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Når jeg holder foredrag, er det for at oplyse om, hvor smukt og dyrebart livet
er – med vores frihed, og alle de muligheder vi har – men også om, hvor sårbart
det egentlig er.
Tænk hvis folk levede fuldt ud bevidst og nærværende hver eneste dag, for der
er jo ingen garanti for, at vi vågner i morgen. Det er der jo mange, der ikke gør..
Det er helt op til os selv, hvad vi vil med og tænker om livet, da vi skaber vores
egen virkelighed. Det handler om at tage sig selv seriøst, inden livet bliver alvorligt,
for det gør det uden tvivl, og jo bedre du kender dig selv, jo nemmere kan du
tackle den krise/lidelse, der opstår i dit hoved.
- Peter Bleis, Borger i Din Hjælperordning
I dag har Peter sin egen foredragsvirksomhed, hvor han også fortæller om
sit livs største transformation: ulykken, lammelsen, hans ukuelige livsgejst
og dét at hive sig selv igennem livets sejeste stunder.
Kontakt ham for foredrag på: 4052 8411
og via mail: p-bleis@hotmail.com. Og så er
han på LinkedIn, Facebook og Instagram
- alt sammen under: Peter Bleis.

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

Din Hjælperordning
DIT LIV!
Vær med!

FACEBOOK.COM/DHO.DK
DIN-HJÆLPERORDNING.DK
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Kære læser
Tryksår er en ikke ubekendt udfordring for rygmarvsskadede, og mange har erfaringer på egen
krop. Forløb med adskillige måneders sengeleje,
indlæggelser og for nogen operation. Men også
frustration i forhold til fravær af faglig kompetent
udredning og behandling. Redaktionen er dykket ned i emnet og bringer en række artikler og
interviews i et forsøg på at blive lidt klogere. Tak
til Bente Ovesen, som har været min medredaktør
og -skribent på temaet.
Dette nummer bringer som altid også nyt om
forskning. Fra VCR bringes nyt om tiltag for deltagerne i LION-projektet. Og Magnus Leo Mann
Eriksen fortæller om at gå med ny teknologi:
Nordens første hydrauliske benskinne.
På RYKs sommerkursus, Uge 30 deltog Anders
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Nyt fra Klinik for Rygmarvsskader
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Kort Nyt

Indhold

Høj Petersen for første gang. Det blev en selvværdsbooster og tilmed kunne han tage RYKs
vandresymbol “Det Gyldne Kateter” med hjem
til Værløse.
“Fællesskab for Kvinder med en Mand med
Rygmarvsskade” er en ny Facebook-gruppe. Læs
om dette gode initiativ.
Redaktionen har set Netflix-dokumentaren Rising
Phoenix, hvor elitesportsfolk og insidere beretter
om De Paralympiske Lege og hvordan PL gennem
historien har påvirket verdens opfattelse af mennesker med handicap.
Læs også om inddragelse af brugerne i produktudvikling hos to danske firmaer.
God læselyst.
Birgitte Bjørkman, redaktør
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Qufora® IrriSedo Klick
- confidence to enjoy life

TAG KONTROLLEN TILBAGE!
Problemer med at komme af med afføring, enten
som følge af inkontinens eller forstoppelse, kan
påvirke dit helbred og din livskvalitet betydeligt.
En effektiv løsning på disse problemer kan være
rektal irrigation - også kaldet transanal irrigation
(TAI).
Vi har designet Qufora IrriSedo Klick så det bliver
simpelt og ligetil at opnå et godt resultat når du
irrigerer. Systemet er nemt at lære, nemt at samle
og nemt at bruge.

Qufora® IrriSedo Klick - confidence to enjoy life

FORDEL VED REKTAL IRRIGATION
→ Kan forebygge forstoppelse og relaterede
tarmproblemer
→ Vil oftes reducere tiden der anvendes på
toilettet væsentligt
→ Kan mindske risiko for urinvejsinfektion
→ Kan oftes mindske brugen af afføringsmidler
og andre laksitiver

Rektal irrigation

www.qufora.com
Qufora® is a registered trademark of MBH-International A/S. All rights reserved MBH-International A/S, 3450 Allerød, Denmark.
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Mere behandling - nu!

H

vorfor kan vi, som mennesker med rygmarvsskade,
ikke få adgang til alle former for anerkendt medicin,
udstyr og behandling, der er tilgængelige inden for
EU – eller for den sags skyld på tværs af hele verden!
Det forstår jeg simpelthen ikke! Men fakta er, at der er mange
former for sundhedsydelser, der ikke er tilgængelige i det danske
sundhedsvæsen.
Vi har kunnet læse i RYK! magasin, at der er medlemmer, som
ikke har adgang til den behandling, der netop kan løse deres
sundhedsmæssige udfordring, fx når det gælder behandling
af et kompliceret sår. Det gælder også i dette nummer af RYK!
magasin, hvor man kan læse om problemer med adgang til
effektive sundhedsydelser.

Det er underligt, at det ikke er nok, at
sundhedsydelser er godkendt af EU
eller anvendes i et EU-land, særligt når
der er tale om sundhedsmæssige problemer, som ikke bliver løst
med de ”normale” værktøjer, men som sandsynligvis vil kunne
afhjælpes med andre landes værktøjer.
Hvis man ikke vil bruge gode erfaringer fra andre lande, så lever
man ikke op til den politiske ambition og den juridiske forpligtelse, nationalt såvel som internationalt.
Med andre ord er der andre end os og medlemmerne, der bliver nødt til at tage skeen i den anden hånd og sørge for, at alle
former for velfungerende sundhedsydelser bliver tilgængelige
for mennesker med rygmarvsskade. Medlemmerne og RYK kan
ikke gøre det alene!

Leder

Hvis du har en rygmarvsskade, så skal du til enhver tid have
adgang til den højest opnåelige kvalitet inden for sundhedssektoren. Det siger lovgivningen i Danmark og handicapkonventionens artikel 25. Et krav og en ambition som Danmark politisk
tilslutter sig, men som ikke altid efterkommes.
I Danmark skal det være muligt at få den sundhedsydelse, der
giver de bedste forudsætninger for at leve et aktivt liv og bidrage
til samfundet på lige vilkår med andre. Det kan vi kun, hvis der
er adgang til de sundhedsydelser, der virker efter hensigten.
Jeg finder det dybt problematisk, at når sundhedssystemet svigter, er det medlemmerne, der selv skal finde, og måske betale,
for den optimale sundhedsydelse. Det har den enkelte hverken
overskud eller råd til under sygdom.

men der er ikke tilstrækkelig styring
eller overblik eller for den sags skyld
økonomi. Så vi når ikke til at få danske
erfaringer og forskning med alle nye
sundhedsydelser.

Covid -19
Vi har siden foråret alle forsøgt
at navigere i en pandemi, der går
op og ned. Fremtiden er uforudsigelig, og det er umuligt at
sætte dato på, hvornår vi igen
kan begynde at mødes til fysiske
arrangementer i større målestok.
Uvished kan være svær at håndtere, og det er hårdt ikke at have
den sociale kontakt, som vi alle
savner. Der kommer dog en tid
efter Covid-19, men indtil da må
vi væbne os med tålmodighed.
Bestyrelsen har aflyst/udskudt
alle vores arrangementer pt, men
de vil blive afholdt, så snart det er
sikkert for os alle. Vi glæder os
til at se jer alle igen. Med disse
ord ønskes alle RYK!s læsere og
jeres kære en rigtig glædelig jul.

Det er RYKs holdning, at alle former for sundhedsydelser, der
har vist sig at være gavnlige, skal være en mulighed i Danmark
for alle mennesker med rygmarvsskade!
Det etablerede og specialiserede behandlingssystem forsøger,
så godt det kan at holde trit med udviklingen og skaffe sig selv
den nødvendige dokumentation for indføring af nye sundhedsydelser. Men, der er ikke ressourcer nok til stede til, at alle sundhedsydelser kan blive baseret på dansk forskning.
Det er et problem, fordi mange sundhedsydelser afvises af
behandlingssystemet med argumentation om, at der ikke findes tilstrækkelig forskningsmæssig dokumentation – læs dansk
dokumentation!
Vi hører til en relativt lille gruppe patienter i det store sundhedsvæsen, og erfaringen viser klart, at vi ikke kan forvente, at der
forskes nok på vores område.
Der foregår rigtig megen fremragende og relevant forskning,

Helle Schmidt, formand

udgives af RYK – Rygmarvsskadede i Danmark. RYK! kan læses på ryk.dk/magasin. De enkelte artikler findes også i et artikelarkiv på
ryk.dk. Redaktionens adresse: Birgitte Bjørkman, Syvendehusvej 61A, 2730 Herlev • tlf. 2625 8181• mail: redaktion@ryk.dk Redaktør:
Birgitte Bjørkman Korrektur: Birgit Dahl og Solveig Hansen Layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Bjørkman Tryk: Rosendahls
Annoncesalg: Rosendahls, tlf. 7610 1142 eller mail: hhr@rosendahls.dk • Forsidefoto: Mai Olsson • Deadline for nr. 1.2020: 25. januar 2021.
RYK er den landsdækkende interesseorganisation af og for de ca. 6.000 mennesker med rygmarvsskader i Danmark. RYK er en specialkreds i Dansk Handicap
Forbund. RYK udgiver medlemsbladet RYK!, håndbøger, pjecer, afholder seminarer og arbejder bl.a. for at forbedre behandlingstilbuddene for mennesker med
en rygmarvsskade. Hjemmeside: ryk.dk Formand: Helle Schmidt • tlf. 2250 0762 • mail: hcs@ryk.dk

Hovedsponsor:

coloplast.dk

Sponsor:

mbh-international.com
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Hjemmeapparat mod
smerter og gener

Elmedistrål-metoden har dokumenteret effekt på følgende lidelser:

Elmedistrål-metoden er smertefri, uden
medicin og uden bivirkninger – og et apparat,
du nemt kan bruge hjemme ved dig selv.

Elmedistrålapparatet virker ved hjælp af pulserende elektriske
impulser kombineret med et lavfrekvent magnetfelt. Disse
to påvirkninger øger ionvandringen i blodets molekyler hvilket
tilfører blodcellerne energi og øger blodgennemstrømningen,
hvilket er forudsætningen for de fleste af kroppens funktioner.
En opdagelse som Chefoverlæge Dr. med Ernst Christian
Hansen på det daværende København Kommunehospital,
har erfaret gennem 8 år med 7 apparater, der var stillet til
rådighed.

Vil du vide mere eller ønsker du at få en brochure
tilsendt er du velkommen til at ringe eller maile til os.
Du kan både leje og købe apparatet og få en medarbejder
hjem til dig for at instruere i brugen af apparatet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prikken i fødder og tæer
Smerte og kramper
Hævede ben og fødder
Muskelspændinger
Forhøjet blodtryk
Sportsskader
Knoglebrud og forstuvninger
Uro i benene
Tennisarm
Hovedpine
Hvilesmerter
Blodsamlinger
Skinnebenssår der ikke vil hele
Springfinger
Åreforkalkninger
Knogleskørhed

www.elmedistraal.dk
kurtrosengart@hotmail.com
Tlf. 28 92 84 04

Risskov Bilferie

gte gader i de
De brostensbela
Ringkøbing
gamle købsstad
men til en
kom
vel
byder jer
ie i
hyggelig minifer
givelser. Ho
om
nde
charmere
er i centrum
Ringkøbing ligg
vet
Tor
byen på

70635_EMS_Ann_208x140.indd 1
elde.indd 1

Vi arrangerer foredrag,
kurser, events men er
primært bpa arbejdsgiver
med ordnede forhold.

k købstad
Gammel dagns
Jylland

|

Hotel Ringkøbin
r
2 overnatninge t
2 x morgenbuffenu/buffet
me
ers
ett
2-r
x
2
mmehal*
Adgang til svø
*
ess og bowling
Adgang til fitn
2.14
Ankomst:

En helbredende og naturskøn ferie lige ved naturlig kilde møder jer
syd for Bad Gastein. I det romantiske bjergrige område fyldt med
vandfald og søer ligger det atmosfærefyldte Hotel Evianquelle

•
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Miljøtillæg 45

Bo på elegant og atmosfæris
wellnesshotel ved Bükkös
floden og med udsigt til den
gamle bydel i den charmeren
by Szentendre. Kultur og
romantik ved Donau floden

SUPER PRIS

|

Budapest

30 min. fra Budapest

Bükkös Hotel & Spa
2 overnatninger m. morgenbuffet
3 overnatninger
2 x aftensmad
3 x morgenbuffet
1 velkomstdrink
3 x 3-retters menu/buffet
• tilMedarbejdere
sørger for at opdatere vagtsyGratis transfer
skilifter
1 x velkomstdrink
Gratis parkering stem
og internet
- Hjælp/støtte
ud
1 x ansigts massage
Miljøtillæg
2 Eurfra
/ døgn borgerens behov.

649,-

GOD PRIS

1.049,-

Online vagtsystem – log på alle steder fra
og skaber optimal fleksibilitet for både
Ankomst: Indtil 01.11.14
Ankomst: Indtil 29.10.14 | Sæsontillæg fra kr. 44 / døgn
hjælpere/borgere
• Medlem af brancheforening ”HandicapMulighed for at lægge aktiviteter ind og byde
branchen DK” (arbejder for bedre vilkår for
ind på ledige vagter i online vagtsystemet.
BPA/handicappede)
208x140_kulør+lime_template.idml 1
Nærhed for både hjælpere og borgere, teamwork gavner stabilitet

DKK / døgn

Så billigt, at du ikke har råd til at blive hjemme

|

•

699,-

- et godt rejsetilbud

Så hvis du som arbejdsleder/borger
Salzburgerland
vil dine hjælpere det bedste,
Nyd
en bjergrig og hyggelig ferie
så ring til os på 40796620.
Hotel Evianquelle

•

OP

indtil 19.1
Søndag - torsdag

Her kan I slappe helt af i smukke og rolige omgivelser
I har ikke langt til Østrigs største naturfænomener

Teamwork og nærhed.

SPAR TIL 36%

•

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

•

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

•

•

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

Bisidder bistand eksperter i lovgivning –
principielafgørelser/protokollater etc.

•

•

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

Forsikringsmægler så bedste forsikringer
udvælges

•

•

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

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

&

Tips Tricks
Lite-Up

Denne lille, handy LED-lampe er produceret af de danske designere af KooDuu
og Nordic Light. Designet er nordisk og egner sig til at skabe en hyggelig stemning med det bløde lys fra LED-lampen. Lite-Up kan bruges både indenfor og
udenfor - og med den smarte hank kan man let tage den ledningsfrie lampe
overalt, hvor der er brug for en særlig stemning. Udført i hvid PE-Plast med
elegante ben i mørkt træ. Der følger en LED-pære (3000 Kelvin varm hvid) med.
Lite-Up er justerbar i lysstyrke og kan på blot én opladning lyse i op til 50 timer
afhængig af lys-indstilling. Med fx 75 % styrke giver det lys i 30 timer. Lade tid:
fire timer. Ladeport: USB Type C. Findes i fire farver: Sky Blue, Light Rose, Earth
og Green. Mål: Ø20,3 x H26,2 cm. Vægt: 760 g. Bemærk, at den ikke kan tåle
at stå udendørs permanent og skal tages ind i regnvejr.
BB

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

Hue med lampe
Denne klassiske strikhue har smarte lysfunktioner og er velegnet,
når man bevæger sig ud i mørke og ikke kan holde en lygte, fordi
begge hænder skal gribe om krykker eller drivringe. Portwest Twin
LED strikhue har LED-lys foran og bagpå for øget synlighed ved alle
udendørs aktiviteter. LED-lamperne har en levetid mellem to til fire
timer og genoplades via USB-port eller med smartphone oplader.
De har en lysstyrke på 180 lumens, kan lyse med tre forskellige
styrker og kan lyse max 10 meter. Huen er dobbeltlags strik med
ombuk og fås i fem farver: sort, grå, orange, blå og gul. Onesize.
Set hos billig-arbejdstoj.dk
BB

Nøddeknækker
Drosselmeyers smarte og stilrene nøddeknækker klarer alle nødder uden problemer, uden brug af kræfter, uden tømmerlus. Nøddeknækkeren betjener sig af
vægtstangsprincippet, hvilket betyder, at det er muligt med begrænsede kræfter
i hænder og fingre at knække hasselnødder, valnødder og mandler. Det er kun
skallen, der knuses - ikke nødden. Har vundet mange priser for sit design og funktionalitet. Fremstillet i sprøjtelakeret zink, som forhandles i en sort og rød udgave,
samt i en flot zink/guld. Den er nem at skille ad og tømme. Nøddeknækkeren er
udført i en høj kvalitet og med god ergonomi. Højde: 11 cm. Koster 329 kr. og set
hos gloriamundicare.com.
BB
RYK! 4 · 2020
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Tryksår:

Kampen
- Jeg ser mig selv som en ressourcestærk person, men tryksår kan få selv den mest ressourcestærke, til at miste håb.
Tekst: Sofie Hemmingsen • Foto: Mai Olsson

M

it sår opstod vinteren 2015.
Jeg havde lige fået en ny pude
i forbindelse med udskiftning
af kørestol. Hjælpemiddelcentret i
København gav mig en skumpude, da
meldingen var, at den JAY-pude, som
jeg var vant til, ikke fandtes i de mål,
min nye kørestol havde. Efter nogle
måneder lagde jeg mærke til tryksåret
på højre balle, som indledningsvist
lignede et brandsår på størrelse
med en femkrone.
I de elleve år, jeg havde været rygmarvsskadet, var dette første gang, jeg fik et
tryksår. Derfor havde jeg ikke kendskab
til behandlingen og til hvilken enhed i
hospitalsvæsenet, der havde kompetence til at behandle såret.

Fejlvurdering i kommunen
Jeg kontaktede straks min læge, som
henviste mig til den lokale sårklinik, som
i samarbejde med hjemmesygeplejen
skulle stå for sårplejen. En sygeplejerske vurderede, at såret var overfladisk
og fortalte, at jeg kunne fortsætte mine
gøremål, men at jeg skulle aflaste, når
jeg kunne.
På daværende tidspunkt bestod min
hverdag i at læse jura på universitet
og arbejde i et 15 timers studiejob.
Jeg var ikke klar over, at meldingen fra
sårklinikken skulle have været, at jeg
skulle sygemelde mig fra både studie
og arbejde for at aflaste såret, indtil det
helede.
Her blev den første fejl begået. Såret
så måske overfladisk ud, men under

8 4 · 2020 RYK!

overfladen fandtes dødt væv, som bare
ventede på at blive inficeret og sætte
mig måneder tilbage i helingsprocessen.

