Randers med sin kone og
deres fire børn.

Vi er også i gang med at udvikle metoder, som kan bruges
til at bedre funktion af visuelle analoge skalaer hos personer
med betydeligt motorisk kraftnedsættelse i overekstremiteterne. Derved håber vi at blive bedre til bl.a. at foretage
smertemålinger hos personer med høje spinale skader.
Helge Kasch, forskningsleder

Robotten Robert

Master i rehabilitering

I august dimitterede fysioterapeut Jørgen Vibjerg som master
i rehabilitering fra Syddansk Universitet i Odense. Master
specialet var en opgørelse over incidensen af autonome dysfunktioner blandt rygmarvskadede i Danmark i 2016, samt en
oversigt over udviklingen af alders- og kønsfordelingen, og
type af rygmarvskade i Danmark de seneste 30 år.

Videnskabelig artikel
Den 2. oktober oprandt dagen, hvor firmaet bag Robert, Life
Science Robotics, leverede rehabiliteringsrobotten Robert
til VCR. Vi tror på, at Robert kan blive en stor hjælp i rehabiliteringen af vores patienter. Robert er udviklet til at træne
benene. Den har mulighed for at huske op til fire forskellige øvelser, som fysioterapeuten har vist robotten. Den kan
udføre guidede bevægelser, øvelser med modstand samt
har en hybridudgave, så den kan begge øvelser på samme
tid. Robert kan lave op til 99 repetitioner af hver øvelse.
Fysioterapeuten har mulighed for at justere såvel antal af
øvelser som den modstand, som øvelserne skal udføres med.
Efterfølgende kan patienten selv træne disse øvelser og styre
Robert ved hjælp af en fjernbetjening samt følge med i træningen på skærmbilledet. Desuden får fysioterapeuterne et
bedre arbejdsmiljø, når de lader Robert tage det tunge løftearbejde og de mange repetitioner. På sigt skal der arbejdes
med at kunne supplere træningen med el-stimulation (FES)
samt udvikle løftemanchetter, der skal anvendes til armene.
Lasse Thulstrup / Ledende terapeut

Der er publiceret en videnskabelig artikel med præsentation af resultaterne af det landsdækkende mentorprojekt i
”Spinal Cord”: Implementing volunteer peer mentoring as a
supplement to professionel efforts in primary rehabilitation
of persons with spinal cord injury”. Artiklen kan læses på
nature.com.

24-timers løb
Traditionen tro stillede VCR med to stærke hold til årets
24-timersløb om Søndersø den
17.-18. august: Et personalehold på 19 løbere og et håndcykelhold med 11 deltagere.
I teltet ved bådhuset havde
Hospitalsenhed Midt sørget for
sandwich til frokost, og til aften
stod vi selv for lækker grillmad
til alle deltagere og deres familier. Til de morgenfriske var der
hjemmebag og varm kaffe.
RYK! 4 · 2019
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Forskningsprojekt:

Fokus på acceptprocessen
I samarbejde med Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Syddansk Universitet har Specialhospitalet
for Polio- og Ulykkespatienter igangsat et ph.d.-projekt, der sætter fokus på acceptprocessen efter
en rygmarvsskade. I denne artikel giver psykolog og ph.d.-studerende Anders Aaby en introduktion til
projektet.
Tekst: Anders Aaby

Anders Aaby efterlyser tidligere indlagte
og deres pårørende på VCR til deltagelse i et ph.d-projek.

D

et gør ondt, når livet slår os
hårdt. Det kan være en skilsmisse, et dødsfald i familien,
alvorlig sygdom eller en livsforandrende
skade efter en ulykke. Vi står pludselig
over for en virkelighedskløft. På den ene
side er der den virkelighed, vi har, og på
den anden side er der den virkelighed,
vi ønsker.

