magasin
for rygmarvsskadede

4 · 2021 · 43. årgang

Det vildeste sus

Tarmhormoner og knogleskørhed
Verdens første exoskelet-arm
Balsam for sjælen
Handyman

ryk.dk

Er du indlagt
på VCR i Viborg?

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

Har du brug for advokatbistand
i din personskadesag?

Solveig Værum Nørgaard
Advokat

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

K O STTILSKUD MED C OATEDE LOPPEFRØSKALL E R
SMAGER GODT
Findes i flere
smagsvarianter

KNASENDE
SPRØDT
Klistrer ikke
i munden

HØJT
FIBERINDHOLD
Naturlige glutenfri
kostfibre

Køb SylliFlor ® her:
www.biodanepharma.com
apoteket
helsekostforretningen

Når tarmen
er en særlig
udfordring
Biodane Pharma A/S · Staushedevejen 10 · 6621 Gesten · Danmark · Tlf. 75 555 777 · info@biodanepharma.com · www.biodanepharma.com

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.

Kørestolstraktor
For dig der vil selv - hele livet !

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

9 km/t

Læs mere på
www.stomiguiden.dk
WAYUP • Niels Horsbøl • 20 40 63 18

STOMIFORENINGEN COPA TLF. 5767 3525
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www.wayup.dk

4·2021
Kære læser
Endnu et RYK! magasin er på gaden med nyt og
spændende læsestof.
Fra adventure i Panama med Sofie og Therese,
der har været på deres vildeste surfing på
Stillehavets bølger, til besøg hos handymanden
Svend i Gilleleje, hvor ingen opgave er for stor,
og videre til Taastrup, hvor vi finder Flemming, der
lever sit liv på en mavebåre.
Fra forskningens verden glæder det mig at kunne
bringe nyt til RYK!s læsere. Læs om hvordan
tarmhormoner forventes at kunne få positiv indflydelse på vores knogleomsætning, om bekæmpelse af biofilm ved kroniske urinvejsinfektioner
og om forskning i robotteknologi ved det nyåbnede Center for Rehabiliteringsrobotik i Aalborg.
Læs bl.a. om verdens første exoskelet-arm, der
styres med tungen og kan give tetraplegikere
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uden hånd- og armfunktion nye muligheder.
Fra forskningen bevæger vi os over i psykologien,
hvor der gives gode råd til bedre mental helse
gennem metakognitiv terapi, der bl.a. handler om
mindre tænkning.
Fra RYKs egen verden kommer vi omkring en veloverstået generalforsamling, reportage fra temaarrangementer om tarmfunktion og deltagelse i
åresmødet ved den europæiske sammenslutning,
ESCIFs konference i Schweiz. Og i indstik, der
følger med dette nummer, inviteres læserne til to
virtuelle temaeftermiddage om tryksår.
Tilbage er at ønske alle læsere en god jul og et
godt nytår. Vi ses i det nye år, hvor vi er tilbage
med nyt og spændende læsestof og ikke mindst
skal fejre RYKs 50 års jubilæum. God læselyst.
Birgitte Bjørkman, redaktør
RYK! 4 · 2021
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Qufora® IrriSedo Klick
- confidence to enjoy life

Fordele ved
rektal irrigation

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

´

Kan forebygge
forstoppelse og
relaterede tarmproblemer

´

Vil ofte reducere tiden,
der anvendes på toilettet
væsentligt

´

Kan mindske risiko for
urinvejsinfektion

´

Kan ofte mindske brugen
af afføringsmidler og
andre laksitiver

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

Qufora IrriSedo Klick - confidence to enjoy life

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

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

Å

ret går på hæld, og det er tid til at se tilbage på året,
der gik. Det har været et år, hvor vi har været lukket
ned på grund af Corona, men heldigvis også et år,
hvor coronaen slap sit tag, så vi efter sommerferien
kunne få afholdt en masse af de arrangementer, der
lå og ventede. Det har været en fest og var et sandt fyrværkeri
af dejlige følelser, da vi igen kunne mødes. Jeg vil gerne sende
en tak til alle de ildsjæle, der har knoklet og har måttet aflyse,
udskyde og afholde planlagte arrangementer. Jeres indsats er
både stor og værdsat – tusind tak. Der skal selvfølgelig også lyde
en stor tak til vores sponsorer – det er uhyre vigtigt for RYK, at vi
har trofaste og imødekommende sponsorer, der gør det muligt at
gøre en forskel for RYKs medlemmer – tusind tak til alle.
Den 2. oktober blev der afholdt generalforsamling for første gang
i over to år. Der blev valgt en ny bestyrelse, som nu er klar til at
tage fat på det arbejde, der ligger fremadrettet. En stor tak til de
tillidsvalgte, som gav stafetten videre, og et stort velkommen til
de nye kræfter, der har valgt at gøre en indsats for RYK. Til foråret skal der igen afholdes generalforsamling, så vi kan komme
ind i de rigtige valgperioder.

Men der er også gode gaver i vente. RYK fylder 50 år i 2022 – og
hvilken rejse, vores fantastiske specialkreds har været igennem. Der arbejdes på højtryk for
at lave et program, der på alle
måder kan være med til at festliggøre jubilæet, og jeg glæder mig
til at møde jer alle rundt omkring
i landet.