Ensom kamp
Et par måneder senere, uden tegn på
heling, fik jeg høj feber og mistænkte, at
der var infektion i såret. Jeg blev sendt
på infektionsmedicinsk afdeling på
Hvidovre, hvor jeg fik ordineret antibiotika og sendt hjem igen. Jeg efterspurgte et klart svar på, hvordan jeg dog
kunne få såret til at hele, uden at mit liv
skulle sættes på pause. Lægen så på
mig, løftede på skuldrene og sagde, at
det var svært at svare på. Måske kendte
hun ikke svaret. Måske nænnede hun
ikke at give mig den hårde sandhed. Jeg
følte, jeg stod helt alene i behandlingen
af mit sår. Alle de sygeplejersker, som
havde set mit sår, sagde, at det så fint
ud, og at det kunne være meget værre.
Fokus var hele tiden på, om såret så
betændt ud eller ej. De burde i stedet
have fokuseret på, om såret viste tegn
på heling, eller om en ny behandlingsstrategi skulle tages i brug.

Taget alvorlig
Kort tid efter endt antibiotikakur fik
jeg igen høj feber og blev indlagt på
Hvidovre Hospital. For første gang var
der en læge på afdelingen, som tog
situationen alvorligt og sørgede for, at
en sårsygeplejerske kom og så til såret.
Hun konstaterede med det samme, at
såret var fyldt med dødt væv, som skulle
fjernes, før såret havde nogen chance

for at hele og infektionerne ophøre. En
ortopædkirurg på Hvidovre fjernede
under operation det døde muskelvæv.
Det efterlod mig med et åbent sår med
en lang fistelgang på 10 cm og fem cm
i diameter.
Jeg blev henvist til Rigshospitalets plastikkirurgiske afdeling med henblik på
en svinglapoperation, som skulle forhindre flere sår i at komme igen. På grund
af lang venteliste kunne jeg først blive
set på Riget halvanden måned senere.

Behandlet i blinde
Jeg blev udskrevet fra Hvidovre med
beskeden om, at jeg skulle være 100
% sengeliggende. Min stue blev indrettet som en hospitalsstue, og hjemmeplejen kom flere gange dagligt for at
hjælpe med mad, personlig pleje osv.
Sårbehandlingen blev udført af et utal af
social- og sundhedsassistenter og ufaglærte vikarer, uden oplæring i sårpleje.
De opnåede aldrig at få en referenceramme til sårets helingsproces.
Det blev en kamp. En kamp for at
få hjemmesygeplejen til at sende
en sygeplejerske med forstand på
sårbehandling.
Efter flere grådkvalte telefonopkald fik
jeg beskeden om, at de ikke havde
mulighed for at sende en sygeplejerske,
da de havde mangel på personale på
Amager. Det var enormt frustrerende
at være i hænderne på dem, som indtil
videre havde behandlet mig i blinde.
En sårbehandlingsplan fra Hvidovre blev
dog fulgt. Såret blev skyllet med salt-

SÅRTEMA

for behandling

29-årige Sofie Hemmingsen fortæller her om sine udfordringer med et tilbagevendende tryksår og om
hendes kamp for at få den rette behandling. Imens er hendes liv som nyuddannet jurist, hendes hverdag
og hendes ønske om at stifte familie sat på standby.

vand, og der blev lagt aquacel (sårbandage med sølv) i såret.

- Jeg ser mig selv som en ressource
stærk person, men tryksår kan få selv
den mest ressourcestærke, til at miste
håb.

Ændret behandlingsplan
Halvanden måned senere startede
behandlingsforløbet på Rigshospitalets
afdeling for plastik- og brandsårsbehandling. Plastikkirurgen fortalte, at
fistelgangen var syv cm. Hendes vurdering var, at svinglapoperation ikke
var nødvendig. Hun ændrede samtidig
behandlingsplanen, som hun konstaterede var helt forkert. Såret skulle fremadrettet behandles med levertransalve
i fistelgangen med skumbandage.
Levertransalven er fyldt med vitaminer,
som sætter helingsprocessen i gang.
Jeg fik med hjælp fra egen læge overtalt
kommunen til at sende en dygtig sårsygeplejerske til at behandle såret og følge
mig til dørs. Såret helede op fire måneder efter. Det tog i alt seks måneder fra
indlæggelsen på Hvidovre hospital, før
såret var helet. Jeg blev undervejs indstillet til en ny stol og en trykaflastende
Roho-pude, som var klar til mig, når
jeg skulle til at sidde op igen. Desværre
viste det sig, at tilbagefald ikke kunne
afværges.

Dyrt købte erfaringer
Efter såret helede i 2016, gik der
omkring otte måneder, før såret kom
retur. Denne gang i forbindelse med en
skitur. Jeg var nu forberedt på processen, så helingstiden var derfor “kun”
tre måneder i sengen. Igen blev der talt
med kirurgen om svinglapoperation,
men da ventetiden var flere måneder,
blev beslutningen, at jeg skulle lade
såret hele, så jeg kunne færdiggøre min
uddannelse som jurist i vinteren 2018.
Aftalen blev, at jeg skulle henvises på ny
ved recidiv, med henblik på operation.

Sengeliggende for tredje gang
I dag er jeg sengeliggende for tredje

Jeg er i dag sat på en venteliste til en
svinglap operation omkring sommer
2021. Indtil da føles det som om mit liv
er sat på standby.

En kamp for rette behandling

gang. Jeg fik et tryksår efter at have
arbejdet et år i et barseslsvikariat –
gennemsnitlig 42 timer om ugen – og
med en travl hverdag ved siden af. Da
mit vikariat udløb i slutningen af maj,
opdagede jeg, at mit tryksår var løbet af
sporet igen. Denne gang skulle det tage
mig tre måneder, før jeg fik overbevist både egen læge og Klinik for
Rygmarvsskader i Hornbæk om, at
jeg skulle henvises til Rigshospitalets
afdeling for plastikkirurgi - dette til trods
for min historik. Jeg blev i stedet henvist
til Bispebjerg Sårklinik. Det lykkedes
mig først at få en henvisning til Riget, da
jeg gjorde egen læge opmærksom på
notatet fra sidste, ambulante besøg. Jeg
fik en akuttid ugen efter og er nu igen
i behandling med levertransalve. Jeg
håber, mit sår vil hele inden længe.

Livet på stand by
At leve med en fortid med tryksår vil
for de fleste føles som at sidde på en
tikkende bombe. Mit sår begrænser mig
i at leve mit liv. Jeg må konstant melde
fra over for venner og sociale arrangementer, fordi jeg er nødt til at passe på
min krop. Jeg befinder mig samtidig
i begyndelsen af min karriere, og min
kæreste og jeg ønsker at skabe en familie. Min hverdag, som jeg ellers kunne
klare stort set uden begrænsninger, er
blevet yderligere begrænset.

Jeg ville ønske, at vores system var
bedre gearet til at sende patienter med
tryksår det rigtige sted hen. Jeg ville
ønske, der var nogen, som tog ansvaret
på sig. Jeg efterspørger en tryksårspakke, hvor patienten bliver fulgt til
dørs, at der bliver taget højde for alle
parametre og risikoområder, når
personer med rygmarvsskader får
tryksår, at der stilles garanti for, at man
bliver behandlet af kvalificeret personale
i hjemmesygeplejen.
Min største anke går i virkeligheden på,
at jeg alle gange har skullet kæmpe for
at få den rette behandling. Jeg ser mig
selv som en ressourcestærk person,
men tryksår kan få selv den mest ressourcestærke, til at miste håb.
Sofie Hemmingsen, 29 år, komplet
rygmarvsskade siden 2004 som følge
af bivirkninger fra kræftbehandling.
Uddannet Jurist fra 2018. Bor med sin
kæreste i København. Pt. sygemeldt.
Tidligere ansat som HR-jurist i Køben
havns Kommune.

Swinglap-ssoperation
Et større, plastikkirurgisk indgreb ved
et stadium 4 sår, hvor skaden går
gennem huden og ned i musklen,
- og eventuelt også i knoglen. Ved
operationen flyttes og transplanteres
muskler og hud hen over såret.
RYK! 4 · 2020
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Behandlingsprotokol om tryksår:

Nyt forskningsprojekt
På Odense Universitetshospital er sygeplejerske Knærke Søgaard i gang med et forskningsprojekt
om tryksår hos rygmarvsskadede. Formålet er at forbedre behandlingen med anvendelse af en
evidensbaseret behandlingsprotokol.
Tekst: Birgitte Bjørkman og Bente Ovesen • Foto: Ole Søgaard

H

ver uge ny-henvises en
rygmarvsskadet patient
med tryksår til specialistbehandling på Odense
Universitetshospital.
- Det er typisk patienter med dybe tryksår med blottet knogle, fortæller Knærke
Søgaard, der er udviklingssygeplejerske
på Plastikkirurgisk Afdeling Z.
Med så alvorlige sår kan de se frem
mod et behandlingsforløb af mange
måneders – eller endda års – varighed.
Patienternes reaktion på den besked, er
noget af det, som gør størst indtryk på
hende.
- Udsigten til yderligere begrænsninger
gør dem næsten desperate, siger hun.

Nyt forskningsprojekt i Odense
Knærke Søgaard har siden 2013 arbejdet målrettet med tryksårsforebyggelse
på Odense Universitetshospital, og har
sammen med sygehusets tryksårssygeplejerske og engagerede kolleger
været medvirkende til, at sygehuset har
markeret sig internationalt i forhold til
tryksårsforebyggelse.
Gennem årene har hun også set eksempler på, hvordan den kliniske praksis i
sundhedsvæsenet og kommuner kan
være fragmenteret og utilstrækkelig.
- Behandlingen af tryksår skal iværksættes hurtigst muligt, da det ellers
resulterer i, at sårene forværres og
behandlingen forlænges unødvendigt,
fortæller Knærke Søgaard, hvilket er
anledningen til, at hun har taget initiativ
til et forskningsprojekt om tryksår hos
mennesker med rygmarvsskade.
- Formålet med projektet er at forbedre
behandlingen ved at anvende en evidensbaseret behandlingsprotokol. Det
vil føre til en bedre og mere sammenhængende behandling, forklarer Knærke
Søgaard, der også peger på vigtigheden
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af, at nyeste viden systematisk bliver
implementeret i klinisk praksis.
- Det vil komme patienterne til gode.

Kendt problematik
I Danmark lever ca. 3.000 mennesker

Efterlysning
Odense Universitetshospital vil gerne
i kontakt med rygmarvsskadede, der
har erfaring med tryksår.
Sygeplejerske og forsker Knærke
Søgaard skal bruge 12-20 personer
til interview af 1-1½ times varighed.
Kriterier for at deltage er:
• Du er aktuelt i behandling for tryksår eller du har været i behandling for
et tryksår inden for de seneste 6-12
måneder.
• Du skal være voksen, være i stand til
at føre en samtale på dansk af 1-1½
times varighed.
Interviewene kan foregå ansigt-tilansigt, som videomøde/onlinemøde
eller via telefonen.
Gældende corona-restriktioner vil blive
overholdt og i tilfælde af fysisk møde,
så vil interviewer sørge for at have frisk
negativ corona-podning inden mødet.
I tilfælde af fysisk møde, så kommer
interviewer til dig.
Hvis du ønsker at deltage eller vil vide
mere, så skriv til Knærke Søgaard på
mail: knaerke.soegaard@rsyd.dk så
aftaler vi nærmere.
Der vil også løbende blive annonceret
på RYKs facebookside og hjemme
side, så hold øje.

med en rygmarvsskade, og tryksår er
en kendt problemstilling grundet nedsat
eller ophørt følesans og mobilitet.
- Rygmarvsskadede lever med en livslang, forøget risiko for at få tryksår. Op
imod 95 % får tryksår i deres levetid, og
en del får desværre tryksår flere gange,
fortæller Knærke og fortsætter:
- Tilstanden og behandlingen medfører
social isolation, risiko for depression
og problemer med at passe et arbejde
grundet hyppige kontakter til sundhedsvæsenet og sengeleje for at aflaste
såret.

Kompleks behandling
- Behandling af tryksår består dels af
selve sårbehandlingen og dels den
’sekundær forebyggelse’, forklarer
Knærke Søgaard.
- Den sekundære forebyggelse er sikring
af god hudpleje og ernæring, hyppige
stillingsskift og forflytninger med minimal forskydning af vævet. Det er også
aflastning af såret og brug af særlig
madras, pude til kørestolen og evt. særligt toiletsæde.
- Det er en kompleks opgave, som
involverer mange faggrupper og rummer talrige overgange mellem forskellige
dele af sundhedsvæsenet, eksempelvis
sygehus og kommune.
Og det er i dette krydsfelt, at Knærke
Søgaard ser, hvordan behandlingen
ude i den kliniske praksis risikerer at
blive usammenhængende og langt fra
optimal.

Den kliniske effekt
Dette studie har, mener Knærke Søgaard,
et stort potentiale for en markant forbedring i behandlingen af tryksår hos
rygmarvsskadede, så denne i højere
grad bliver evidensbaseret og effektiv.
- Det forventes, at forskningsprojektet

SÅRTEMA

kan vise en forbedret, patientoplevet
kvalitet, ligesom sårhelingen forventes
at blive bedret. Dette vil samlet set
mindske de menneskelige og økonomiske konsekvenser af tryksår, fortæller
Knærke Søgaard og fortsætter:
- Erfaringerne fra dette projekt ventes
at kunne overføres til andre behandlingsenheder i Danmark og potentielt
udlandet, samt til andre lignende
patientgrupper med nedsat følesans og
mobilitet, eksempelvis mennesker med
sklerose.

Teamet bag projektet
Der står en stærk gruppe bag dette
forskningsprojekt, da alle fire vejledere
er professorer inden for hvert deres felt
og med kompetencer og erfaring inden
for områderne: plastikkirurgi og tryksår,
behandling og rehabilitering af rygmarvsskadede, samt implementering og
evaluering.
Knærke Søgaard har desuden gode
netværk inden for tryksårsforebyggelse
både nationalt og internationalt, ligesom
hun har etableret god kontakt til de to
nationale rehabiliteringscentre for rygmarvsskadede samt til kommunalt regi.

Du kan hjælpe
Knærke Søgaard har stort fokus på at
involvere de mennesker, som det hele
handler om: Mennesker med rygmarvsskade. Hun vil derfor meget gerne have
rygmarvsskadede til at bidrage aktivt i
projektet. I løbet af foråret får hun brug
for hjælp til at få rygmarvsskadedes
input og sparring på behandlingsprotokollen, ligesom hun forventer, at der skal
gennemføres interviews.
- Det har derfor stor betydning for
projektet, at vi får kontakt til rygmarvsskadede, slutter Knærke Søgaard.
Knærke Søgaard har siden 2006 primært
arbejdet med patientsikkerhed og kvalitet, og siden 2013 har Knærke arbejdet
målrettet med tryksårsforebyggelse.
Ansat som udviklingssygeplejerske på
Plastikkirurgisk Afdeling Z på Odense
Universitetshospital.

Knærke Søgaard vil meget gerne i kontakt med mennesker med rygmarvsskade, der
har erfaring med tryksår, til at bidrage aktivt i projektet.

Studie i fire faser
1. FASE: SYSTEMATISK LITTERATURGENNEMGANG
Studiet indledes med en systematisk litteraturgennemgang, hvor målet er at skaffe
viden om overgange i sundhedsvæsenet til brug i projektet.
2. FASE: UDVIKLING AF BEHANDLINGSPROTOKOL
I denne fase udarbejdes en behandlingsprotokol baseret på eksisterende viden og
på nationale og internationale guidelines. Kliniske eksperter med forskellig faglig
baggrund og erfaring med rygmarvsskadede inddrages. Mennesker med rygmarvsskade har en væsentlig rolle i behandlingen og involveres i denne del af projektet
som ”eksperter” i at leve med en rygmarvsskade. Herved sikres det, at patientens
perspektiv inddrages. Protokollen vil blive tilgængelig for klinikere og patienter via
etablerede kanaler, eksempelvis appen ”Mit Sygehus”.
3. FASE: IMPLEMENTERING AF BEHANDLINGSPROTOKOL
Det er en kendt udfordring, at nyeste viden ikke systematisk implementeres i klinisk
praksis og dermed ikke kommer patienterne til gode. Et af de væsentlige elementer
i dette studie er derfor implementering af behandlingsprotokollen. Der anvendes
anerkendte metoder til implementering og efterfølgende vurderes graden af implementering ved hjælp af interviews og observationsstudier.
4. FASE: EVALUERING AF BEHANDLINGSPROTOKOL
Evaluering af behandlingsprotokollen er afgørende for at kunne vurdere, hvorvidt
behandlingen er en forbedring. Det validerede spørgeskema Wound-Q afdækker
patientens oplevelser af symptomer, funktionsniveau, livskvalitet og behandling,
og besvarelser før og efter indførelse af behandlingsprotokollen sammenlignes.
Desuden vurderes og dokumenteres sårhelingen i den elektroniske patientjournal
som vanligt.
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Sårheling med Amicapsil:

Genetablerer hudens
En sårinfektion er en ubalance i hudens økosystem. Amicapsil støtter kroppens immunsystem i at rydde op
og genetablere en afbalanceret sammensætning af hudmikrobiomet. Når det er sket, er infektionen fjernet
og såret på vej til heling.

Tekst: Jeanette Sams-Dodd og Frank Sams-Dodd • Foto: Colourbox

N

år et sår ikke heler af sig selv,
skyldes det en infektion. Hvor
alvorlig infektionen er, afhænger bl.a. af typen af infektion
og af sårets alder, altså hvor meget
infektionen har haft mulighed for at
sprede sig og invadere omkringliggende
væv og strukturer.

Baner vej for heling
Amicapsil er en ny type behandling
af sår, en passiv immunterapi. Den
fungerer ved at understøtte kroppens
eget immunsystem nok til, at det kan
genvinde kontrollen over området. Den
fjerner de giftstoffer, som bakterierne
udskiller for at skade dels de andre
mikrober dels kroppens immunceller.
Den hjælper ydermere immuncellerne
med at få adgang til de steder, bakterierne gemmer sig.
Amicapsil slår ikke nogen eller noget
ihjel i såret, men overlader det til
immunsystemet selektivt at rydde op og
genetablere en afbalanceret sammensætning af hudmikrobiomet. Når det er
sket, er infektionen fjernet, og såret er
dermed bragt tilbage på den naturlige
vej til heling. Det er nemlig også immunsystemet, der overordnet styrer alle
processerne i forbindelse med gendannelsen af tabt væv (muskel, bindevæv,
kar, hud osv.) hele vejen frem til såret er
lukket.