Når kampen bliver endeløs
En rygmarvsskade fører ofte til en stor
virkelighedskløft, fordi ens udfoldelsesmuligheder indskrænkes markant. Når vi
står overfor en virkelighedskløft, er det
naturligt at ville lukke den. Hvis der er
noget, vi kan gøre for at lukke den, giver
det god mening at gøre det. Kan man
eksempelvis ikke længere betjene en
almindelig bil, så er det gavnligt at få en
tilpasset bil.
Men hvad gør vi, når virkelighedskløften
ikke kan lukkes, eller hvis det at lukke
den vil føre til endnu større problemer
i fremtiden? I de tilfælde holder mange
af os stædigt fast i tanker om, hvad vi
kunne engang, hvad vi har mistet, og
hvordan vores liv burde se ud i dag. Vi
sammenligner konstant vores liv med
andres, og vi holder fast i urealistiske
krav til os selv og andre. Vi involverer os selv i en endeløs kamp med
virkeligheden.
Dette er baggrunden for et ph.d.-
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projekt, som Specialhospitalet sammen
med Syddansk Universitet og Vestdansk
Center for Rygmarvsskade har igangsat.
Et projekt, som handler om acceptprocessen efter en rygmarvsskade. I psykologien handler accept overordnet om at
finde fodfæste, mens man lærer at leve
med de nye livsvilkår og -rammer. Det
handler om at give plads til uønskede
tanker og følelser i stedet for at kæmpe
en nytteløs kamp med livet, som det er i
dette øjeblik. Idéen er, at når vi ikke længere lader os trække ind i disse kampe
med virkeligheden, kan vi i stedet bruge
vores tid og vores ressourcer på det, der
giver os et rigt og meningsfuldt liv.

Spørgeskemaundersøgelse
Der er rigtig mange, der kommer godt
videre efter en rygmarvsskade. Der er
imidlertid også en betydelig andel, som
oplever en forringet livskvalitet, og der
er helt op mod en tredjedel, som oplever
angst og depression selv flere år efter
skaden.
Den første del af projektet har netop
kortlagt forskningsområdet og vist,
at højere grad af accept ser ud til at
være relateret til højere livskvalitet og
tilfredshed med livet samt lavere grad af
psykologiske lidelser, herunder depression og angst. Vi er derfor i gang med
en større dansk spørgeskemaundersøgelse, som vil give et større indblik i de
psykologiske følgevirkninger, personer
med rygmarvsskade oplever, samt
belyse, hvilken rolle de nærmeste pårørende spiller i livet efter skaden.
Vi er særligt interesserede i, hvilken
rolle accept spiller i tilpasningsprocessen, samt hvilken betydning pårørendes
accept har i den skadesramtes acceptog tilpasningsproces. Alle voksne, der
har været indlagt på Vestdansk Center

for Rygmarvsskade (VCR) i forbindelse
med et rehabiliteringsophold, har i
sin e-boks modtaget en invitation til
deltagelse.

Hvordan forstår vi accept?
Vi psykologer opfinder gerne mange
nye begreber, når vi udvikler teorier eller
nye terapeutiske tilgange. Så længe
begreberne er klart definerede og letforståelige, er det ikke noget problem,
men af og til kan et begreb forstås på
flere måder, alt efter, hvem man spørger.
Det gælder desværre for accept, som
kan forstås og misforstås på mange
måder. To almindelige ’misforståelser’
er, at accept enten betyder, at man skal
kunne lide rygmarvsskaden, eller at det
betyder at give op. Vi er derfor samtidig
i gang med et studie, som udforsker
netop dette. Vi vil nemlig gerne blive
klogere på, hvordan personer med
rygmarvsskade forstår accept, og hvilke
oplevelser de har haft i deres egen
acceptproces.
Samlet set vil ph.d.-projektet forhåbentligt kunne bidrage med vigtig
viden i udvikling og forbedring af rehabiliteringstilbuddet til personer med
rygmarvsskade.
Vi håber derfor meget, at både tidligere
indlagte på VCR og deres nærmeste
pårørende får tid og lyst til at deltage i
undersøgelsen.
Anders Aaby er psykolog, ph.d.-studerende og tilknyttet Specialhospitalet for
Polio- og Ulykkespatienter og Institut
for Psykologi, Syddansk Universitet.
Projektet forventes afsluttet ultimo 2021.
Invitationen er sendt via e-boks til 1.300
personer, der har været indlagt på VCR.
Hvis man ikke har modtaget den eller
har spørgsmål, er man velkommen til at
skrive til Anders Aaby, aaaby@health.
sdu.dk.