Studie blandt rygmarvsskadede
Amicapsil har været godkendt i hele EU
siden 2016 til professionelle og fra 2017
til private og er vel afprøvet og dokumenteret. Bl.a. bruges det af det britiske
forsvar.
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Den svækkede immunrespons, som
mennesker med rygmarvsskade lider af
p.g.a. den mistede forbindelse mellem
nerve- og immunsystem, ligger til grund
for de ekstra-alvorlige problemer med
sårinfektioner og sårheling.
I et helt nyt studie indeholdende 40 sår
hos personer med rygmarvsskade lukkede Amicapsil alle sårene, uafhængigt
af typen og af om de indeholdt resistente bakterier eller ej. Forudsætningen
var, at personen startede behandlingen,
før såret var to måneder gammelt.
Jo ældre og dybere såret var, og jo flere
antimikrobielle og/eller hormonforstyrrende midler, der havde været forsøgt, jo
længere tid tog helingen.
I ældre sår, hvor sårinfektionen havde
spredt sig til knoglen, fjernede Amicapsil
infektionen i vævet, og dette tillod kroppen at danne en infektionsfri tunnel mellem knoglen og hudoverfladen, således

at inficeret udflåd fra knoglen havde
en mulighed for at komme ud uden at
udrette skade og øge risikoen for blodforgiftning. Knogleinfektion er en kronisk
lidelse, som kræver kirurgisk behandling, og som let giver blodforgiftning,
hvilket er blevet sværere at behandle i
disse resistenstider.

Genetablering af balancen
Den eneste måde at få styr på en sårinfektion er ved ikke at dræbe mikroberne
men derimod at betragte dem som
uundværlige samarbejdspartnere og
således hurtigst muligt at få genetableret den nødvendige mangfoldighed og
balance mellem mikroberne i såret.
Eftersom hudmikrobiomet er unikt for
hvert eneste menneske og kan indeholde utrolig mange forskellige arter,
og eftersom det konstant ændrer sig,
er det nærmest umuligt at kende den

Hudmikrobiomet
Vi er omgivet af og i konstant berøring med mikroorganismer. De er overalt i vores
omgivelser og på os, hvor de bor på og i huden. Faktisk kan vi slet ikke holde vor
hud sund uden at passe på vore omkring 1.000 forskellige arter af mikroorganismer, der lever på os i et økosystem kaldet hudmikrobiomet. Dette mikrobiologiske
samfund dækker hele hudoverfladen, hvilket i sig selv gør det svært for sygdomsfremkaldende mikrober at finde fodfæste.
Vort hudmikrobiom ændrer sig konstant afhængigt af vor alder, hormonstatus,
mad, klima, hygiejne m.m. Og det er i konstant kommunikation med vort immunsystem. Immunsystemet hjælper så til gengæld med at holde en god balance
i mikrobiomet ved at sørge for stor mangfoldighed og undgå, at en eller nogle
få arter tilegner sig en dominerende rolle. Modsat vil en infektion på huden og i
sår defineres som en så alvorlig ubalance i mikrobiomet, at immunsystemet har
mistet kontrollen over området, med det resultat at en eller nogle få arter har
overtaget kontrollen.

økosystem
Amicapsil
Amicapsil er et pulver, som én
gang om dagen, efter grundig vask
med almindeligt vand, skal fordeles grundigt på hele såroverfladen.
Hvis muligt dækkes såret herefter
med bomuldsgaze. Hvis ikke man
kan få gazen sat ordentlig fast, må
man påregne at påføre Amicapsil to
gange dagligt.

SÅRTEMA

til enhver tid ideelle sammensætning.
Men individets immunsystem kender
det til gengæld, fordi det står hele tiden
i forbindelse med mikroberne, netop
for at kunne overvåge og vedligeholde
balancen.
En sårinfektion opstår først, når ubalancen er blevet så voldsom, at kroppens
immunsystem har mistet kontrollen over
området.

Udvikler resistens
Denne relativt nye forståelse af, hvad
en sårinfektion egentlig er, giver en
logisk forklaring på, hvorfor den amerikanske FDA (The Food and Drug
Administration) havde ret, da de helt
tilbage i 2016 efter en grundig videnskabelig gennemgang af litteraturen konkluderede, at antimikrobielle
midler ikke virker mod sårinfektioner.
Antimikrobielle midler som antibiotika
og antiseptika (f.eks. sølv, klorhexidin,
jod, PHMB m.m.) slår mikroberne ihjel
uden at skelne mellem, hvilke der er i
overtal og undertal, og om deres tilstedeværelse faktisk er nødvendig.
Til trods for at det er vist at være uden
virkning i sår, bruges både antiseptika
og antibiotika forsat ubegrænset i sår.
Brugen af antimikrobielle midler i sår
bygger på ideen om at udrydde alle

mikroberne i området. Nyere forståelse
af hudens opbygning og funktion viser
tydeligt, at dette fysiologisk ikke kan
lade sig gøre. Derimod udvikler bakterierne resistens og krydsresistens. Den
resistente bakterie vil ikke blive berørt af
giften men sidde tilbage i såret, efter alle
de andre mikrober er dræbt. Det betyder i praksis, at behandlingen specifikt
favoriserer, understøtter og selekterer
til fordel for den resistente bakterietype
og giver den ideelle vilkår for at formere
sig, besætte, kontrollere og inficere
hele resten af såret. Resultatet bliver et
sår fyldt med resistente, højaggressive
bakterier.
Brugen af antiseptiske midler i sår kan
derfor nu om dage ikke længere blot
betragtes, noget som der ikke virker.
Tværtimod udgør det en fare, i og med
det både forværrer sårene og forstærker og spreder resistens på patienten,
i patientens omgivelser og til dem,
patienten kommer i kontakt med.
Der findes en række videnskabelige og
medicinske publikationer om Amicapsil
på willingsford.com. Kontakt Willingford
på mail contact@willingsford.com for
spørgsmål.

Man kan købe Amicapsil direkte hos
Willingsford i England. Hvis man
sender billeder af såret, og giver
Willingsford lov til at bruge billederne under fuld anonymitet, giver
Willingsford daglig gratis vejledning
på dansk i brugen af Amicapsil,
mens man behandler såret.
Et helt nyt sår kan oftest klares
med kun 1 flaske Amicapsil (DKK
530). Lidt ældre sår skal ofte bruge
2 eller 3 flasker. Hvis såret er gammelt, er tiden variabel, idet rigtig
mange faktorer spiller ind. Hvor
meget Amicapsil, der skal bruges, vil
afhænge af sårets alder og størrelse.
Dertil skal man regne med at bruge
100% bomuldsgaze (DKK 45 for 100
stk) og tape. Amicapsil skal sendes
på køl med kurér, og forsendelsen
er derfor dyr. Hvis man køber fra
2 flasker Amicapsil og opad, giver
Willingsford stigende rabat på transportomkostningerne. En pakke med
3 flasker Amicapsil & 1 pakke bomuldsgaze leveret i Danmark kommer
derfor med den nuværende kurs til
at koste omkring DKK 1.750.
Yderligere info på willingsford.com.
RYK! 4 · 2020
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Helet med Ami
Siddesår:

Bente Ovesen, Cand.decubitus – det er mig. Med syv års dyrt købte erfaringer i bagagen
har jeg givet mig selv denne titel. Det har været et påtvunget, og noget ensomt studie,
men det er lykkedes at komme hel igennem. Det sårhelende pulver, Amicapsil, og Frank
Sams-Dodd’s tætte opfølgning gjorde udfaldet.

D

en 14. marts 2020 får jeg mit
tredje, alvorlige siddesår. Jeg
har tidligere skrevet om mit
halvandetårige sårforløb i
RYK! magasin nr. 4, 2017. Derfor er jeg
godt klar over, hvad jeg er oppe imod,
da jeg efter en fire timer lang køretur
opdager, at min ROHO-luftpude i bilen
er punkteret og ser, at jeg har fået en
rund rødmen på størrelse med en femkrone og et lille overfladisk, aflangt sår
på ca. en centimeter. Samme sted som
de to andre gange. Sædeknoglen på
højre side.
Jeg ved også, hvad der skal til, nemlig
aflastning. Så det gør jeg ca. 16 timer
i døgnet, men såret bliver større og
huden mere rød.

Besøg af team og sygeplejerske
Der er coronatid, og alt er lukket ned, men medio april kontakter jeg Sundhedsklinikken og
Siddestillingsteamet i Aarhus Kommune.
Begge steder får jeg – trods deres
problemer med at skaffe værnemidler,
og til trods for at de arbejder hjemme
– ”hul igennem”. Jeg får besøg af
Siddestillingsteamet og ugentlige aftaler
på Sundhedsklinikken om at tilse såret.
Sygeplejersken konstaterer blot hver
gang, at såret er overfladisk.
Jeg kontakter Vestdansk Center for
Rygmarvsskade (VCR), som anbefaler
behandling med en salve, som indeholder honning. Det er sygeplejersken med
på, så hun smører salven på, dækker
såret med Biatain Silicone, og giver mig
salven og tre Biatain plastre med hjem
(jeg har Googlet mig frem til, at fem plastre koster 350 kr.). Jeg bliver aldrig tryg
ved den behandling. Huden og såret
opløses under ”plastret”, og jeg kan ikke
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holde øje med det dagligt, da tre plastre
skal række til en uge.
Det lykkes Siddestillingsteamet, efter
flere tilretninger, at indstille siddepuden
og kørestolen optimalt omkring 1. juni.

Amicspsil
Tiden går, og såret er stadig ikke i
bedring.
Via RYK hører jeg om Amicapsil og
kommer i kontakt med dr. med. Frank
Sams-Dodd i England. Produktet er
EU-godkendt, men ikke anvendt i
Danmark. Frank Sams-Dodd har forsøgt
at introducere det i Viborg og Hornbæk
uden held.
Jeg mailer et foto af såret, som han
vurderer til at være et kategori 3 sår
– det betyder, at såret ikke er gået i
muskler eller knogler. Et sådant sår har
han tidligere set helet på 23 dage med
Amicapsil, fortæller han mig. Men han
pointerer, at de bedste og hurtigste
resultater opnås på sår, der er under to
måneder gamle. Mit er jo efterhånden
blevet tre måneder gammelt.
Men endelig er der en person, som giver
mig et perspektiv på mit påtvungne
sengeleje.
Vi aftaler, at jeg skal påbegynde
behandlingen, som ud over Amicapsil
indbefatter daglig opfølgning på
baggrund af mine tilsendte fotos.
Opfølgningen er pr. mail og på dansk.

Behandlingen
Den 10. juni får jeg tilsendt Amicapsil.
Tre små flasker med et hvidt pulver, lagt
i en pakke med uld og isposer, og med
strenge ordrer på at være hjemme, når
pakken kommer, så jeg hurtigt kan stille
pulveret i køleskabet.
Jeg påbegynder behandlingen den 11.

SÅRTEMA

capsil
- Jeg er ikke i tvivl om, at
Amicapsil og den daglige
og grundige opfølgning
var gennembruddet, som
fik såret til at hele.

juni. Pulveret skal have luft for at virke,
så jeg ligger stadig 16 timer i døgnet –
nu mest med bagdelen bar. Derudover
skal såret vaskes dagligt – helst med
bruser og for guds skyld kun med vand.
Jeg vælger, ikke at dække såret til med
den medsendte gaze, da det falder af.
Pulveret skal påføres i et tyndt lag en
gang dagligt, - evt. to, hvis det er ”slidt
af”. Forinden har jeg købt underbukser i
100 % bomuld og en selfiestang, så jeg
bedre kan tage fotos. Der skal dagligt
sendes fotos af det urene sår, det rene
sår og såret med det påførte Amicapsil.
Og dagligt får jeg svar retur fra Frank
Sams-Dodd med råd om, hvordan jeg
rengør såret, om der er for meget eller
for lidt Amicapsil i såret, hvad jeg skal
passe på med/gøre mere af osv. Jeg
sender også min kalender, hvor jeg
skriver, hvornår jeg går i seng/står op.
Dermed kan jeg dokumentere, at jeg
ligger 16 timer i døgnet.

Helet sår
Dagene er fortsat lange og kedelige,
men jeg ser hurtigt en bedring, og sammen med den tætte opfølgning betyder
det, at jeg kan se lys forude. Jeg er ikke
alene. Der er andre end mig, som tager
såret alvorligt og tager medansvar for, at
det heler.
Den 30. juli er såret lægt. I yderligere tre
uger behandler jeg den røde hud med
Amicapsil en gang imellem, og sender
ugentlige mails med foto af såret til
Frank Sams-Dodd.

Cand.decubitus
Jeg er ikke i tvivl om, at Amicapsil, og
den daglige og grundige opfølgning var
gennembruddet, som fik såret til at hele.
Og jeg er heller ikke i tvivl om, at jeg var
helet på under en måned, hvis jeg var
kommet i behandling fra dag ét.
Siddesår er en kompliceret størrelse.
Vurderingen og behandlingen heraf
involverer mange, dygtige fagfolk for
at lykkes. Fagfolk, som kan arbejde på
tværs og tage ansvar for, at der sker en

Tekst: Bente Ovesen • Foto: Benny Kjølhede

positiv udvikling. I modsat fald er der
dømt sengeleje, ørkesløse, halvhjertede
behandlinger, eventuelt operation og
passivitet i måneder, måske år.
Men patienten bliver nødt til at tage det
største ansvar. Som en veninde sagde
undervejs: ”du er faktisk både din egen
læge, din egen sygeplejerske, din egen
terapeut, IT-specialist, journalist og
fotograf”.
Derfor har jeg givet mig selv titlen cand.
decubitus. En erfaringsbaseret, tværfaglig uddannelse i tryksår.

Gode råd:
• Hold øje med din bagdel og din pude,
især hvis du skifter kørestol/pude eller
har siddet på noget uvant eller ændret
rutiner
• Aflast ved det mindste tegn på tryk
• Få hellere lavet en siddestillingsanalyse med trykmåling en gang for meget
• Konsulter Viborg og Hornbæk tidligt
i forløbet - sår er lumske!
• Tag selv ansvar og stol ikke blindt på
fagfolkene.

Facebookgruppe:

RYK OG TRYKSÅR
RYK har oprettet en ny Facebookundergruppe dedikeret til opslag,
vidensdeling, dialog og debat om tryksår hos mennesker med rygmarvsskade. Fokus vil være på forebyggelse
og behandling, forskning samt om at
leve livet og fungerer i en hverdag med
risiko for tryksår.
Det er en privat gruppe, men alle med
interesse for tryksår og rygmarvsskader
kan blive medlem.
Alle kan finde gruppen på Facebook,
men det er kun medlemmer, der kan se,
hvem der er med i gruppen samt deres
opslag. Find gruppen ”RYK og Tryksår”
og bed om medlemskab af gruppen.
RYK! 4 · 2020
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Sygeplejersker
Linda og Anita

Coloplast Care
Personlig rådgivning til en bedre hverdag med engangskateter

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

Kort om Coloplast Care
• Rådgivning om gode rutiner
for kateterbrugere
• Direkte adgang til
sygeplejerske, alle hverdage
mellem 8.30-16.00
• Inspiration og gode råd i mails,
på www.coloplast.dk og i
magasinet DIN VIDEN

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

Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2020-02. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S.
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Er der en procedure?

SÅRTEMA

Sårcentre
Tekst: Birgitte Bjørkman

RYK! magasin har spurgt landets to rehabiliteringscentre,
hvordan RYK bedst kan vejlede sine medlemmer, der får et
tryksår. Er der en procedure?

Svar fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Hos os på Vestdansk Center for
Rygmarvsskade i Viborg har vi
altid fokus på tryksår i forbindelse med ambulante kontroller. Vi ser ikke altid sårene ved
besøget, hvis der er god opfølgning i kommunen, og såret er i
en positiv udvikling.
Alle, der er tilknyttet VCR, har
mulighed for at ringe til os, hvis
de gerne vil have set på et sår.
Det prioriteres højt, og der er
meget lidt ventetid.
Når man kommer til sårkontrol
hos os, er det ofte med tværfaglig vurdering, når dette er
nødvendigt. Vi forsøger at få et
samarbejde med primærsygeplejerskerne i den pågældende
kommune, og det fungerer ret
godt.
Er der problemer med stol, pude
og lignende, så kan vi være

behjælpelig med kontakt til relevant fagperson i kommunen.
Mange sender et billede af
deres sår og får råd og vejledning. Kost, rygning og anden
relevant information/fokusområder, der har betydning ved
tryksår, tages op ved førstkommende besøg.
Egen læge kan altid sende en
henvisning eller forespørgsel om
assistance eller rådgivning, men
principielt er det ikke nødvendigt, når man er i et forløb på
VCR.
Kontakt ved tryksår:
Ambulatoriesygeplejerske
Susanne Døssing, tlf. 21424596
Kåre Severinsen, klinikchef og
Susanne Døssing, ambulatorie
sygeplejerske

Svar fra Afdeling for Rygmarvsskader
Afdeling for Rygmarvsskader
(AfR) har stort fokus på tryksår,
både under indlæggelse og
ambulant. Vi har afsat specifikke
behandlingstider til tryksår i
AfR’s sygeplejeambulatorium i
Glostrup.
Er man i et behandlingsforløb
for tryksår hos os, kan man henvende sig direkte, men er det
en ny problemstilling, skal man
henvises fra egen læge.
Patienter, som ses i vort ambulatorie, vil få den nødvendige
behandlingsplan eller - hvis
behandlingen rettelig bør foregå
et andet sted - en henvisning til relevant afdeling eller
kommunalfunktion.
For ambulante yder vi informationsassistance og fortæller
om vigtigheden af at undgå
overvægt samt værdien af flit-

tig og hyppig mobilisering og
trykaflastning. Vi foretager også
siddestillings- og hjælpemiddel
vurderinger med fokus på
tryksår.
AfR yder efter behov hjælp
til kommunerne i sårpleje og
-behandling.
Vi har et samarbejde med
det centrale ”Videnscenter
for Sårheling” på Bispebjerg
Hospital om de vanskeligste
tryksår (såkaldte grad 3+4).
Vi har også en fast indlæggelses- og forløbsaftale med
Plastikkirurgisk afdeling efter
de store dækningsoperationer
af tryksår. Således varetager vi
postoperativ mobiliseringsforløb
efter lap-plastik.
Claus Andersen, ledende
overlæge

Der er tre sårcentre i Danmark: Viborg Sårcenter,
Bispebjerg Sårcenter og Sårcenteret på Odense
Universitetshospital (OUH). De er alle organiseret med
et multi-disciplinært team, hvortil man kan henvises til
udredning og behandling ved komplicerede og vanskeligt helende sår.
Foruden de tre sårcentre findes sårafdelinger og -ambulatorier på mange af landets sygehuse. Disse er dog ikke
organiseret på samme måde.
Henvisning til et af landets tre sårcentre sker gennem
egen læge, speciallæger, andre hospitalsafdelinger og
telemedicinske sårsygeplejersker.
Som borger i Danmark kan du frit vælge offentligt sygehus, når du er henvist til udredning, undersøgelse eller
behandling, herunder også sårbehandling. Således kan
du vælge at blive henvist til et andet sårcenter for en
second opion, fx hvis du oplever, at der ikke er tilstrækkelig faglighed og kontinuitet i behandling af såret, og
det ikke viser tegn på heling. Ønsker du at benytte dit frie
sygehusvalg, skal din egen læge/speciallæge eller din
sygehusafdeling sende en henvisning til det sårcenter,
du ønsker at blive henvist til.
Et godt råd er at få tryksår vurderet på et sårcenter så hurtigt som muligt, da tryksår hos mennesker
med rygmarvsskade kræver specialiseret vurdering og
behandling.
Forhør dig om sårcentret benytter telemedicinsk sårvurdering med mulighed for, at din kommunale primærsygeplejerske kan oprette en sårjournal med foto
og oplysninger i systemet Pleje.net. Det giver mulighed for, at sårcenteret kan give råd og vejledning frem
til første besøg i sårcentret og i behandlingsforløbet
efterfølgende.