PARAdox

Illustration: John Ø. Kristensen

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

V

i kender det alle. Os, der er vilde
med sport. Det er ikke særlig
sjovt at komme på de danske stadions - selv om underholdningen sagtens kan være i top - når mange faktorer
gør det ulige og ringere for kørestolsbrugere at være tilskuere. Det gælder
som individuel tilskuer eller endnu værre
som en del af en familie eller en gruppe.
Og det er ligegyldigt, hvad det er for en
sportsgren, man vil overvære. Og det er
ligegyldigt, hvad det er for en bys stadion. Det strider mod al fornuft. Det er
et PARAdox.
Den umiddelbare tilgængelighed er mange steder blevet bedre.
Parkeringsforholdene har også fået et
løft, selv om der aldrig er nok reserverede parkeringspladser tæt ved den
indgang, som kørestolsbrugere skal
benytte. Det er et PARAdox.
Og de enkelte parkeringspladser passer
ikke altid til de biler, som kørestolsbrugere benytter (eller får bevilget støtte
til at købe) – til trods for, at det er kommunerne, der ofte både ejer stadions
og bevilger støtten. Men den ene kommunale enhed taler ofte ikke med den
anden. Det er et PARAdox.
Det er meget sjældent, at man som
kørestolsbruger kan sidde sammen med
sin familie eller den gruppe, som man
er en del af – venner eller kollegaer. Det
betyder, at man bliver sat uden for det
sociale fællesskab, som netop er en
stor del af oplevelsen som tilskuer til
sportsarrangementer. Kørestolsbrugere

bliver på den måde fortsat ekskluderet
fra de sociale fællesskaber. Det er et
PARAdox.
Det er alt for ofte tilfældet, at alle
kørestolsbrugere skal opholde sig det
samme sted, og ofte på et mindre
attraktivt sted på stadionområdet, hvor
man ikke er til gene for andre, men
hvor oplevelsen også bliver derefter.
Dårligere! Herudover kommer vi aldrig
ud over at give andre oplevelsen af, at
personer med et handicap udgør en
homogen gruppe, som kender hinanden, og som har nok i hinanden. Det er
et socialt PARAdox.
Men det værste er måske, at den
sportslige oplevelse bliver fuldstændig
ødelagt, fordi der ikke er taget hensyn
til, at der både kan komme tilskuere,
som hylder enten hjemmepublikum
eller udepublikum. Der kan kun henvises pladser til kørestolsbrugere ved
hjemmepublikummet. Men der er ingen
kørestolsbrugere fra FCK, der har lyst

til at sidde mellem fans fra Brøndby og
omvendt – og det samme gør sig gældende, hvis man kommer til Parken fra
Aalborg eller Aarhus, eller om man som
tilskuer kommer til eller fra andre byer.
Det er simpelthen ikke hyggeligt at blive
henvist til at sidde blandt modstanderens fans. Det er et PARAdox.
Det er et PARAdox, at man stadig her i
2019 ikke har fundet ud af, at tilskuere i
kørestol har forskellige præferencer og
er ligeså brogede som alle andre sportsinteresserede. Det har den konsekvens,
at jeg ikke ønsker at komme til FCKs
eller Brøndbys kampe som aarhusianer og fan af AGF og kun kan se deres
kampe i tv, hvilket PARAdoxalt ikke er
så godt som NATURligt!
Stig Langvad
Dette er sidste PARAdox i RYK! magasin.
Har du forslag til en ny klumme, hører vi
gerne fra dig på redaktion@ryk.dk.
RYK! 4 · 2019
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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 bestyrelsesmedlem i RYK
Cathrine Guldberg om at svare på
de 10 stillede spørgsmål.

Foto: Jimmi Banke

4. Hvorfor har det/de din
særlige interesse?

1. Hvor hørte du om RYK første gang?
Da jeg var indlagt på VCR efter min
skade i 1995. En sygeplejerske introducerede foreningen for mig, og senere
mødte jeg flere, der var aktive i det, der
dengang hed Paraplegikerkredsen.