International guideline
Den internationale guideline Clinical Practice Guideline
om forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader
udkom i sin 3. udgave i 2019.
I hoveddokumentet finder man et særskilt afsnit om forebyggelse og behandling af tryksår hos rygmarvsskadede, ”Individuals with Spinal Cord Injury”, der påpeger
den høje risiko for denne gruppe.
Guidelinen er udgivet af European Pressure Ulcer
Advisory Panel, National Pressure Ulcer Advisory
Panel og Pan Pacific Pressure Injury Alliance, og giver
en række gode bud på behandlingen af tryksår hos
rygmarvsskadede.
Man kan finde en dansksproget forkortet udgave, der
indeholder de vigtigste uddrag af retningslinjen for god
klinisk praksis til anvendelse og implementering i sundhedsprofessionelles daglige virke under hensyntagen til
patientens ønsker og muligheder.
BB
Find mere info på Internationalguideline.com.
RYK! 4 · 2020
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Forebyggelse af tryksår:

Øget prioritering
Tekst: Bente Ovesen og Birgitte Bjørkman • Foto: Privatfotos

Den første nationale, kliniske retningslinje for forebyggelse af tryksår skal sikre, at
sundhedsprofessionelle i regioner og kommuner får en viden om forebyggelse af tryksår og
medvirke til bedre sårforløb med fokus på medinddragelse og prioritering i sundhedsvæsenet.
samme retning som evidensen i retningslinjen, nemlig at alle parter skal
være en del af den forebyggende
indsats, og at brugerdeltagelsen kan
forbedre indsatsen i forebyggelse af
tryksår, fortæller Birgitte Skovgaard og
påpeger:
- Det kan være noget andet, der giver
mening for patienten, så vi ’ved ikke
bedst’, før vi indgår i dialog.

Care bundles

Birgitte Skovgaard og Line Trine Dalsgaard har begge deltaget i udarbejdelsen.

D

en første nationale, kliniske
retningslinje for forebyggelse
af tryksår så dagens lys i
september, og den har været
savnet, mener to af de involverede i
udarbejdelsen, klinisk sygeplejespecialist Birgitte Skovgaard og udviklingssygeplejerske, Line Trine Dalsgaard.
- Den nyeste viden om forebyggelse af
tryksår hos voksne over 18 år er samlet
og skal nu gøres specifik og handlingsanvisende for fx mennesker med
rygmarvsskader.

skade, og for den sundhedsprofessionelle, som arbejder med personer med
rygmarvsskade.
Den nationale, kliniske retningslinje
kommer med bud på, hvad der skal
til for at få antallet af tryksår ned i
Danmark.
- To vigtige hjørnesten i retningslinjen
er behov for øget inddragelse af både
borgere og pårørende, og ”Care bundles”, som skal implementeres på tværs
af kommuner og hospitaler.

For høje tal

Birgitte Skovgaard og Line Trine
Dalsgaard glæder sig særligt over, at
borgere og pårørende har deltaget i
udarbejdelse af den nationale, kliniske
retningslinje. På en workshop bestående
af borgere og pårørende med erfaringer
med sår samt sundhedsprofessionelle
(fra bl.a. Afdeling for Rygmarvsskader,
Videnscenter for sårbehandling og
Rigshospitalet) blev det bl.a. understreget, at sundhedsprofessionelle skal
have større fokus på inddragelse af
dem, det handler om, i forebyggelse af
tryksår.
- Workshoppens resultater pegede i

På trods af, at man har talt om og haft
fokus på forebyggelse af tryksår i årtier,
så får alligevel op til 22 % af alle indlagte patienter på danske hospitaler
tryksår.
- Desværre oplever en del rygmarvsskadede at få sår under indlæggelser,
men også i eget hjem, siger Line Trine
Dalsgaard og fortsætter:
- Tryksår kan betyde afbrydelse af en
aktiv hverdag, længere indlæggelsesforløb og dårligere livskvalitet.
Derfor er forebyggelse af tryksår vigtigt
for den, der lever med en rygmarvs-
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Workshop med brugerinddragelse

Arbejdsgruppen vurderede også mere
specifikke tiltag i forebyggelsen af
tryksår. Bl.a. en anbefaling af at implementere Care bundles kombineret med
en individualiseret forebyggelse.
- Care bundles er pakkeløsninger kombineret med individuelle indsatser, der
samlet skal reducere tryksår, forklarer
Birgitte Skovgaard og fortsætter:
- Et Care bundle vil variere afhængig
af patientgruppe. Derfor er det vigtigt,
at ledelse og specialister gør retningslinjens anbefalinger konkret for den
enkelte praksis. Det er et arbejde, som
nu skal skydes i gang både på hospitaler og i kommuner.
På spørgsmålet om bud på konkret
praksis hos mennesker med rygmarvsskader, svarer Line Trine Dalsgaard:
- Ud over inddragelse vil en daglig,
systematisk og individuel vurdering af
huden og det trykfordelende underlag
som fx kørestolspude formentlig blive
en del af et Care bundle. Det væsentlige
er, at det samlede Care bundle følges
konsekvent.

De sundhedsprofessionelles ansvar
Forebyggelse af tryksår er en kompleks,
livslang opgave for den rygmarvsskadede, og forebyggelsesindsatserne skal
passes ind i en aktiv hverdag.
- For en person med rygmarvsskade
stopper forebyggelsen af tryksår

SÅRTEMA
aldrig. Men hvad det er, man skal være
opmærksom på og gøre, for at forebygge et tryksår, varierer gennem hele
livet, fortæller Line Trine Dalsgaard og
fortsætter:
- Derfor er det vigtigt, at sundhedsprofessionelle på hospitaler og i kommuner,
samt på tværs af de to enheder, har øje
for at inddrage borgere og pårørende i
forebyggelsen, helt fra den akutte fase
og når der opstår nye risici.
- Det er de sundhedsprofessionelle,
der skal invitere til inddragelse samt
sikre, at denne bliver systematisk og
meningsfuld. De sundhedsprofessionelle
har således et stort ansvar, fastslår Line
Trine Dalsgaard.
Hun peger også på vigtigheden af tilrettelæggelse af en skræddersyet plan for
den enkelte rygmarvsskadede for forebyggelse af tryksår.
- I den plan skal det sikres, at den
pågældende ved, hvordan man bedst
kan holde øje med trykmærker, hvor
hurtigt, man skal reagere, når et rødt
mærke er synligt på huden, og ikke
mindst hvem, man skal henvende sig til,
når et trykmærke opstår.
Det handler om at sikre information og
en åben dialog.

Fælles beslutningstagen
I udarbejdelsen af retningslinjen har inddragelse af borgere og pårørende særligt givet indsigter fra dem, retningslinjen
handler om. Derfor ønsker både Birgitte
Skovgaard og Line Trine Dalsgaard
at rette fokus mod et nyt projekt om
’Fælles Beslutningstagen’.
- ’Fælles Beslutningstagen’ er et beslutningsværktøj, som skal kunne anvendes
af borgere og pårørende, og altid skal
anvendes af de sundhedsprofessionelle til inddragelse, fortæller Line Trine
Dalsgaard og Birgitte Skovgaard, og de
påpeger:

Retningslinjen giver dokumentation for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daglig, systematisk vurdering af huden
Hudvurderinger og forebyggende handlinger i forbindelse med brug af medicinsk udstyr
Dokumentation af hudstatus
Anvendelse af pH neutral sæbe og nænsom behandling af huden
Daglig vurdering af korrekt trykfordelende underlag
Systematisk inddragelse af patient/borger i forebyggelse af tryksår
Anvendelse af profylaktisk bandage på trykudsatte områder på kroppen: Til
patienter/borgere i særlig høj risiko, kan vurderes yderligere tiltag for forebyggelse af tryksår med profylaktisk bandage
Vurdering af kost og væskeindtag
Systematisk, individuel lejringsplan for stillingsændring ved hjælp af 300 tilt
Dokumentation af stillingsskifte
Uddannelse af sundhedsfaglige.

- Projektets fokus vil også lægge vægt
på, at den sundhedsprofessionelle skal
have en koordinerende rolle på tværs af
hospital og kommune eller omvendt.
Der søges nu om forskningsmidler til
projektet med start i januar 2021.

Implementering
- Regioner og kommuner har et altafgørende ansvar for, at retningslinjens
implementering lykkes, men vi foreslår
også, at retningslinjens indhold for-

Definition af tryksår
Et tryksår defineres som en lokal
beskadigelse af huden og/eller
underliggende væv og er et resultat
af tryk eller tryk i kombination med
forskydning af væv. Tryksår kan for
eksempel opstå på grund af dårligt
tilpassede hjælpemidler, uheld som
en punkteret siddepude eller en forkert placeret kateterslange.

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

midles af relevante patientforeninger i
Danmark, siger Birgitte Skovgaard.
- På sigt vil der på baggrund af anbefalingerne i retningslinjen blive udarbejdet
en pjece og små videosekvenser som
støtte for inddragelse af patienter/borgere i forebyggelse af tryksår.

Drøm om politisk fokus på forebyggelse
Hver gang et tryksår bliver forebygget,
er det en gevinst for den enkelte og for
samfundsøkonomien. Derfor drømmer
arbejdsgruppen bag retningslinjen om et
politisk fokus på forebyggelse af tryksår.
- Det vil være med til at sætte ekstra
skub i arbejdet med at gøre retningslinjens anbefalinger konkrete, slutter
Birgitte Skovgaard.
Line Trine Dalsgaard og Birgitte
Skovgaard har begge deltaget i udarbejdelsen af retningslinjen. Birgitte
Skovgaard som projektleder og faglig
ansvarlig. Line Trine Dalsgaard var
medplanlægger af workshoppen på
Rigshospitalet.

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

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

Politisk fokus på tryksår:

Tiltag efte
Det giver god mening både menneskeligt,
ressource
mæssigt og økonomisk at prioritere en
mere systematisk tilgang til forebyggelse, udredning
og behandling af tryksår hos rygmarvsskadede.

B

åde menneskeligt og økonomisk giver det god
mening at fokusere mere på forebyggelse af tryksår, samt at have en systematisk tilgang til ekspert
behandling, når skaden er sket.

Mange facetter

Læs mere på
www.stomiguiden.dk
STOMIFORENINGEN COPA TLF. 5767 3525

VIL DU MED
UD PÅ NYE
OPLEVELSER

Der er mange facetter i at forebygge og behandle tryksår. Vi
har selv et ansvar for at undgå tryksår, og gennem rehabiliteringen lærer vi, hvordan. Hvis man har været gennem rehabilitering på Klinik for Rygmarvsskader eller Vestdansk Center
for Rygmarvsskade, kan man altid henvende sig til ambulatorierne i henholdsvis Glostrup og Viborg for råd og vejledning.
Men selv om de ved meget, er det ikke deres kernekompetence at behandle sår. Og først, når såret er dybt, henviser de
til en ortopædkirurgisk eller plastikkirurgisk afdeling eller et
sårcenter.

Hurtig henvisning
Spørgsmålet er, om ikke det vil være bedre, at man i stedet
bliver henvist hurtigere til et sårcenter, end tilfældet er i dag?
Måske vil man på den måde kunne undgå flere af den slags
ulykkeligt lange forløb med sår, som eksempelvis er beskrevet
i dette blad. Det vil dog samtidig forudsætte, at vi kan være
sikre på, at de specialiserede sårcentre reelt har viden om
forebyggelse og behandling af tryksår hos mennesker med
rygmarvsskade.

Systematisk eksperttilgang

Egmont Højskolen

www.egmont-hs.dk

Der er brug for en mere systematisk eksperttilgang til at tage
professionel hånd om sårbehandlingen tidligt i forløbene.
Gang på gang hører vi, hvordan kommunale sygeplejersker
med de bedste intentioner ender med at give en behandling,
der i bedste fald ikke virker, i værste fald forværrer såret og
dermed ofte også den almene helbredstilstand. Og samtidig
kan vi ikke være sikre på, at de også har fokus på efterfølgende forebyggelse. Det er et problem, at de ikke kender til de
helt særlige forhold, der gør sig gældende for netop os med
rygmarvsskade. Og det er et problem, at de sundhedsfaglige
personer, der får ansvaret for behandlingen, ikke har en fast
procedure at gå frem efter. En procedure, som er baseret på
den fornødne ekspertise til bl.a. at kunne vurdere, om det er et
sår, som sygeplejersken kan eller skal behandle.

National, klinisk retningslinje
Et skridt i den rigtige retning kunne være at udarbejde en
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national, klinisk
retningslinje for,
hvordan man forebygger, udreder og
behandler tryksår
hos mennesker
med rygmarvsskade – uanset hvor
de opstår, hvem der
bør behandle, og hvor
behandlingen skal finde
sted. Med en national,
klinisk retningslinje vil man
med stor sandsynlighed beslutte
en fast procedure for behandlingen af
vores tryksår, og man vil nok også komme til den
logiske slutning, at det er nødvendigt at etablere et multidisciplinært ekspertbehandlingsregime.
Paradoksalt nok har man nationale, kliniske retningslinjer for
udredning og behandling af fodsår hos mennesker med diabetes. Og selv om de er mange flere i antal, end der er mennesker med rygmarvsskade, så må det forventes, at det vil
kunne betale sig mange gange at give vores målgruppe den
samme opmærksomhed.
Det burde derfor kunne forventes, at Sundhedsstyrelsen
straks tager initiativ til at sætte gang i udarbejdelse af en
national, klinisk retningslinje. Den vil i vid udstrækning kunne
baseres på internationale retningslinjer og erfaringer, naturligvis kombineret med den danske ekspertise, der, hvor den
evt. findes. Og man skal naturligvis tænke den nyligt udgivne
retningslinje for forebyggelse af tryksår (læs artikel på side
18-19) ind i arbejdet, også.
Der er plads til forbedring i succesraten af velbehandlede tryksår hos rygmarvsskadede, og der behøver ikke være mange
flere succeshistorier, før det menneskeligt, ressourcemæssigt
og økonomisk giver god mening at prioritere en mere systematisk tilgang.

Samarbejde på tværs af landegrænser
Selv om Danmark er et godt land, må vi nok erkende, at der
vil være nogle særligt komplicerede tryksår, som vi ikke kan
oparbejde ekspertise i forhold til. Derfor skal vi måske indgå
i et skandinavisk eller måske endda europæisk samarbejde
for at sikre den nødvendige ekspertise – ikke kun i Danmark,
men på tværs af Norden eller Europa og til gavn for mange

flere med rygmarvsskade. Der er allerede flere, internationale
samarbejder omkring andre facetter ved rehabilitering af mennesker med rygmarvsskade.

Brug af telemedicin
Der skal være sikkerhed for, at man altid kan komme til en
ekspert, og afstanden betyder mindre i dag, hvor det er
muligt at blive behandlet ét sted og fx blive fulgt efterfølgende
hjemme, hvis man fuldt ud tager gevinsterne hjem med nutidens digitale muligheder for bl.a. at benytte sig af telemedicin.
Det er helt tydeligt, at der er brug for mere specialisering, en
anden organisering og anvendelse af nyeste behandlingsformer og medicin for at sikre adgang til den helt afgørende
forebyggelse, udredning og behandling af vores ubehagelige
og farlige tryksår. Vi fortjener bedre, end det tilbud vi får i dag!

Støtteerklæring
RYK har udarbejdet en støtteerklæring til udviklingssygeplejerske Knærke Søgaards ph.d.-projekt, der har fokus på
udarbejdelse af en behandlingsprotokol ved tryksår hos rygmarvsskadede (læs artikel på side 10-11). Projektet er et vigtigt tiltag, og RYK opfordrer derfor vore medlemmer, der har
erfaring med tryksår, til at dele deres erfaringer til projektet.
Find kontaktinfo på side 11.
RYK! 4 · 2020
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Rising Phoen
Dokumentar:

De paralympiske lege – handicap, diversitet og menneskeligt potentiale

I Netflix-dokumentaren Rising Phoenix beretter elitesportsfolk og insidere om De Paralympiske Lege og
ser nærmere på, hvordan legene påvirker verdens opfattelse af handicap, mangfoldighed og storhed.
Dokumentaren er medrivende og inspirerende.
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Netflix

M

an behøver ikke at være
idrætsnørd for at se
Rising Phoenix. Netflix’
nye dokumentarfilm om
De Paralympiske Lege
(PL) rækker langt ud over parasportens
univers og er en film, der kan ses af alle.

kæmper sig til guldet ved PL i Rio i
2016. Dokumentaren giver en forståelse
af, hvor vigtig en rolle, De Paralympiske
Lege spiller for den fortsatte, globale

En verdensomspændende bevægelse
Rising Phoenix handler om PL som en
bevægelse, der tog sin start tilbage i
1944, da hjemvendte engelske soldater
med skudskader i ryggen blev indlagt
under Sir Ludwig Guttmans kyndige
ledelse på Stoke Mandeville. Her lagde
den tyskfødte neurolog grundstenen til
det, der senere blev PL parallelt med
De Olympiske Lege. En global begivenhed, der ikke kun handler om at hylde
atleter med handicap, men i lige så høj
grad handler om at udfordre og ændre
verdens opfattelse af mennesker med
handicap. Og det er netop det, Rising
Phoenix kan. Den belyser kampen for
rettigheder lige så meget som den skildrer atleternes kamp for medaljer.