2. Hvad fik dig til at engagere dig i RYK?
Det første RYK arrangement, jeg var
med til, var sommerkurset i uge 30
kort efter jeg blev udskrevet fra Viborg.
Det var en kæmpe, positiv oplevelse,
der gjorde, at jeg efterfølgende del-
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tog i diverse RYK-arrangementer.
Efterhånden lærte jeg en del andre
medlemmer at kende, og det, de fortalte
om foreningen, gjorde, at jeg fik lyst at
engagere mig. Det blev dog først efter
jeg var færdig med min uddannelse i
2004, at jeg stillede op til bestyrelsen og
blev valgt ind.

3. Er der et eller flere fokusområder,
der har din særlige interesse?
Mentorordningen, sundhedspolitik og
ulandsarbejde.

Mentorordningen har altid været vigtig for mig. Da jeg var indlagt på VCR,
husker jeg stadig mødet med dem, der
havde levet med en rygmarvsskade i
flere år. De gjorde stort indtryk på mig,
og jeg tror, at de fleste andre har samme
oplevelse. Det er helt oplagt, at erfarne
rygmarvsskadede kan inspirere nyskadede og videregive vigtige erfaringer.
Det er helt afgørende, at vi som forening
agerer sundhedspolitisk, da vi både
ved den første rehabilitering og ved
den efterfølgende, livslange kontrol og
opfølgning, er meget afhængige af, at
sundhedssystemet fungerer for os.
De senere år har jeg engageret mig i
ulandsarbejdet i DHF. Det er et komplekst arbejde, men også noget, der
potentielt virkelig kan gøre en forskel.
Og så er det super interessant at møde
andre kulturer og opleve deres dagligdag på helt tæt hold.

5. Har dit engagement i RYK fået
betydning for dit personlige liv?
Først og fremmest har arbejdet i RYK
givet mig nogle rigtig gode venner og
masser af bekendtskaber. Arbejdet
har også givet mig en vigtig indsigt i,
hvordan fx socialsektoren fungerer,

Tilgængelighed:

Bus med
rampe

smål
RYK er min interesseforening,
der varetager mine interesser
overfor den sociale sektor og
sundhedssystemet. Det er
vigtigt for mig. Til RYKs arrangementer møder jeg gamle
venner og oplever den gode
energi, når vi er samlet.

hvis vi blev mere kendt blandt
den almene befolkning og hos
regions- og folketingspolitikere. Skabe bedre forståelse
for, hvordan det er at leve
med en rygmarvsskade og
dermed en forståelse for, at
hvis omgivelserne blev indrettet med omtanke, ville det
give os bedre muligheder for
at udfolde os og leve mere
selvstændigt. Selvfølgelig
handler det langt hen ad vejen
om fysisk tilgængelighed, men
også i høj grad om mødet
med andre. Det vil være godt,
hvis RYK kan være med til at
sætte det på dagsordenen.

7. Hvilke tanker gør du
dig om RYKs fremtid?

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

De senere år er der sket
et skifte i den gruppe, der
kommer til skade, da de er
væsentligt ældre end tidligere.
Ift. interesser må det give et
andet behov for aktiviteter.
Men fortsat må det være,
som nævnt tidligere, RYKs
vigtigste opgave at varetage
medlemmernes interesser, og
at medlemmerne får mulighed
for at udveksle erfaringer.

Du vil lære en masse fantastiske mennesker at kende.
Du vil udveksle vigtig erfaring i
livet med en rygmarvsskade.
Og du støtter en vigtig sag,
der er til gavn for dit eget
bedste.

hvilket har været en fordel i
mit personlige møde med det
offentlige. Og så har arbejdet
givet en personlig tilfredsstillelse i troen på, at det har gjort
– og gør - en forskel for vores
medlemmer.

6. Hvad betyder RYK
for dig i dag?

8. Er der noget, som
du savner hos RYK?
Der har aldrig manglet ideer
til, hvad RYK har skullet bruge
ressourcer på. Der er en god
tradition for at aktive medlemmer bliver ved med at være
aktive i mange år, men til stadighed kan der bruges flere,
der kan og vil hjælpe til.

9. Hvilke ønsker og
visioner har du for RYK?
Det ville være virkelig fedt,

Anders J. Andersen har prøvet Danmarks første
bus med elektrisk rampe og efterlyser handling i
landets andre større byer.
Tekst og foto: Anders J. Andersen

D

et er første gang, jeg som kørestolsbruger har kørt i
en helt almindelig rutebil i Danmark. Jeg har prøvet det i Madrid, Barcelona, Paris og London. Nu
har jeg prøvet det i Odense, hvor der ligesom i de nævnte
storbyer er en elektrisk rampe, som buschaufføren kan
betjene fra sit førersæde.

Evaluering efter tre år
Anledningen var, at jeg som medlem af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune sammen med en medarbejder besøgte Fynbus i foråret sammen med en række andre
med interesse for elektriske ramper i busser.
I tre år har stort set ingen kendt til eksistensen af disse
ramper. Dog har de fået en større omtale i Handicap-Nyt
i 2016. (Det er en mærkelig og pinlig historie, som jeg
springer over her.) Nu har Fynbus klogeligt nok selv taget
initiativ til, sammen med DH-Odense og Handicaprådet, at
evaluere dem: Tre personer i elektriske kørestole har over
en periode på tre måneder testet de elektriske ramper.
Normalt må elektriske kørestole ellers ikke af sikkerhedshensyn benytte busserne, men de fik i testperioden dispensation og tog sikkerhedsselen om kørestolen. Hvordan
det ser ud efter prøveperioden, ved jeg ikke.

BLÅ BOG

Egen vurdering

Bor lidt nord for Aarhus i eget
hus med have og drivhus.
Uddannet biolog og interesserer mig for at færdes i naturen,
fx en gang imellem at nørde
fugle. Har kortvarigt med stor
fornøjelse undervist i biologi.
Elsker at rejse og opleve fremmede kulturer. Er opvokset på
landet i en meget klassisk, jysk
kernefamilie.

I skrivende stund har jeg ikke kunnet finde evalueringen på
hjemmesiden for Odense Handicapråd, men jeg tror dog
godt, at jeg på egne vegne tør uddrage dette ud fra mødet:
• Ramperne er ikke dyre
• De er stejle, hvilket forhøjede kantsten ved busstoppestedet til dels kan kompensere
• Ukendskab til ramperne har hidtil betydet ekstrem sjælden brug
• Chaufførerne kan ikke rigtig finde ud af betjeningen: tre
forskellige busmærker betyder tre vidt forskellige betjeninger/knapper, som ikke alle er logisk udformet
• Handicaporganisationerne i de store byer, København,
Aarhus og Aalborg kan nu gå i gang med at få lignende
løsninger i nye busser som i Odense og andre europæiske
storbyer.
Spørgsmålet er nu: Hvad gør handicaporganisationerne?

I RYK! magasin nr 1.2020 stilles samme 10 spørgsmål til
anden aktiv RYK’er.
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Kort Nyt

Sunrise Medical flytter

Maraton-verdensrekord

I juli blev Michael Jørgensen den hurtigste håndcykelrytter på maratondistancen nogensinde.
Ved Internationaler Rollstuhlmarathon Heidelberg krydsede
danskeren målstregen for de 42,195 km i tiden 57:06 min - 34
sekunder hurtigere end den tidligere verdensrekord fra 2017.
- Jeg får stadig gåsehud, når jeg ser billeder eller tænker på
i går. Det er så vildt, fortalte Michael Jørgensen dagen efter
sejren.
Michael havde måneden forinden taget guldet med hjem ved
DM i paracykling på Langeland i juni. I efteråret repræsenterede Michael Danmark ved VM i paracykling.
Kilde: Parasport/BB • Foto: Sonni K. Frederiksen

NoSCoS’ Council
Under NoSCoS i København i september blev den årlige samling holdt på kongressen med valg
til dels NoSCoS’ Executive Committee og dels Advisory Council. Danmark er frem til 2023 repræsenteret ved Randi Steensgaard, Vestdansk Center for Ryggmarvsskade i Executive Committee. I
Advisory Council blev Rikke Middelhede Hansen fra Vestdansk Center for Rygmarvs-skade og Britta
Quistgaard fra Specialhospitalet for Polio og Ulykkespatienter valgt frem til 2023. Præsident for
NoSCoS er Wolfram Antepohl, Sverige, der er valgt frem til 2021. Som brugerrepræsentant sidder
Anne Beate Melheim fra Landsforeningen for Ryggmargsskadde i Norge frem til 2021.
BB