Skarpt og flot skruet sammen
Dokumentaren veksler mellem klip hentet fra de historiske arkiver, interviews
med en række atleter bl.a. gennem
filmoptagelser fra deres barndom og
deres deltagelse i idrætsbegivenheder
og interviews med nøglepersoner i den
paralympiske komité. Og det er skruet
flot sammen til en dokumentar, der ikke
blot river én begejstret med, når den
italienske fægter, Vio Beatrice, der som
barn fik amputeret både arme og ben,
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rettighedskamp for mennesker med
handicap.

Begyndelsen
Mange læsere af RYK! magasin har
kendskab til Sir Ludwig Guttman, den
tysk-jødiske læge, der under anden
verdenskrig flygtede til England og
blev ansat på Stoke Mandeville, hvor
han revolutionerede behandlingen af
patienter med rygmarvsskader. Men
han fik ikke alene de hjemsendte, skadede soldater til at overleve. Hans mål
med rehabiliteringen var såre enkelt: At
gøre dem til gode skatteborgere med
jobs og familie. Og her fandt Sir Ludwig
Guttman hurtigt ud af, at sport spillede
en væsentlig rolle for at opnå dette mål.
Det var starten på Stoke Mandeville
Games, der blev afholdt første gang i
1948. Samme år som OL blev afholdt i
London. Senere blev det Handicap-OL,
der havde sit første internationale
stævne ved OL i Rom i 1960. Først i
1984 blev De Paralympiske Lege officielt anerkendt af IOC, International
Olympic Committee.

Visionær

Det er flotte og vedkommende portrætter, der præsenteres i dokumentaren.

Dokumentaren dykker ned i de historiske arkiver og har fundet interessante
klip med interviews, hvor Guttman
fortæller om sit pionerarbejde. Guttman
var visionær – tak for det. Med simple
midler formåede han ikke blot at indgyde håb om et værdigt liv hos de
hjemvendte soldater med rygmarvsskader, men gennem sporten bragte
han kampen om rettigheder med ind i

ix
den omfattende, globale bevægelse; De
Paralympiske Lege. Den mand fortjener
sin egen dokumentar.
De Paralympiske Lege vendte først
tilbage til England i 2012; længe efter
Guttmans død. Men mon ikke den kære
Ludwig ville have trukket på smilebåndet, hvis han havde set de kæmpestore
billboards i Londons gader under OL
og få dage før PL med de printede ord:
”Thanks for the warm up!”. Frækt og
genialt!

tanken ”blot man kæmper nok!”, men
portrætterne er godt valgt, og de har
alle en vedkommende og vigtig historie
at fortælle. Jeg har det fint med det.
Det er netop dramaturgien, der gør
Rising Phoenix til en interessant og
spændende dokumentar, som åbner et
vindue til en verden, mange ikke kender.
Og det er formålet med Rising Phoenix:
at blive set af mange og flytte grænser
i den globale opfattelse af mennesker
med handicap.

Portrætter om modgang og sejre

Langt til Guttmans drøm

I dokumentaren møder vi atleter fra flere
verdensdele, der beretter om deres
kamp for at overvinde modgang og for
at nå til der, hvor de er i dag. Og det er
til tider barske historier om forældres
fravalg, adoptioner, mobning, diskrimination, negative forventninger og kampen for et værdigt liv. Alle vidnesbyrd
om en verden, der ikke stiller mennesker
med handicap lige. Men portrætterne
bringer forventeligt også et budskab om
sejre og triumfer, om medmenneskelighed, om at turde, og om at skabe et
godt liv på de præmisser, man er givet.

Guttmanns drøm er endnu ikke opfyldt.
Dertil er der endnu et stykke vej. Selv
måtte han skuffet opleve, kort før sin
død i 1980, at Rusland som værtsby
for OL afviste afholdelse af PL med
den begrundelse, at ”der ikke fandtes
mennesker med handicap i Rusland!”
Holland trådte dengang til og sikrede,
at PL alligevel blev afholdt. Det er en
bevæget datter af Guttman, der i dokumentaren mindes åbningsceremonien i
Arnhem, hvor der blev afholdt et minuts
stilhed for idémanden til legene, der selv
mente, at ”det var nok én af de bedste ideer, jeg nogensinde har fået som
læge”.
Og så sent som i 2016, da Rio var
værtsland, fik den Internationale
Paralympiske Komite IPC at vide, blot
få uger før legene skulle afholdes, at
der ikke var penge til at gennemføre
PL. De paralympiske midler var blevet
brugt til at lappe huller i OL’s budget, og
i dagene under OL’s afholdelse, måtte
PL-komiteen derfor arbejde på højtryk

Dramatiske poseringer
Atleternes posering, når de nutidigt
portrætteres, er ofte placeret i et dramatisk set up. Fx den sydafrikanske løber
Ntando Mahlangu, der på sine to benproteser løber i den afrikanske savanne
med en gepard i sprint. Men hvorfor
ikke? Nogle vil mene, at det er en for
stereotyp fremstilling af atleter med handicap som superhelte og leder hen mod

for at skaffe midler til gennemførelse
af PL. Det lykkedes, men dokumentaren afdækker historiske lag af manglende respekt og en negativ holdning
i den olympiske verden til atleter med
handicap.
Rio blev dog vendt til en succeshistorie.
Da PL åbnede, var der intet publikum,
for værtslandet havde ikke gjort sig den
ulejlighed at sælge billetter. Men lynhurtigt blev der sat skub i salget, og aldrig
i historien har der været et så engageret
publikum som det brasilianske, der
højlydt heppede på atleterne i en grad,
der ikke blot løftede stemningen på
tribunerne, men i høj grad også finalisterne til nye højder i den paralympiske
medaljedyst.
Rising Phoenix er en flot og væsentlig produktion, og jeg kan kun varmt
anbefale at se dokumentarfilmen, hvis
man har adgang til Netflix. Ikke kun
for parasporten, men lige så meget
for den inspirerende historie om De
Paralympiske Lege og rettighedskampen, der knytter sig til legene.
’Rising Phoenix’. Dokumentar. Instruktør:
Ian Bonhôte og Peter Ettedgui. Med
virkende: Tatyana McFadden, Bebe Vio
Beatrice, Jonnie Peacock. Den britiske
komponist Daniel Pemberton har skrevet
partitur samt udført det fantastisk flotte
og kraftfulde titelnummer, “I’m a Rising
Phoenix, I’ll rise abooooooove you”.
Spilletid: 105 min. Premiere: Kan ses på
Netflix med danske undertekster.
RYK! 4 · 2020
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En selv
Foto: Frederik Juel Gade

Det gyldne kateter:

A

nders Høj Petersen gjorde sig
mange overvejelser, inden han
forlod sin matrikel i Værløse i
sin godt pakkede Ford Transit
for at køre mod Jylland. Forude ventede RYKs sommerkursus, Uge 30 på
Egmont Højskolen.
- Jeg havde de seneste år ikke været
meget uden for døren, så det var lidt
angstprovokerende at skulle afsted og
møde en masse fremmede mennesker,
fortæller 55-årige Anders.

Genfinde mod og overskud
I 2019 var det planen, at Anders skulle
deltage på Uge 30. Året forinden var
han blevet udskrevet fra Klinik for
Rygmarvsskader efter at have pådraget
sig en rygmarvsskade i en motorcykelulykke i 2017.
Under sin indlæggelse blev Anders
opfordret til at deltage i RYKs sommerkursus, og han så derfor frem til at
komme afsted. Men måneden før fik
Anders et siddesår, der bogstaveligt
lagde ham ned i de kommende otte
måneder.
- I de måneder mistede jeg både modet
og kræfterne.
Så meget, at Anders efterfølgende luk-

24 4 · 2020 RYK!

kede sig inde og ikke bevægede sig ud
af huset. Så da kursusfolderen dumpede
ind ad brevsprækken i Værløse, skulle
Anders mobilisere både mod og kræfter.
- Jeg skulle ligesom genfinde mit mod min ”starterpille” - for at komme i gang
igen.

”familiebord” der samledes ved morgenmad, frokost og middag.
- Det gav en tryghed som helt ny at
vide, at man gennem hele ugen skulle
sidde ved samme bord med de samme
mennesker.

Jeg fik så meget med hjem

Anders deltog i holdet ”Kend din holdning”. Og det har han ikke fortrudt.
- Det var et godt hold med dygtige
undervisere og søde kursister. Det hjalp
mig til at flytte mine grænser gennem
bl.a. mindset øvelser, som jeg også
kunne tage med hjem og arbejde videre
på.
Anders fik også rykket andre grænser.
Bl.a. på Vanddagen, hvor han blev løftet
ned i en motorbåd.
- Det var en god oplevelse - superfedt!
Anders bedyrer, at han hader kulde og
blæst, så en vindblæst tur på havet
stod ikke på ønskelisten, da vanddagen
oprandt.
- Men igen – hvornår får man det tilbud
igen? ”Det er NU, Anders!”, sagde jeg til
mig selv og overlod til hjælperne at løfte
mig ned i båden.
- Det var helt fantastisk at mærke
hjælpernes bidrag til at flytte mig ud af

Anders fandt startknappen, han udfyldte
tilmeldingsblanketten og fik sendt den
afsted.
De mange betænkeligheder og en tynd
mave var dog tæt på at blive en undskyldning for ikke at komme afsted. Men
Anders kom afsted, og det var et rigtigt
sats. For Anders fik det med hjem, som
han havde håbet på.
- Jeg fik så MEGET med hjem til at
bygge min nye tilværelse på. Det kan
siges med tre ord: mod, målsætning og
glæde.
- Det kunne ikke have været dejligere.
Jeg mødte så mange dejlige mennesker,
og der var en super stemning med et
fantastisk sammenhold og samvær.
Anders, der ankom til en stor højskole
med mange mennesker, hvor han kun
kendte ganske få, vil gerne fremhæve
betydningen af at blive knyttet til et

Flyttede grænser

UGE 30

værdsbooster
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 til Anders Høj Petersen fra Værløse, som var med på Uge 30 for første
gang.
- Den uge har givet mig SÅ meget!

Tekst: Birgitte Bjørkman

min komfortzone. De havde hele tiden
JA-hatten på. Det var skønt at mærke
deres engagement for at jeg kunne få en
god oplevelse.
Gennem hele ugen fik Anders sat sit liv i
perspektiv.
- Jeg fik så mange gode råd og tips i
mødet med de andre kursister. Jeg fik
mulighed for at lure af, hvordan andre
tetra’er fx drikker af et glas, og hvordan
de kører en manuel kørestol – for det
er min drøm. At kunne klare at sidde i
sådan en stol.
For Anders er det synet af el-stolen han
ikke kan forlige sig med.
- Jeg vil ikke lyve. En sådan 260 kg tung
tank giver et anderledes udtryk, end hvis
man sidder i en manuel stol.
I Uge 30 fik Anders flyttet mange græn-

- Det var helt fantastisk at mærke hjælpernes bidrag til at flytte mig ud af min
komfortzone, fortæller Anders, der bl.a.
fik en frisk tur i en speedbåd på
Vanddagen. Foto: Benny Kjølhede

ser, og her fandt han motivation til at
indfri sin drøm med udsigt til at komme i
byen med vennerne i en manuel stol:
- Det var så inspirerende, så da jeg kom
hjem, købte jeg en gammeldags ribbe
til væggen og nogle træningselastikker,
så jeg kan sidde hjemme og træne og få
banket kræfter i mine tynde arme.

Om at vise sin sårbarhed
- Inden jeg tog afsted, havde jeg besluttet mig for at være åben – åben overfor
de andre deltagere, åben overfor det,
som ugen bød på.
- Når man er åben og tør vise sin sårbarhed, er man åben for indtryk og
andre mennesker. Og man finder ud af,
at det ikke er farligt at bede om hjælp.
Inden ulykken var Anders en ”jeg klarer
det hele selv”-type og kendte ikke til
at bede om hjælp. Sårbarhed havde
ikke plads i Anders’ liv med et job som
malersvend og mc entusiast. ”Nej tak”
var sat på autopilot. I stedet snørede
Anders kondiskoene og løb fra det hele.
- Men det er også en svaghed. Nu er jeg
endt i en situation, hvor jeg dør, hvis jeg
ikke får hjælp. Jeg er ligesom tvunget
til at bede om hjælp. Men faktisk er det
ikke så farligt. Det har åbnet mine øjne
og mit sind. Det har været svært at nå
hertil, men det er en kæmpe befrielse at
turde konfronteres med det, der er svært
… jeg er blevet en anden Anders.

Det Gyldne Kateter
At Anders valgte at være åben under
sit ophold på Uge 30 rykkede ikke blot
hos Anders selv men også hos hans

medkursister: ”Anders har haft modet
til at vise sig og sin sårbarhed og derfor
rykket sig på mange måder i denne uge.
Han har været en inspiration og et forbillede for selv en garvet kørestolsbruger
som mig”.
Citatet er hentet fra en af de mange
stemmesedler til ”Det Gyldne Kateter”,
som er RYKs vandrepokal til den kursist
på Uge 30, der har udvist særligt mod
og overgået andre grænser. Og det var
der mange medkursister, der mente,
Anders havde. På en anden stemmeseddel står: ”Anders har vundet mit og
mange andres hjerter i denne uge. Bl.a.
med sin lunefulde humor og smittende
entusiasme”.
Anders modtog derfor Det Gyldne
Kateter og med det mange stemmesedler med opmuntrende, berigende og
motiverende ord.
- Det er jo lidt en selvværdsbooster
at kunne sidde her og hive sedlerne
frem og læse dem på dage, hvor det er
svært.
Men motivationen har Anders stadig i
behold.
- Ugen på højskolen fik rykket mig ud af
min ”siddesårs-puppe”.
Anders skal videregive vandrepokalen
på Uge 30 næste sommer. Men han var
kommet alligevel, og ugen er skrevet
ind i kalenderen. I mellemtiden skal der
rykkes i træningselastikkerne.
- Jeg glæder mig – og mit mål er at
kunne tage den manuelle stol med.

RYK! 4 · 2020
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LION projekt:

Træningsophold
I 2017 startede LION-projektet på Vestdansk Center for
Rygmarvsskade med det formål at undersøge effekt af intern
neurostimulering hos personer med komplet paraplegi. For at
imødekomme deltagernes efterspørgsel på bedre opfølgning og
tættere kontakt har VCR iværksat en række tiltag.
Tekst: Jørgen Vibjerg • Foto: Privatfoto

D

et er 30 måneder siden,
de første deltagere i LIONprojektet blev opereret.
Kort fortalt har deltagerne,
der alle har en komplet paraplegi, fået
indopereret en IPG-pacemaker. Med
hjælp af en fjernbetjening stimuleres de
store nerver i benene med mulighed for
at bevæge dem og mindske spasticitet.
Vi har erfaret, at flere blandt deltagerne
har efterspurgt bedre opfølgning og
tættere kontakt til de projektansvarlige.
Det har der i VCRs ledelse været stor
opbakning til at gøre noget ved, hvilket
har betydet en række nye tiltag.

Bedre opfølgning og kontakt
For at målrette træningen bedre til den
enkelte og fremadrettet sikre et godt
samarbejde mellem deltagerne og VCR,
også efter forskningsprojektets ophør, er
der blevet afsat ressourcer til at iværksætte tættere telefonkontakt og ambulante opfølgninger. Til at varetage disse
opgaver er fysioterapeuterne Anette
Bach Jønsson og Jørgen Vibjerg blevet
tilknyttet projektet. Desuden er VCRs
nye neurolog, Krystian Figlewski, blevet
lægelig ansvarlig. Han har overtaget fra
neurolog, Søren Bruno, samt tidligere
forskningsansvarlig overlæge, Helge
Kasch, der har fået nye jobfunktioner.

Træningsophold
Endnu et spændende tiltag, som VCRs
ledelse har bevilliget, er et kort, intensivt
træningsophold, hvor fokus er at optimere brugen af pacemakeren, så denne
inddrages i hverdagens gøremål. De
første fire af de oprindelige deltagere har
allerede gennemført træningsopholdet.
Det blev indledt med en række tests, der
afsluttede forskningsprojektet. Herefter
blev et målsætningsmøde afholdt, hvor
formålet er at stille skarpt på individu-
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elle, funktionelle behov. Flere ønsker at
arbejde med at etablere en stand- og
gangfunktion, mens andre også ønsker
fokus på spasticitetshæmning, forflytninger og svømning. Desuden er der
ligeledes et ønske om fortsat at øge
muskelfylde i ben og bagdel og dermed
forbygge fremtidige problemer som tryksår og nedsat blodgennemstrømning.
Derfor blev også træning i fitnessmaskiner med vægtbelastning introduceret.
Løbende gennem opholdet blev nye
programmer til IPG-pacemakeren afprøvet og justeret med tilpasning til de
funktioner, deltagerne ønsker at arbejde
med, og som giver mening for dem.
Opholdene har været meget intensive
og krævet en del af deltagerne med
daglig træning fra kl. 8.30 til 15.00. Det
har været imponerende at se den træningsivrighed og entusiasme, der har
været fra alle deltagere.

Udvikling og sparring
Under træningsopholdet har vi haft
besøg af Lene Lilleskov, der er repræsentant for producenten af pacemakeren, Boston Scientific. Hun har bistået
med viden, så stimulatoren udnyttes
maksimalt. Ligeledes har firmaet med
stor interesse lyttet til feedback fra
deltagerne med ønsker om udvikling af
software og hardware for fremadrettet at
kunne tilpasse systemet endnu bedre til
de ønskede funktioner.
Desuden har deltagerne haft mulighed
for, under opholdet, at invitere egen
fysioterapeut med for nyttig sparring
under fremtidig træning og for at fastholde motivationen. Dette var der flere,
der benyttede sig af med stor succes.