Sunrise Medical samler
deres lager fra Aarhus og
administrationen i Brøndby
til samme adresse og flytter den 1. november i nye
lokaler i Taastrup. Ønsket
er, at flytningen vil forbedre kundeservice og
optimere leveringssikkerhed, da den nye adresse
giver øget lagerkapacitet.
Der vil stadig være teknisk service og showroom
i Aarhus. Serviceteknikere
vil servicere firmaets kunder i Vestdanmark, ligesom
der fortsat er mulighed for
fremvisning af produkter.
Læs mere på sunrisemedical.dk
BB

Genoptræningsrobot
T

yrosolution er robot- og computerassisterede genoptræningsenheder
til skuldre, arme, hænder og fingre. Det
intelligente genoptræningsudstyr bruges med succes til at genvinde menneskers førlighed i bl.a. Tyskland.

Optimeret træning
Nu har det danske firma Fysiodema
valgt at forhandle Tyrosolution, som
bl.a. blev præsenteret på NoSCoS,
hvor man demonstrerede anvendeligheden for mennesker med
rygmarvsskade.
- I dag foregår ergoterapeutisk genoptræning med gammeldags redskaber
såsom puslespil, klemmer og med
manuel terapi, forklarer Kaare Fiala,
direktør i Fysiodema og fortsætter:
- Ved at bruge intelligent assisteret
robotteknologi til genoptræning fremfor
manuel terapi kan patienter nå langt
flere gentagelser på samme tid. Og
netop antallet af gentagelser er afgørende for effekten af genoptræningen.
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Tyrosolution består af forskellige
terapienheder, som tilpasses det
konkrete genoptræningsbehov
og som registrerer funktionen i
den del, der skal trænes. Den
giver dermed kun den nødvendige støtte. Ved spasmer stopper
robotten automatisk.

Motiverende spil
Ud over computerassisterede robotter
består Tyrosolution også af en kæmpe
sensorregistrerende tablet med mange
forskellige terapispil for børn og
voksne.
- Spillene har vist sig at give større
motivation for genoptræningen – bl.a.
fordi smerterne glemmes under spil,
forklarer Kaare Fiala.

Nye muligheder
Både robotter og tablet registrerer
patientens funktion under alle øvelser
og genoptræning. Det giver som noget
nyt læger, terapeuter samt patienter

mulighed for at følge og evaluere forløbet ud fra objektive målinger af patientens funktion i skuldre, arme, hænder
og fingre. En klar fordel ved genoptræningsudstyret er ikke mindst gevinsten
i forhold til brug af personalemæssige
ressourcer.
- Robot- og computerteknologien har
givet os nye muligheder for at hjælpe
mennesker med at genvinde deres førlighed i overkroppen langt hurtigere og
dermed også forbedre deres mulighed
for at blive selvhjulpne og få en bedre
livskvalitet, slutter Kaare Fiala.
BB
Læs mere om Tyrosolution på fysiodema.dk

Medlemsundersøgelse om cannabis som medicin
I samarbejde med flere patientforeninger har RYK spurgt sine
medlemmer til holdninger og erfaringer med cannabis som
medicin. Det var der 162, der svarede på. De samlede data
fra alle foreninger skal nu samles og analyseres og vil forhåbentlig give et indblik i erfaringer og holdninger til både den
igangværende forsøgsordning med cannabis og området mere
generelt. Det samlede resultat af spørgeskemaundersøgelsen
samt delresultat knyttet specifikt til RYK besvarelserne bringes
i RYK! nr. 1.2020.
BB

Mindre ved fødsel
”Small at birth but remarkable catch up” var titlen på en poster
præsenteret på NoSCoS i København. Posteren var en præsentation af en nylig svensk undersøgelse, der viser, at børn af
mødre med en rygmarvsskade generelt er mindre ved fødslen,
både i vægt og længde, end gennemsnittet. Undersøgelsen
viser heldigvis også, at de nyfødte hurtigt indhenter både
normalvægt og -længde og er normaliseret tre måneder efter
fødslen. Undersøgelsen er udført af medicinstuderende Molly
Petersson, der deltog i konferencen. Hendes speciale er knyttet til Stiftelsen Spinalis i Stockholm. Yderligere forskning er
nødvendig for at forstå hvilke mekanismer, der ligger bag.
BB