Nyttig information
Tilbagemeldingen på træningsopholdene har indtil nu været både positiv og

Mads Meyer har haft stor nytte af
træningsopholdet, hvor han fik programmeret pacemakeren til standog gangfunktion, som han nu træner
hjemme. Derudover giver nervestimuleringen stor smerte- og spasticitetslindring og almen velvære i Mads’
dagligdag.
konstruktiv. Den har leveret utrolig nyttig
information til teamet til brug for fortsat
udvikling og tilpasning af fremtidige
ophold. Hvordan de fremtidige træningsophold sammensættes med hensyn til program og varighed, er fortsat
under udvikling.
Forskningsprojektet afsluttes januar
2021. Det betyder dog ikke, at tilknytning til og opfølgning på VCR ophører. Fremover vil der fortsat være tæt
kontakt mellem et fast VCR-team og
personer, der har fået indopereret en
IPG-pacemaker. Forskellen er, at deltagerne nu overgår fra at deltage i et
forskningsprojekt til almindelig, klinisk
opfølgning.
Resultat af forskningsprojektet bringes i
et senere nummer af RYK! magasin.

Nye operationer
Der planlægges 10 nye operationer i
2021. Interesserede er velkomne til at
kontakte fysioterapeut, Anette Bach
Jønsson på tlf. 7844 6152 eller mail:
anjoss@rm.dk

Læserindlæg:

Fællesskab for kvinder

med en mand med rygmarvsskade

J

eg har længe tænkt, at der mangler et fællesskab i Danmark, hvor
målet er at styrke kvinder, der
lever sammen med en mand, der har en
rygmarvsskade.
Jeg ønsker at samle kvinder, der er
kæreste eller gift med en mand med
rygmarvsskade, og sammen skabe en
gruppe, hvor ingen spørgsmål er for
store eller små. Det skal her være muligt
at sparre og dele erfaringer.
Lidt om mig. Jeg hedder Luna, er
uddannet fysioterapeut og har en søn
på tre år. Jeg har boet sammen med
min kæreste Jakob i næsten halvandet
år. Jakob kom til skade i ’96, og har en
C5/C6 inkomplet rygmarvsskade. I den
tid, vi har været sammen, har jeg selv
brændt inde med spørgsmål og haft et
ønske om at kunne tale med nogen “i
samme båd”.
Jeg er inspireret af et fællesskab,
jeg er kommet med i, der hedder WAGS of SCI (Wifes and
Girlfriends of Spinal Cord
Injury). Det er et fælles-

skab, der startede i Canada, hvor to
kvinder fandt ud af, at de boede meget
tæt på hinanden, og begge havde en
mand i kørestol med en rygmarvsskade. De fandt også ud af, at de begge
havde savnet at have en person, de
kunne sparre med, som virkelig forstod,
hvordan det er at bo sammen med en
person med rygmarvsskade. De oprettede derefter en gruppe på Facebook
og Instagram og har nu også lavet en
lukket debatgruppe, hvor kun kvinder,
der opfylder kravene om at have en
kæreste/mand med rygmarvsskade, kan
være med i.
I dette forum bliver der arrangeret online
møder, og de finder hinanden i samme
byer/stater og mødes. Men de skriver
også om alt, hvad der kan opstå af
spørgsmål mht. pleje, sex, hjælpemidler,
indretning af hus/lejlighed og følelser.
Jeg er sikker på, at der er grundlag for at lave noget lignende i
Danmark, hvor vi kan sparre
om: Familieliv — Hvordan skal
familie/kæresteliv fungere med
en hjælperordning? — Hus/
lejlighedsindretning —

Pleje, tips og tricks — Børn — Sex
— Og en masse andet. Derudover kan
man med sådan et fællesskab sprede
budskabet om, at man sagtens kan
være kæreste med en rygmarvsskadet,
og uden problemer også kan få familieliv
og det hele til at gå op med en kørestol
i hjemmet.
Jeg håber, der er andre derude, der har
det som mig, og har lyst til at være med
i min Facebook-gruppe: “Fællesskab
for Kvinder med en Mand med
Rygmarvsskade”. Så vi sammen kan
støtte hinanden og dele gode råd, og
måske i fremtiden arrangere at mødes.
Det er en lukket gruppe, der kræver
godkendelse at blive medlem af. Dette
sikrer, at alle mulige ikke får adgang, og
at indholdet er fortroligt, og bliver mellem os i gruppen.
Har du spørgsmål, må du gerne skrive
en privatbesked til mig på “Fællesskab
for Kvinder med en Mand med
Rygmarvsskade”.
Med venlig hilsen
Luna Tøndering Wolsted

Byen rundt i kørestol
Jakob og jeg har sammen en Instagramkonto, der hedder Byen Rundt i Kørestol.
Her deler vi vores liv som familie med kørestol - om gode oplevelser, hjælpemidler og
tilgængelighed. Alle er velkommen til at
følge os.
RYK! 4 · 2020
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Går med ny
Hjælpemiddel:

Nordens
første
hydrauliske
benskinne hjælper Magnus Leo
Mann Eriksen til at gå. Da han
rejste sig fra gangbaren og tog
sit første skridt med C-prace, var
Magnus ikke i tvivl om gevinsten.
- Det var en helt vild oplevelse.

Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Mai Olsson

U

nder et uheldigt fald på
en fransk bjergside i 2016
pådrog den dengang 21-årige
Magnus Leo Mann Eriksen sig
en inkomplet rygmarvsskade. En knust
lændehvirvel kostede ham førligheden
i højre ben, og beskeden fra lægerne
dengang var, at Magnus ikke kom til at
gå igen.
– Jeg havde svært ved at forholde mig
til lægernes dom. Jeg troede simpelthen
ikke på dem. Jeg tænkte, at bare fordi
man har et ben, der ikke virker, og kun
et ben, der gør, betyder det ikke, at man
ikke kan komme op og gå igen.

Søgte hjælpemidler til gang
Magnus var overbevist om, at han blot
skulle kæmpe for at rejse sig fra kørestolen. Under sin indlæggelse på Klinik
For Rygmarvsskader fandt han på egen
hånd frem til hjælpemidler, der kunne
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- Med skinnen kommer jeg
tættere på det aktive liv, som
jeg havde før ulykken, fortæller
Magnus.

assistere ham i det ultimative mål om at
komme op at gå igen.
Med en skinne på sit højre ben og et
godt greb om krykkerne, kunne Magnus
rejse sig fra kørestolen og gå. Men det
var hårdt og ikke så elegant, fordi skinnen gjorde Magnus’ ben stift.
- Jeg skulle svinge benet ud til siden og
frem for at tage et skridt. Det var trættende og belastede for min ryg og hofter
– og så var det også en noget stiv gang
at se på!

En vild oplevelse
Magnus fandt frem til den tyskproducerede benskinne C-Brace, der er en
computerstyret, hydraulisk benskinne.
Med hjælp fra en bandagist hos Sahva
fik han i slutningen af 2019 bevilget en
C-Brace af sin kommune. Magnus blev
dermed Nordens første bruger af den
intelligente ortose; en benskinne, der

med et mikroprocessorstyret, hydraulisk knæled kan støtte Magnus’ stadigt
følelsesløse og lamme højre ben, mens
han selv går på sit venstre ben, hvor han
har generhvervet den oprindelige styrke
fra før ulykken.
- Benskinnen fungerer ligesom en
protese. Man sætter den blot uden på
benet, forklarer Magnus og fortsætter:
- Når jeg overstrækker mit knæ, så kan
jeg få det til at svinge, og på den måde
tage skridt.
Og begejstringen var stor, da Magnus
for første gang fik spændt den specialfremstillede C-Brace på sit højre ben.
– Det var en helt vild oplevelse. Jeg jernede frem og tilbage i gangbarren i tre
timer og var på facetime med familie og
venner for at vise, at nu kunne jeg sgu
gå igen, fortæller Magnus, der er i gang
med at lære at gå på ny.
Det har naturligvis krævet meget træning og mange justeringer undervejs, og
midt i Magnus ivrighed ødelagde han
foddelen, som støtter hans dropfod,
hvilket udsatte hans træning.
- Men det går fremad, og jeg synes,
at jeg er ved at få styr på teknikken i
forhold til bl.a. skift af ganghastighed og
når jeg skal sætte og rejse mig.

Mindre og lettere
Modellen, som Magnus har, er C-Brace
2.0. Den er mindre end sin forgænger
1.0, hvilket betyder, at man kan have

.

teknologi
den på diskret under et par bukser.
Og det betyder meget for Magnus:
- Skinnen kan skjules under mine
bukser.
Den nye model er også lettere.
- Jeg skal ikke bruge så meget
energi på at gå. Og ikke mindst, så
giver den en bevægelse, der er tæt
på at ligne en normal gang.
Magnus påpeger også fordelen
ved, at skinnen kontrolleres med en
tilhørende app.
- Med app’en kan jeg nemt aktivere
og justere, fx skifte mellem mine
træningsmodes, som er gang og
cykling.

Fremtiden
Magnus er i gang med at uddanne
sig til ergoterapeut, og allerede
under sit studie har han haft glæde
af sin nye skinne.
- Elevatorforholdene er ikke optimale, og så er det jo fedt at kunne
gribe gelænderet og tage trapperne!
- Jeg er stadig midt i en læringsproces, men jeg glæder mig til de
muligheder, som skinnen giver mig.
Den vil også holde mit gode ben i
form.

FAKTA

Og allerede nu behøver Magnus
ikke krykker, når han er hjemme,
fordi han kan støtte sig til køkkenbord og vægge.
Men kørestolen slipper Magnus ikke
lige med det samme.
- Der er stadig situationer, hvor jeg
behøver stolen. Jeg kan fx ikke løbe
med skinnen, så skal jeg hurtigt
frem, vil jeg snuppe stolen. Jeg
bliver også nødt til at prioritere mine
kræfter. Så jeg tænker, at min hverdag bliver et mix mellem skinne og
stol. I stolen kan jeg spare kræfter
op til fx en tur i byen med vennerne,
en cykeltur, eller hvis jeg skal et
sted hen med trapper eller ujævnt
terræn, fortæller Magnus og fortsætter begejstret:
- Med skinnen kommer jeg tættere
på det aktive liv, som jeg havde før
ulykken.
Magnus går lige nu med to krykker,
når han er ude, men det er hans mål
at slippe den ene.
- Det giver mig mulighed for at få
hånden fri … fx til at holde min
kæreste i hånden.

C-Brace er produceret af det tyske firma Ottobock og er verdens første
mekatroniske stå- og svingfasekontrollede ortose-system (SSCO®), der på
unik vis styrer både stå- og svingfasen hydraulisk med en mikroprocessorsensor. 100 gange i sekundet registrerer teknologien kroppens bevægelser
og forudser patientens gangfase. Ud fra den viden bøjer og strækker
hydraulikken knæet, så det passer til gangen. På en
opladning kan den tage 10.000 skridt, hvilket svarer til ca. 8 km eller 1 time og 40 minutters gang.
C-Brace tilpasser sig kontinuerligt hverdagssituationer
og understøtter brugeren under navigering på skråninger, ved gang i ujævnt terræn, ved trappegang og ved
eksempelvis den belastning, der opstår i sætte/rejse
sig-situationer. C-Brace 2.0 kræver test og opfyldelse
af en række krav.
Bandagistvirksomheden Sahva er certificeret til at
justere og udlevere C-Brace. Kontakt for yderligere
oplysninger på sahva.dk.

Principafgørelse:

Motorhjælp til kørestol
Med en principafgørelse fra Ankestyrelsen
er det blevet lettere for kørestols
brugere
at få bevilget en hjælpe
motor betalt af
kommunen.
Tekst: Susanne Maibritt Jørgensen

M

ålet med Ankestyrelsens nye principafgørelse om bevilling af hjælpemotor er at
anskueliggøre, hvornår der kan – og skal – gives
støtte til indkøb af el-køretøjer, trehjulede knallerter og cykler efter Servicelovens §112 om
hjælpemidler. Da en hjælpemotor omdanner en
manuel kørestol til en trehulet knallert og/eller et
el-køretøj afhængig af model, gælder principafgørelsen således også for bevilling af hjælpemotorer.
Hos Kørestolseksperten, som fører et bredt
udvalg af hjælpemotorer til kørestole, glæder man
sig over afgørelsen.
- Med en hjælpemotor sidestilles bevægelseshæmmede i endnu højere grad med almindeligt
gående. Du kan købe ind, hente børn i institution,
køre i skoven eller hvad du nu har lyst til, siger
Hans Peter Østergaard fra Kørestolseksperten.
Og at gøre bevægelseshæmmede mest muligt
selvhjulpne er netop formålet med Serviceloven
og bevillingen af hjælpemidler.
I indledningen til principafgørelsen står der således: ”Det skal indgå, hvilke aktiviteter borgeren
vil bruge køretøjet til, men der skal særligt være
opmærksomhed på borgerens sociale forhold.
Borgerens ønske om at opnå et højere aktivitetsniveau end sit nuværende bør også inddrages, så
borgeren får mulighed for at udvikle sig og for at
klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse
og forbedre livskvaliteten.” Og netop den ambition
indfrier en hjælpemotor påmonteret den manuelle
kørestol, idet man nemt og ubesværet kan tilbagelægge lange strækninger, køre på grusvej og
forcere selv stejle bakker og skråninger.
- Men en hjælpemotor er ikke bare følelsen af
frihed. Den skåner også helbredet, siger Hans
Peter Østergaard.
Hans Peter Østergaard gør opmærksom på, at
principafgørelsen ikke kun gælder hjælpemotorer,
men el-køretøjer som helhed, hvorfor kommunen
i enkelte tilfælde kan vurdere, at en egentlig elkørestol, el-scooter eller andet el-køretøj tjener
brugeren bedst.
Der henvises til retsinformation.dk. “Princip
afgørelse 40-19 om hjælpemidler - forbrugsgoder - transport i nærområdet - el-køretøj - cykel”.
RYK! 4 · 2020
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Produktudvikling:

Brugertest på afstand

Da statsminister Mette Frederiksen lukkede landet i marts, lukkede virksomheden Coloplast også delvist.
Ansatte blev sendt hjem for at arbejde hjemmefra og skulle straks omstille sig til et arbejdsliv, der var mere
digitalt, end de ansatte var vant til. Men produktudviklingen stod ikke stille, og virksomheden ønskede at
sikre, at brugerne fortsat var i centrum i udviklingen af produkter.

- Når Coloplast udvikler og evaluerer produkter, er det i tæt
dialog med vores brugere. Vi inviterer dem ofte ’hjem’ til os i
Humlebæk, eller vi aftaler at komme hjem til dem. Men ingen
af disse muligheder kunne umiddelbart lade sig gøre, da coronaepidemien ramte landet, fortæller brugerspecialist Katrine
Petersen.
Coloplast måtte derfor se på, hvordan de stadig kunne møde
deres brugere på den sikreste og mest trygge måde.
- Vi skulle tænke i nye måder at udføre brugertest og produkt
evalueringer på, fortæller Katrine Petersen og påpeger:
- For det er vigtigt, at de af vores produkter, der er under
udvikling, stadig kommer i hænderne på de rigtige eksperter nemlig vores brugere.

Corona set-up
Katrine Petersen og hendes kollegaer, Matthew og Nikolaj, i
User Research & Usability undersøgte derfor mulighederne for
at lave et Corona set-up, hvilket blev til ’COVID-19 sikre kasser’, som de kunne køre ud i landet med.
- Vi fik lavet nogle kasser, hvor produkter, papirer og en telefon
blev lagt i og derefter desinficeret. Alle prototyper af produkterne blev lavet specifikt til hver enkelt bruger, så vi sikrede
os, at det kun var den enkelte deltager, der havde rørt ved sin
egen prototype.
Med de pakkede COVID-19 kasser kørte Katrine Petersen og
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hendes kollegaer rundt på Sjælland, Fyn og i Jylland. Efter
aftale med deltageren afleverede de kassen, kun håndteret
med handsker, foran testdeltagerens hoveddør, eller direkte
leveret iført handsker og maske.
- Vi satte os derefter i bilen udenfor og kommunikerede med
deltageren over videoopkald. Deltageren blev bedt om at åbne
og prøve produktet på en attrap foran kameraet på telefonen,
og vi kunne på denne måde kommunikere og høre deltagerens
tanker og overvejelser, forklarer Katrine Petersen.

Bliver aldrig det samme
Til trods for at Coloplasts udekørende team var godt forberedt
og stadig kunne kommunikere gennem telefonen, gav det ikke
den samme oplevelse.
- Denne opsætning bliver aldrig det samme, som når vi sidder i samme rum. Vi kommer ikke lige så tæt på hinanden, og
det føles derfor mere distanceret. Det ønsker vi ikke, forklarer
Katrine Petersen og fortsætter:
- Et andet, manglende aspekt, er, at vi ikke kan se hele håndteringen af produktet på den lille skærm og dermed ikke får
alle de vigtige, små detaljer med.
Som supplement til kameraet på telefonen spurgte teamet
derfor deltagerne, om de havde lyst til at benytte et pandemonteret kamera.
- På den måde kan vi se håndteringen fra deltagernes vin-

Tekst: Birgitte Bjørkman • Illustration: Katrine Petersen

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

kel og dermed bedre forstå nogle af
de udfordringer, der er ved at bruge fx
urinvejskatetre.
Med det nye Corona set-up har teamet
ladet det være op til den enkelte deltager, hvordan opsætningen skal være, og
hvad han/hun føler sig mest tryg ved.

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

9 km/t

Uforudsete hændelser
I forbindelse med denne nye opsætning
oplevede teamet også en del uforudsete
hændelser.
- Her måtte vi improvisere, fortæller Katrine
Petersen og forklarer:
- Da det ikke er nogen hemmelighed, at
den digitale teknik kan drille, var vi bl.a. ude
for, at vi ikke kunne sidde i bilen, men måtte
flytte udstyret ind i deltagerens have og kommunikere gennem døren til stuen, hvor deltageren befandt
sig. Vi oplevede også at måtte sidde i et separat rum
med handsker og masker for at sikre behørig afstand til en
deltager, der havde inviteret os indenfor i huset.

Sikkerheden er det vigtigste
På spørgsmålet om, hvad teamet kan konkludere på det
tvungne corona set-up med fjerntestning, svarer Katrine
Petersen:
- Under hele forløbet har vi savnet en større interaktion med
vores brugere og at kunne se hinandens ansigtsudtryk og
nærvær. Denne coronasikre opsætning bliver aldrig det
samme, som vi har været vant til. Men sikkerheden for vores
brugere er det vigtigste, og derfor synes vi også, at denne
opsætning er en god mulighed for at bibeholde det tætte samarbejde og stadig kunne opnå stor indsigt i vores brugeres liv!
Derfor stopper Coloplast heller ikke med dette set-up
foreløbig.
- Det har været en rigtig spændende og udfordrende proces,
vi har været igennem i samarbejde med vores brugere. Det har
givet os en ny metode, der kan bruges fremover – ikke bare
når vi - desværre - er i en verdenssituation som denne, men
også, når vi ønsker at komme ud til flere og nye brugere, der
bor geografisk længere væk fra vores faciliteter i Humlebæk.

Uvurderlig indsigt
Afslutningsvis vil Katrine Petersen gerne give et par rosende
ord til de mange brugere, der har stillet op gennem årene og
ikke mindst i dette år, hvor corona har udfordret Coloplasts
gennemførelse af brugertest:
- Vi vil gerne give en kæmpestor tak til alle de fantastiske
deltagere og brugere, der har givet os indsigt i, hvordan vores
produkter kan forbedres. Det er helt uvurderligt – uden dem
var vores arbejde og produkter ingenting.
Hvis du ønsker at deltage i en brugertest i fremtiden, er du
velkommen til at kontakte Katrine på dkknhp@coloplast.com.

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

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

UDDANNELSE OG KØB AF UDSTYR: INFO@FYSIODEMA.DK
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Dialog og input
Produktudvikling:

Der er flere og flere virksomheder, der inddrager deres brugere i udviklingen af produkter gennem dialog og
input. Det gør de, fordi der skal være sikkerhed for, at produkterne lever op til brugernes behov - og det er
kun brugeren selv, der ved, hvor skoen trykker. Det har den danske virksomhed Qufora erfaret.
- Vi kan komme med et produkt, hvor brugerne vender tommelfingeren nedad.

- Den primære opgave for brugerne er
at vurdere og kommentere de prototyper, som fremstilles med 3D–print, og
som har været gennem test i laboratoriet, fortæller Henrik Bork (til højre i
billedet).

D

et er altid interessant at besøge virksomheder,
som producerer hjælpemidler og produkter,
som mennesker med rygmarvsskade benytter i
dagligdagen.
I september smuttede jeg derfor forbi MBH
Qufora i Allerød, som producerer produkter til håndtering af
vandladnings- og afføringsproblemer. Virksomheden giver
udtryk for, at de er meget opmærksomme på at få brugernes
input med i processen, så de hele tiden kan være sikre på, at
produkterne modsvarer brugernes behov. Jeg mødtes derfor
med Henrik Bork og Ole Hougaard, der begge arbejder med
udvikling, for at undersøge nærmere, hvad de mener med
inddragelse af brugerne, og ikke mindst for at høre, hvem
brugerne er?

Dialog gennem spørgeskemaer
Det er en udfordring for Qufora, som har deres vigtigste
marked i lande som England, Holland og Danmark som hjemmemarked, at være i direkte dialog med slutbrugerne. Og
Covid-19 har ikke gjort det nemmere for virksomheden, der
har over 60 medarbejdere på verdensplan.
- For det første er der stor afstand fra Danmark til England.
For det andet sælges produkterne via lokale hjælpemiddelfirmaer, som ikke er en del af Qufora. For det tredje er der tale
om produkter, som hører til det private liv, og derfor kan det

32 4 · 2020 RYK!

være vanskeligt at få en dialog eller
for den sags skyld blot få kontakt til
brugerne, forklarer produktudvikler
Henrik Bork.
Når Qufora taler om brugerne, så viser
det sig hurtigt, at det ikke er et entydigt begreb. Der er mange brugere,
som har indflydelse på det endelige
produkt.
- Sygeplejerskerne spiller en væsentlig
rolle, fordi de er i kontakt med dem,
der bruger produkterne i dagligdagen. Det er ofte sygeplejerskens erfaringer, der spiller ind i forhold til, hvordan produkterne skal ændres eller skabes, forklarer produktudvikler Ole
Hougaard.
For at komme i dialog med slutbrugerne har Qufora udarbejdet spørgeskemaer. Det er undersøgelser, som giver svar på
produkternes funktioner og mangel på funktioner.
- Der er mange slutbrugere, der besvarer vores spørgeskema,
fortæller Henrik Bork, der mener, at det sandsynligvis er fordi,
det handler om noget, som har betydning for den enkelte i
hverdagen.
Også ansatte hos Qufora er en del af brugerkredsen, fx personer med rygmarvsskade. Og det er sket, at der er andre
virksomheder, som har bidraget med konstruktive løsninger til
dagligdagens udfordringer og dermed bidraget som inspirator.
Der kommer derfor input til produktionsudvikling fra mange
sider.

Kontant tilbagemelding
Den vigtigste kilde til brugernes stemme går gennem samarbejde med danske repræsentanter, hvilket ikke er overraskende, siden Qufora er dansk med adresse i Allerød. Der
tales fx med mennesker med rygmarvsskade fra rugbyverdenen, træningscentre og deltagere ved arrangementer i RYK.
- Den primære opgave for brugerne er at vurdere og kommen-

FLERE KILOMETER
OG MERE POWER

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

Tekst: Stig Langvad • Foto: Qufora
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tere de prototyper, som fremstilles med 3D–print, og som har
været gennem test i laboratoriet, fortæller Henrik Bork.
Ole Hougaard indskyder:
- Når brugerne inviteres til at teste produkterne, underskriver
de en klausul om ikke at fortælle om produkterne eller resultaterne, før de kommer på markedet.
Henrik og Ole er meget enige i, at det giver noget at være i
dialog med brugerne, særligt, når man ikke møder brugerne i
dagligdagen på sin arbejdsplads eller i ens sociale liv. De har
flere gange været nødt til at lave om på produkterne på baggrund af brugernes kontante tilbagemelding.
- Vi kan komme med et produkt, hvor brugerne vender tommelfingeren ned.
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KØRESTOLE OG HJÆLPEMOTORER
FRA BRUGERE TIL BRUGERE
WWW.KOERESTOLSEKSPERTEN.DK

Fokus på tid og miljø
Men hvad er det, som brugerne rent faktisk efterspørger, bortset fra, at tingene skal fungere?
- Det handler meget om tid. Der er ingen, der ønsker at bruge
for megen tid. Faktisk vil de hellere bruge mindre tid. Det
handler også om, at produkterne skal være avancerede i
funktion og simple i brug. De skal være entydige, robuste og
nemme at anvende, fortæller Henrik Bork.
Som noget helt særligt melder brugerne, at man skal tage de
største hensyn til bevarelse af klodens natur og klima.
- Derfor går de også meget op i, hvordan man kan spare på fx
plastik og emballage eller på anden måde bidrage til ambitioner om en grønnere fremtid.
- Faktisk oplever vi, at brugerne en gang imellem griner af os,
når vi kommer med noget, som de synes er håbløst i funktion
eller design, men sådan må det være, når man spørger dem,
der ved, hvor skoen trykker, slutter de begge samstemmende.

Mollii nedsætter spasticitet

Qufora® produceres af MBH-International A/S i Danmark.
mbh-international.com/da/
Mollii er et nyt hjælpemiddel, der nedsætter
spasticitet og fremmer genopretning motoriske funktioner.
Mollii bruges af mennesker der lider af:

Kontorets advokater har gennem en årrække
specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsret.
Vi beskæftiger os i dag næsten udelukkende
med disse retsområder.
Vi yder kun bistand til skadelidte.

•
•
•
•
•

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
+45 33 36 99 99

Sankt Annæ Plads 7, st.
1250 København K

gp@grove-partnere.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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Det fremtidige sundhedsvæsen
I anledning af coronakrisen har Sundhedspolitisk Tidsskrift
arrangeret en live streamet debatrække bestående af otte
debatter om fremtidens sundhedsvæsen.

A

Debatrækken har været
interessant at følge, da det
giver et billede af, hvilke aspekter, centrale personer har fokus
på i forhold til fremtidens sundhedsvæsen. Eksempelvis virtuelle konsultationer. Hvis disse
bliver brugt rigtigt, vil det være
noget, RYKs patientgruppe kan
have stor glæde af, fx i forbindelse med de jævnlige kontrolbesøg, specifikke spørgsmål i
relation til vores rygmarvsskade
eller fysioterapi.
Et andet, interessant emne, der
var fokus på, er samarbejdet
mellem de forskellige sektorer
som fx hospitaler og kommuner. Det er noget, man har
fremhævet som værende velfungerende i forbindelse med
coronaepidemien i Danmark,
men som ellers har været
udskældt. Den unikke ekspertise, som en lille patientgruppe
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Kort nyt

Tekst: Claus Andersen, ledende overlæge

Tekst: Mikkel Bundgaard

mbitionen med debat
rækken var at indsamle
erfaringer fra omstillingen af sundhedsvæsenet
i forbindelse med coronaens ankomst til Danmark.
Paneldeltagerne i de otte
debatter var forskellige og
bestod af fagpersoner, beslutningstagere og patienter.
Samtidig kunne man som
deltager hjemmefra stille
spørgsmål og kommentarer til
paneldeltagerne.
Den ottende og sidste debat
blev gennemført sidst i august
med det formål at sammenfatte
essensen af de syv foregående
debatter i et løsningskatalog,
så man kan bruge erfaringerne
i en kommende sundhedsreform. Det er et ambitiøst mål.

NYT

som vores har brug for i kontakten til egen læge, fysioterapeut, m.v., vil kunne udbredes
med et ”rejsehold” af fagpersoner fra de to landsdækkende
rehabiliteringscentre, som
sundhedspersonale, der ikke
har ekspertisen, kan trække
på. Det vil give en mere sammenhængende rehabilitering
og bedre sundhed. Her vil de
to nye videnscentre for neurorehabilitering kunne få en vigtig
betydning i fremtiden (læs mere
herom i forrige blad).
I den afsluttende debat blev
det fremhævet, at det vil
være smart med mere fokus
på forebyggelse. Det er en
opgave, der primært ligger i
kommunerne, mens den faglige ekspertise i høj grad er
på hospitalerne. Derfor vil det
være oplagt at åbne mere for,
at det kommunale regi og de
praktiserende læger kan søge
råd hos hospitalerne.
Blødere aspekter, som tid til
omsorg og tid til at lytte, er
svære at måle på, men kan
være vigtige for den enkelte
patient, blev også debatteret.
I forhold til en sundhedsreform
var der bred enighed i panelet
om, at samarbejdet mellem
hospitaler, kommuner og praktiserende læger bør fremmes.
Ikke nogen større reform – det
vil kræve for store ressourcer at
implementere.
Forhåbentlig har RYK med
sin deltagelse i debatten gjort
paneldeltagerne opmærksomme på, at vi er en lille
patientgruppe, som også er
vigtig at huske på i den store
sammenhæng.

Klinik for Rygmarvsskader har skiftet navn til Afdeling for
Rygmarvsskader (AfR).

Corona
AfR har til dato ikke haft COVID-19, hverken blandt brugerne eller personalet.

Rekruttering til cannabis-studie
Cannabis-studiet er i gang igen, og der kan fortsat
rekrutteres brugere med spasticitet og/eller neuropatiske smerter.

Nedbringelse af venteliste
Ambulatoriet har — trods nedlukning under den værste
COVID-19-periode — god fremgang i nedbringelse af
ventelisterne, som nu er på det laveste niveau i mange
år. Der er skal dog stadig gøres et stort arbejde, før vi
er helt i mål. Der er stadig mange udeblivelser, både
fra ambulante besøg og fra urologiske undersøgelser.
Ventelisteafviklingen kan øges yderligere, hvis udeblivelser reduceres mere. Et nyt tiltag med opringning til
indkaldte ugen før vil forhåbentlig nedbringe udeblivelser.

Status på N-huset
Den udsatte grundstensnedlæggelse planlægges gennemført, når Covid-19 situationen er kommet bedre
under kontrol. Den politisk godkendte tidsplan holdes,
og der er god fremdrift på byggepladsen. Det betyder,
at aflevering af byggeriet fortsat planlægges at ske i juni
2022, og endelig indflytning og modtagelse af første
patient planlægges gennemført hen mod nytår 2022.
Der er igangsat proces med byggeledere og entreprenører forud for at byggearbejder skal i gang indenfor i
NeurorehabiliteringsHuset.
BB

Foto: Anders J. Andersen

TNYTNYT
..... fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Indvielse af bådebro

Den 24. september var der officiel indvielse af Viborg
Sejlklubs nye bådebro med taler, pølser og sodavand.
Ud over bådebroen er der også kommet en ny personlift
samt en ny følgebåd. Indvielsen skulle have fundet sted
i foråret men blev udsat pga. Covid-19. Der var officielle
taler med fremmøde fra Viborg Sejlklub, Økonomi- og
Miljøudvalget, Viborg Kommune, Wibergis Logen samt

Nyt om forskning og udvikling
Forsknings- og udviklingsenheden på VCR har
mange påstartede projekter.
Tekst: Jørgen Vibjerg, fysioterapeut

Nyt samarbejde
I løbet af sensommeren 2020 er forskning i neuro-rehabilitering i Region Midt blevet samlet, idet professor Jørgen
Feldbæk Nielsen, der i forvejen er leder af Forskningsenheden
ved Hammel Neurocenter, også er indtrådt som ny leder af
Forskningsenheden på VCR. Samtidig vil fysioterapeut og ph.d.
Erhard Trillingsgaard Næss-Schmidt, der arbejder med forskning
på Hammel Neurocenter, også arbejde med forskning i forhold
til rygmarvsskadede på VCR. Han vil sidde på kontoret i F&U
mandage og fredage.
Det nye samarbejde forventes at øge indsatsen i forskning på
VCR.

Mod et meningsfuldt hverdagsliv

ved VCR. Sponsorer har bevilliget materialer til broen og
frivillige kræfter fra Viborg Sejlklub har bygget broen. Stor
tak til Viborg Sejlklub for deres indsats, der er med til at
gøre det muligt, at patienter fra VCR igen kan komme ud
af sejle.
Der bliver fremover igen tilbudt sejllads med Mini12’er til
VCRs patienter hver tirsdag i sommerhalvåret.
Lasse Thulstrup, ledende terapeut

LION-projekt
LION-projektet med indoperering af IPG-pacemaker på
komplette paraplegikere afsluttes i januar 2021. I det
nye år er planlagt 10 nye nye operationer. Deltagerne får,
sammen med de tidligere opererede tilknytning til et fast
VCR-team.
Interesserede er velkomne til at kontakte fysioterapeut,
Anette Bach Jønsson på tlf. 7844 6152 eller mail: anjoss@
rm.dk
BB
(Læs også artikel på side 33, red.).

Randi Steensgaard, klinisk sygeplejespecialist, har på fineste vis
afsluttet og forsvaret sin ph.d.-afhandling: “Mod et meningsfuldt
hverdagsliv efter en rygmarvsskade – rehabilitering med afsæt
i patientens deltagelse”. Resultaterne fra studiet indgår nu i det
daglige arbejde på VCR.

Motorisk genoptræning og neuroplasticitet
Søren Krogh er i gang med sidste år af sit ph.d.-studie, der handler om motorisk genoptræning og neuroplasticitet ved hjælp af
supplerende magnetstimulation af hjernebarken.

Træning ved nedsat iltforsyning
Ph.d. studerende Anette B. Jønsson er i gang med et pilotprojekt,
der undersøger sikkerheden af træning med nedsat iltforsyning
til de arbejdende muskler (okklusionstræning). Studiet henvender
sig til personer, der har en lav skade. I starten af 2021 kan hun gå
i gang med det endelige ph.d.- studie, der handler om effekten
af træningsformen.

Coronatiltag
Som følge af corona-virus og COVID-19 er der flere tiltag, som vi
lige nu er i gang med at evaluere. F.eks. har vi spurgt alle medarbejdere om deres oplevelse af de mange ændrede arbejdsgange
på VCR, og vi har spurgt både patienter og medarbejdere, hvad
de synes om telefonkonsultationer som erstatning for ambulant
fremmøde (kontrol) på VCR. Resultaterne af evalueringerne vil
indgå i planlægningen af det fremtidige arbejde på VCR.
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Ny sponsoraftale

RYK holder øje

Når to personer indgår ægteskab og får papirer på hinanden, er det
en fryd. Det er det også, når RYK indgår en aftale med en sponsor
om et længerevarende samarbejde – et sponsorat.
Sponsorerne får et bedre produkt via dialogen med medlemmerne,
og RYK får større muskler til gavn for medlemmerne, og firmaerne
får naturligvis også positiv omtale og mulighed for et bedre marked.

Ifølge servicelovens §112 skal repræsentanter for de
berørte borgere høres, når landets kommuner indgår
nye indkøbsaftaler af hjælpemidler. Ofte er der flere
kommuner, der går sammen om en indkøbsaftale, og
budgetterne for disse kan hurtigt snige sig op på store
beløb. I indkøbsaftalen bliver det udspecificeret, hvilke
services leverandørerne skal tilbyde borgerne. Derfor er
detaljerne i aftalerne, og hvordan de bliver formuleret,
afgørende for os som brugere af hjælpemidler.

Aftale med MBH Qufora
RYK har med virkning fra 2021 indgået en længerevarende og strategisk aftale med MBH Qufora om at bidrage mere systematisk til
hinandens resultater.
Qufora udvikler og forhandler produkter til håndtering af inkontinens
og er et dansk firma med et internationalt netværk af forhandlere
i bl.a. England og Holland, ligesom der også er et dansk marked.

Win-win-situation
Aftalen med Qufora supplerer aftaler med andre, lignende virksomheder (konkurrenter). RYK håber, at det vil være muligt at opnå flere
lignende aftaler, fordi det vil være med til at forbedre sponsorernes
produkter og medlemmernes livskvalitet. Der er tale om en ”winwin-situation”. Det er også RYKs opfattelse, at jo flere aftaler med
sponsorer, og gerne inden for samme område, jo bedre, fordi det
styrker uafhængigheden og kræfterne i RYK. Og det er faktisk et
ønske fra andre firmaer, at der indgås aftaler med andre firmaer - og
eventuelt konkurrenter – om sponsorater, fordi det giver uafhængighed i forhold til det enkelte firma, som dog stadig får gavn af et
tæt og udbytterigt samarbejde.
RYK ser frem til samarbejdet med MBH Qufora.