Retningslinjer for forebyggelse af tryksår
Der skal udvikles en national klinisk retningslinje for forebyggelse af tryksår hos rygmarvsskadede. Nyskadede patienter
og pårørende blev i den sammenhæng inviteret til workshop
i november på Rigshospitalet med fokus på erfaringer samt
ønsker til patient- og pårørendeinddragelse for de kommende
retningslinjer.
BB

Ny master i neurorehabilitering

Københavns Universitet udvider med en ny master i neurorehabilitering, som er målrettet fysioterapeuter, sygeplejersker,
ergoterapeuter, læger og andre praktikere. Den nye master
skal bygge bro mellem viden og praksis og give konkrete
praktiske redskaber og strategier, som kan tages med tilbage
til arbejdspladsen. Formålet er at give en basal forståelse af
neuroplasticitet, neurorehabilitering og neurovidenskab og
føre det over i en klinisk anvendelig ramme. Det er lektor
Jakob Lorentzen, som står bag den nye uddannelse sammen
med professor Jens Bo Nielsen, og begge skal undervise på
uddannelsen i selskab med interne og eksterne undervisere.
Det kræver to års erhvervserfaring for at søge ind på masteren,
der har plads til 25 studerende. Der vil blive optagelse hvert
andet år. Info: neurorehab.ku.dk
BB

Wings for life

Foto: Win

gs for Lif

Over en halv million mennesker har deltaget i Wings for Life
World Run over de seneste fem år. Og den 3. maj 2020 kl. 13:00
løber hele verden igen for dem, der ikke kan. I år afvikles ruten i
København i Fælledparken. Det forventes også, at der afvikles løb
i andre større danske byer, og der bliver igen i år også mulighed
for at organisere et app-løb i din hjemby. Så hvis du synes, der er
for langt til de større løb, kan du tage initiativ til et løb i din egen by.
Det gør du ved at udfylde formular på: oar.wingsforlifeworldrun.
com. 100% af dit tilmeldingsgebyr og donationer går direkte til
banebrydende forskningsprojekter verden over, der har til formål
at finde en kur, der kan genetablere nerverne i rygmarven.
Tilmelding: wingsforlifeworldrun.com/dk/da/
BB

Split Rope
En ny træningsdille for kørestolsbrugere har ramt landet. Et sjippetov, der er splittet i to dele.
Det er siddende træningsinstruktør Cathrine Guldberg, der har
importeret de smarte Split Rope™ fra USA.
- Det er en genial ide. Nu kan man sjippe uden at kunne hoppe
og få glæden ved at bruge et sjippetov i træningsøjemed, fortæller Cathrine Guldberg, der allerede har mødt mange positive
tilkendegivelser.
- Det er et godt alternativ og giver de samme fordele som et sjippetov, såsom kredsløbs-, skulder-, arm- og coretræning. Det er
også et godt værktøj til balance, koordinering og stabilitet.
Rebet er udført i harpiksimprægneret polyreb med ekstrem holdbarhed og lang levetid. Enden har et
slidbestandigt ”ærme” for længere
levetid. Split Rope™ fås i tre forskellige udgaver; Light Calf Rope (200 g),
Heavier Bull Rope (310 g.) og Super
Heavy Buffalo Rope (450 g). Både
Light Calf og Heavier Bull Rope kan
fås med Grip Assist til dem, der har
nedsat håndfunktion.
- Split Rope™ kan bruges af alle,
der ikke har mulighed for at bruge et
almindeligt sjippetov, lover Cathrine
Guldberg, der håber, at sjippetovet vil
finde anvendelse i fitness- og rehabiliteringscentre landet over.
Så kommer man i et fitness- eller rehabiliteringscenter, anbefaler
Cathrine, at man henvender sig med forslag til indkøb af Split
Rope™ som træningsredskab.
Split Rope™ forhandles kun i USA og Danmark. Prisen er hhv. 799
kr., 849 kr. og 899 kr. Ved bestilling er der en leveringstid på ca.
2-4 uger. Bestilles på cathrine-guldberg.dk eller ved henvendelse
til guldberg.adaptive.training@gmail.com.
BB
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