I forbindelse med indkøbsaftaler for mobilitetshjælpemidler (kørestole, rollatorer, stokke, etc.) er det typisk
RYKs moderorganisation, Dansk Handicap Forbund,
der bliver spurgt om kommentarer til indkøbsaftalerne.
Men på kontinensområdet er det ofte RYK, der bliver
spurgt. Det er vi blevet i en årrække og senest i Aarhus
Kommune. I praksis er det oftest sådan, at vi får tilsendt
et udkast, som vi som patientorganisation kan kommentere på.
Kommunerne er forpligtet til at indhente kommentarer,
men desværre ikke forpligtet til på nogen måde at inddrage dem i det endelige materiale. Så reelt set ved vi
ikke, om vores høringssvar gør nogen forskel. Når det
er sagt, er det vores fornemmelse, at det gør en forskel.
Det kan vi se, når de samme kommuner kommer med
nye udkast til indkøbsaftaler.
Mikkel Bundgaard, sundhedspolitisk konsulent

Nyt redskab i TAI-værktøjskassen
Det gælder om at finde nye måder,
der kan fremme adgang til den
nødvendige sundhedspolitik til gavn
for medlemmerne. RYK forsøger
derfor hele tiden at gå nye veje.
Tekst: Stig Langvad

RYK har som det seneste lavet en
bekymringshenvendelse til Styrelsen for
Patientsikkerhed.
RYK er bekymret over, at kun 5% har
adgang til Transanal Irrigation (TAI). Vi
ved, at mindst 20 % vil have god gavn
af at benytte TAI, fordi det vil nedsætte
tiden på toiletbesøg og give større sikkerhed i hverdagen mod inkontinens.
RYK tror, at den lave grad af udskrivelse
af TAI skyldes manglende økonomi
i den enkelte afdeling, som livslangt
skal betale udgifterne. For de 5% sker
adgangen ofte på vilkår, som ikke lever
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op til nutidens krav om renlighed, fx de
infektionshygiejniske retningslinjer og
EU-forordning 2017/745 vedr. medicinsk
udstyr. Mange brugere modtager kun et
begrænset antal rektal-katetre og anbefales i nogle tilfælde at rengøre dem i
håndvask for genbrug.
Styrelsen for Patientsikkerhed har
sendt vores henvendelse videre til
Sundhedsstyrelsen til vurdering.
Men her har vi ikke kunnet få hjælp,
idet de har sendt sagen tilbage til
Styrelsen for Patientsikkerhed med
oplysning om, at sagen ligger uden
for Sundhedsstyrelsens kompetence.
(Her kan man kun undres over ikke at
have kompetence til at sikre borgernes
sundhed).
Det er RYKs håb, at Styrelsen for
Patientsikkerhed i sidste ende vil træffe

en afgørelse eller iværksætte en procedure over for regioner og kommuner,
som sikrer, at alle med behov for TAI får
adgang til den nødvendige behandling,
og på vilkår, som lever op til hygiejniske
retningslinjer.
Styrelsen for Patientsikkerhed kan dog
kun tage sager, der er udsprunget af en
konkret klage fra en borger, som føler
sig forkert behandlet.
Så på nuværende tidspunkt må vi vente
på et RYK medlem, der enten ikke har
kunnet få adgang til TAI eller skal genbruge rektal-katetre.
RYK! magasin følger sagen.
Har du spørgsmål til eller oplever problemer med bevilling, er du velkomnen til at
kontakte Stig Langvad på tlf. 3117 9723
eller mail: stla@outlook.dk

Sted

København

DONATION

11. sep '20
RYK - Rygmarv
sskadede i Dan
mark
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11.000 DKK
Dato

Til

Drugstars:

Medicin omsat til kontanter
Underskrift

Nummer: 00
03-2019-111

DrugStars, den digitale sundhedsvirksomhed, der står bag
den populære DrugStars app, donerede i år 1.410.000 kr. til 75
patientforeninger i Skandinavien. Blandt dem var RYK, der modtog
11.000 kr.
Tekst: Birgitte Bjørkman

D

ette års donationer til 75 skandinaviske
patientforeninger blev uddelt i september ved et virtuelt møde, hvor også RYK
deltog. Samlet blev uddelt 1.410.000 kr.,
hvoraf RYK modtog 11.000 kr.

Optjente stjerner
Med den gratis app, DrugStars, optjener
brugerne stjerner for at tage deres medicin, svare på spørgeskemaer og aflevere
medicinrester på apoteket mhp. korrekt
destruktion. Stjernerne “doneres” til én af
de patientforeninger, som modtager donationer og konverteres til rigtige penge.

Patienternes stemme
Den store mængde viden omkring brugernes erfaringer er nøglen til, hvordan
DrugStars skaffer midler til de mange
donationer.
- For at medicin skal blive endnu mere
effektiv, og sundhedsvæsnet få mest muligt
for pengene, så skal der lyttes til patienterne. De er trods alt de ultimative eksperter, når det kommer til anvendelsen af
medicinen, fortæller tidligere professor ved
KU og nu grundlægger af DrugStars, Claus
Møldrup.
Derfor har DrugStars gjort denne viden tilgængelig i anonym og aggregeret form via
den globale internetside, DrugsDisclosed.
com med mere end 55 millioner datapunkter og mere end 400.000 patienter.
Formålet er at sikre, at patienternes ople-

velser bliver indsamlet og hørt af medicinalindustrien og myndighederne, så forhold
omkring nuværende og fremtidig medicin
kan forbedres til gavn for patienterne såvel
som sundhedsøkonomien. Samtidig har
patienter og patientforeninger over hele
verden fået en unik mulighed for indsigt i
andres erfaringer med samme medicin.

Abonnement sikrer donationer

Juridisk rådgivning
RYK har indgået et samarbejde
med advokatfirmaet Grove &
Partnere, så medlemmer af RYK
kan få gratis, telefonisk vurdering
og bistand/indledende rådgivning om emner inden for Grove &
Partneres hovedarbejdsområde:
•
•
•
•
•
•

PERSONSKADE – erstatnings- og forsikringsret
Følger efter TRAFIKULYKKER
Følger efter
ARBEJDSULYKKER/
ARBEJDSSKADER
PATIENTSKADESAGER
FORSIKRINGSSAGER efter
fritidsulykker
PENSIONS- og
ERHVERVUDYGTIGHEDS—
FORSIKRINGER.

For patienter og patientforeninger er
DrugsDisclosed.com gratis, men medicinalindustrien betaler for samme adgang til
viden gennem et abonnement, og det er
pengene herfra, der går til donationerne.
Drugstars har fremadrettet forpligtet sig til
at donere 20% af deres omsætning.

Den juridiske rådgivning består
i vurdering, råd og vejledning
vedr. enkeltspørgsmål og drøftelse af, om der er grundlag for at
påbegynde en egentlig advokatarbejde/sagsbehandling. Denne
juridiske rådgivning er gratis.

Tak

Indledes der efterfølgende et
samarbejde om en egentlig sagsbehandling, fx klage til overordnet
myndighed, nævn eller skal en
sag indbringes for domstolene,
afregnes på almindelig vis af det
enkelte medlem (egenbetaling
eller retshjælp/fri proces).

Tak til alle brugere af DrugStars app, der
har valgt at donere deres optjente stjerner
til RYK. Og tak til DrugStars for donationen.
Appen hentes på drugstars.com

Mistillid til medicinalindustrien
En ny undersøgelse med i alt 2.324 danske
patienter afslører, at hovedparten generelt har
mistillid til og føler sig ignoreret af medicinalindustrien. 80% mener, at medicinalindustrien
har indflydelse på, hvilket lægemiddel lægen
vælger at udskrive.
Kilde: DrugStars

Uddeling af gratis ansigtsmasker
På initiativ fra ESCIF Help Alliance uddeler RYK i et samarbejde
med UlykkesPatientForeningen gratis CE-godkendte ansigtsmasker.
Uddelingen sker via de to foreningers medlemskab af ESCIF (European Spinal Cord
Injury Federation) og uddeles til dem, der har størst behov for beskyttelse mod Covid19. Det drejer sig om æsker med 50 masker, og der tildeles en pakke pr. ansøger. Find
info og skema på ryk.dk.

Grove & Partnere vil altid give en
skriftlig vejledning og orientering
om pris og sagens forventede
karakter og omfang, inden der vil
blive tale om egenbetaling.
Helle Schmidt, formand
Kontakt:
Advokat Søren
H. M. Larsen,
tlf. 3336 9999
eller mail: sl@
grove-partnere.
dk. groveogpartnere.dk
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Bunkeafgørelser i BPA sager
Dansk Handicap Forbunds rådgivning erfarede i efteråret, at mange borgere med hjælpeordningen BPA i Aarhus Kommune modtog enslydende breve med oplysning om nedsættelse af udgiftsdækning ved at have hjælpere. Således stod det i brevene, at beløbet til at
dække udgifterne var nedsat til 500 kr., med mindre den enkelte borger gjorde indsigelse
med et partshøringssvar eller en klage. Fremgangsmåden kan kun beskrives som ’bunkeafgørelser’, mener DHF og peger på, at der mangler en forudgående, konkret og individuel
vurdering. DHFs rådgivningsteam har derfor i efteråret anbefalet medlemmer i Aarhus at
indsende et partshøringssvar med argumentation for, at kommunen har fremsendt en
standardafgørelse, idet der er ikke er foretaget en konkret og individuel vurdering, hvilket
gør ændringen af tillægget ulovlig. Partshøringssvar skal fremsendes senest 14 dage efter
modtagelse af brevet.
BB

Takstmodel til BPA
KL, FOA og Handicapbranchen Danmark foreslår, at der bliver indført en takstmodel for
beregning af tilskud til en BPA-ordning. Parterne mener, at en takstmodel vil øge tryghed
og retssikkerhed hos brugerne af BPA, fordi det vil sikre en større gennemsigtighed og
ensartethed på området. Ligeledes mener parterne, at en takstmodel, der hviler på et
fornuftigt niveau, vil sikre bedre arbejdsvilkår for de ansatte og gøre administration af
ordningen lettere for landets kommuner. Parterne har sendt deres forslag til social- og
indenrigsministeren. Der er i dag 1.800 borgere, der har BPA-ordning.
BB

Klubben vil skabe et udviklende og
spændende miljø, hvor medlemmer
får mulighed for at udfordre sig selv,
og hvor det sociale aspekt er i fokus.
Find mere info på osmedhjul.dk eller
på klubbens facebookside af samme
navn.
BB

Deltagere til træningsforsøg
Aalborg Universitet søger deltagere
med rygmarvsskade, der benytter
manuel kørestol og kan udføre overkropstræning, til et ph.d.-projekt, hvor
effekt af træning på hjerte-/kredsløbsfunktion og metaboliske faktorer skal
undersøges. Iinteresserede kan kontakte Rasmus Kopp Hansen, tlf. 2089
2317 eller mail: rkopp@hst.aau.dk.
BB

Tours on Wheels
Inspiration til en mere tilgængelig hverdag finder man i et nyt katalog
udgivet af Tours on Wheels.
Tekst: Birgitte Bjørkman

De aarhusianske tilgængelighedsaktivister fra Tours on Wheels har
udgivet et inspirationskatalog i ord og
billeder med titlen “Tours on Wheels –
Forhindringer og løsninger i byrummet
for mennesker i kørestol”. Kataloget
er resultatet af et års arbejde, hvor
borgere, embedsfolk og politikere blev
inviteret til en oplevelse af byen fra
kørestol.
Initiativet blev igangsat i 2019 af Ulla
Søberg Jakobsen, der selv sidder i
kørestol og vil skabe større bevidsthed
om tilgængeligheden i Aarhus. Ved
at give dem, der normalt færdes til
fods, mulighed for at opleve byen fra
en kørestol, får de pludselig øje på, at
byen er fuld af forhindringer.
Den invitation tog mange imod, bl.a.
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toppolitikere som Aarhus-borgmester
Jacob Bundsgaard og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, men
også arkitekter, embedsmænd og
skoleelever.
Det er blevet til eksempler på forhindringer i byrummet, som kataloget
er rig på: kantsten, dårligt placerede
skilte, parkerede cykler og biler og dårlig indretning af butikker. Helt almindelige gøremål, som fx at skulle købe
sig et par bukser, kan være et nærmest
umuligt forehavende, fordi en dørtærskel eller nogle få trappetrin gør det
umuligt at komme ind i en butik.
Katalogets formål er at sætte fokus på
tilgængelighed og skubbe til forandring
og dialog i Aarhus gennem egenop-

levelse blandt de inviterede borgere,
embedsfolk og politikere. Desuden
bidrager kataloget med inspiration og
masser af bud på løsninger i byrummet, der ofte er meget enkle og billige.
Ofte handler det om, påpeger Tours on
Wheels, at have forstået problemstillingerne på forhånd, inden man begynder
at planlægge eller renovere henimod
mere tilgængelige byrum og butikker.
Det er fotograf Ole Bramsen, der har
dokumenteret turene med sit kamera
og Jeppe Spure Nielsen og Lotte
Printz har i tekst samlet op på erfaringerne fra de mange ture på hjul.
Find katalog og info om Tours on
Wheels på: sagerdersamler.dk

Fond til rejser for studerende
Har du et handicap og er studerende på en videregående uddannelse, og vil du gerne på ferie, så kan du søge om legat hos
Skovtaksator Jørgen Aarestrups Fond. Du kan søge, hvis du er
studieaktiv, har et handicap, rejsen har et rekreationsmæssigt formål, eksempelvis en behandlingsrejse, og du er mindrebemidlet.
Ansøgere bedes indsende en kort redegørelse og begrundelse
for rejsens formål, budget over rejseudgifter, dokumentation
for handicap med lægeattest, seneste årsopgørelse fra SKAT
som dokumentation for indkomst samt husstandsindkomst.
Ansøgningsfrist er den 1. maj 2021. Ansøgning med bilag sendes
til: BJØRNSHOLM, Bredgade 25 F, 1260 København K. Angiv fondens navn på konvolutten: Skovtaksator Jørgen Aarestrups Fond.
Ved spørgsmål kontakt: rielynge@hotmail.com.
BB

Fagligt oplæg til en smertehandlingsplan
I september udsendte Sundhedsstyrelsen rapporten ”Afdækning
af smerteområdet - Fagligt oplæg til en smertehandlingsplan”.
Rapporten dokumenterer, at smertepatienter mangler forståelse
i sundhedssystemet, og at smerter koster samfundet milliarder
hvert år. Formålet er at bidrage med et fagligt oplæg til en smertehandlingsplan, der skal tage afsæt i den aktuelle afdækning af de
væsentligste udfordringer og mulige indsatser på smerteområdet.
Find publikationen på admin.sst.dk
BB

Rehabmobility har skiftet adresse
Rehabmobility, der nyligt åbnede i Ballerup, er flyttet til Viborg.
Her tilbydes individuel personlig træning i HUR maskiner /iGYM,
gangtræning i Alter G, holdtræning i Tyromotion finger-, hånd-,
og armrobotmaskiner, yogahold med fokus på udspænding og
vejrtrækning, manuel behandling på briks fx, meridian & stressless
akupoints massage, ansigtszonerefleks terapi, kraniosacral terapi
og Gua sha /Scraping. Der er mulighed for rabat ved klippekortsordning. Rehabmobility’s nye adresse er Vilhelm Ehlerts Alle 8,
8800 Viborg. Der er gode parkerings- og adgangsforhold. Find
mere info på rehabmobility.dk
BB

Good Basket
Når du køber DHFs
kurve fra Ghana, støtter du samtidig personer med handicap
i området, som med
kurveproduktionen får
mulighed for at skabe
sig et økonomisk uafhængigt liv. Pengene
ved køb går ubeskåret til projektet, der
indtil nu har uddannet 120 kurveflettere. Kurvene købes på DHFs
webshop, som man finder på danskhandicapforbund.dk
BB

Podcast om domstole vs. myndigheder
Magtens Tredeling har lavet en interessant podcast om juraen
bag praksis i kommuners afgørelser ift. statslig lovgivning, der
bl.a. afdækker borgerens manglende retssikkerhed og myndigheders immunitet, særligt i socialretlige sager. I en analyse
fra foreningen Embedsværket viste det sig, at 42 procent af
alle afgørelser truffet i kommunerne er truffet på et ulovligt
grundlag. Og at antallet af hjemviste sager, altså sager, der
sendes tilbage til kommunerne fra Ankestyrelsen er steget
fra 16 procent til 32 procent mellem 2013 og 2019. Men selv
om en borger er blevet offer for en forkert beslutning ude
hos en myndighed, der måske endda er truffet på et ulovligt
grundlag, så er det noget nær umuligt at vinde en sag mod
myndigheden. For domstolene har nemlig en flere hundrede
år gammel tradition om, at de ikke blander sig i myndighedernes afgørelser. Særligt hvis det drejer sig om skønsudøvelse.
Også selv om den er forkert eller direkte ulovlig. I podcasten
medvirker advokat Mads Krøger Pramming og jurist Monica
Lylloff, der bliver stillet spørgsmålene: Hvorfor? Hvad betyder
det for retssikkerheden? Og kan det ændres?
Find podcasten på radio-danmark.dk
BB

Ferticare 2.0
Så er den nye Ferticare 2.0 kommet på det danske marked.
Ferticare 2.0 er produceret i USA og er en moderniseret
udgave af den tidligere Ferticare vibrator, der i sin tid blev
opfundet af den danske professor i urologi, Jens Sønksen.
Ferticare 2.0 er udviklet af førende urologer og specialister
til brug for mænd med rejsningsproblemer og nerveskader mhp. seksuel stimuli og
udløsning. Ferticare har ikke
mindst gennem årene hjulpet
mange par, hvor manden er
rygmarvsskadet, til at skabe
sin egen familie ved fertilitetsbehandling med brug af
den kraftige vibrator. Pris:
7.499 kr. Der kan søges om tilskud fra kommunen til køb af
Ferticare 2.0. Tilskud skal søges inden køb. Forhandles af Else
O., sygeplejerske og specialist i sexologisk rådgivning. Læs
mere på elseoshop.dk.
BB

Vaccination
Personer med høj rygmarvsskade og personer over 65 år
anbefales vaccination mod influenza og pneumokokker. Når
du bliver vaccineret mod influenza og pneumokoksygdom,
beskytter du først og fremmest dig selv. Du kan læse mere på
ssi.dk/influenzavaccination eller kontakte din læge for yderligere information.
BB
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OPDAG
STYRKEN I
ELLE
Verdens første intermitterende kateter
med et L-formet håndtag.

Et valg der vil gøre en reel forskel!

wellspect.dk
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LoFric® Elle™ er klar til brug, et hydrofilt engangskateter
med et ergonomisk håndtag, forbedrer kontrollen og giver
mulighed for en ny hygiejnisk måde at kateterisere sig på.