Leder

Julen står for døren, og gaverne er klar. Nogle hyggelige og rare,
mens andre kun er pakket pænt ind.

og uden rimelighed overhovedet, har
de undladt at prioritere handicap
området i den forbindelse. Det ville
have klædt KL at lægge fakta frem.
Vores område er voldsomt presset, og
mange af vores medlemmer er klemt i
et system, der kræver enorme ressourcer, hvis man ikke skal bukke under
undervejs. Afslag, anker og årelang
kamp slider på helbredet. KL påpeger gang på gang, hvor dyrt
området er, men måske skulle man kigge indad. De uhyggelig
mange fejlprocenter, der er på området, koster både økonomisk
og menneskeligt, for ikke at tale om den manglede forståelse
for, at vi kan være en ressource. Meget skyldes en uvidenhed,
som desværre resulterer i uhensigtsmæssige beslutninger og
afgørelser. Den manglende viden vil RYK sammen med DHF
fortsat arbejde for bliver tilvejebragt, ligesom kampen for en
prioritering af vores område.

En ’gave’, som alle med garanti gerne ville undvære, er COVID19. Coronaens grimme ansigt har igen fundet vej og bliver igen
betragtet som en samfundskritik sygdom. Der er mange syge,
indlagte, og mange er bekymrede. Det forstår jeg godt, men
heldigvis er hovedparten af os blevet vaccinerede, og ved at
følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så har jeg troen på, at
vi nok skal komme helskindede igennem vinteren. Hjælp hinanden – hvis I ved, der sidder nogen alene, så giv dem et kald
– ensomhed er særlig udfordrende for vores helbred.

Juleaften nærmer sig med raske
skridt, og snart vil sneen dale.
Lys bliver tændt, og andestegen
vil dufte om kap med klejner,
julebag og gran. Jeg sender alle
samarbejdspartnere en stor tak
for året, der er gået, sammen
med et stort ønske om, at vi også
fremadrettet og i fællesskab vil
gøre en forskel for RYK.

En anden af gaverne, der venter i år, er resultatet af kommunalvalget – bliver løfterne indfriet?, eller er det blot ’kejserens nye
klæder’? Valgkampen er slut, og politikere fra den ene og den
anden side er kommet med løfter om mangt og meget – jeg
håber, at man politisk ser potentiale i at give folk med udfordringer en mulighed for at deltage i og bidrage til samfundet på
lige fod med alle andre.

Til slut vil jeg ønske alle RYKs
medlemmer, tillidsfolk og jeres
familie en rigtig glædelig jul og et
fantastisk nytår.

DHF og RYK kæmper for at sætte fokus på handicapområdet. I
forbindelse med kommunalvalget udsendte KL (Kommunernes
Landsforening) nøgletal for en række områder, men desværre,

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: Maria Alenjandra Ng Fioli • Deadline for nr. 1.2022: 25. januar 2022.
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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Brosten ingen hindring
– Track Wheel holder dig på sporet

Mollii nedsætter spasticitet

Nu
Nuogså
også
med
med
Showroom
Showroom
på
påSjælland
Sjælland

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

Hemiplegi
Cp
Hjerneskade efter traumer
Multiple Sclerosis
Delvis rygmarvsskade

•
•
•
•

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

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

Bandagist Jan nielsen - En verden fuld af muligheder
Kørestole
Kørestoleog
ogudstyr
udstyrfra
frabrugere
brugeretil
tilbrugere
brugere
www.koerestolseksperten.dk
www.koerestolseksperten.dk
8980
89803398
3398**admin@koerestolseksperten.dk
admin@koerestolseksperten.dk
Livøvej
Livøvej27A,
27A,8800
8800Viborg
Viborg**Lunikvej
Lunikvej44A,
44A,2670
2670Greve
Greve

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

Handicapformidlingen
Alle fortjener en god dag

Danmarks største BPA Bureau
BPA og Ledsageordninger
Vikardækning 24/7
Flere end 2500 aktive hjælpere
Personlig konsulent
Juridisk hjælp og rådgivning
Sundhedsforsikring til dine hjælpere

Kontakt os for et uforpligtende møde:

70 777 333 / info@handicapformidlingen.dk
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Følg med på facebook.com/handicapformidlingen

&

Tips Tricks
Dispenser med sensor
SimpleHuman sensor sæbedispenser er en berøringsfri dispenser med automatisk
dosering. Udført i rustfrit stål, er drypfri og 100% vandtæt. Anvendelig til sæbe,
håndsprit, opvaskemiddel mv. Afhængig af håndens afstand til tuden doseres lille
eller større mængde. Føres i følgende farver: Børstet eller poleret samt hvid, rosa og
guld. Anvendes med et genopladeligt batteri med tre måneders brug pr. opladning.
LED-indikator angiver batteriniveauet. Indeholder 266 ml. sæbe. Mål: Højde: 17,2 cm
x Bredde: 7,0 cm x Vægt: 390 g. Set hos gloriamundicare.com til 859 kr.
BB

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

Flotte LED stearinlys
Disse eksklusive hvide LED stearinlys er fra Lyshygges nyeste kollektion ”Luna”. Bloklysene har et meget eksklusivt og elegant look.
Lysene er udført i ren stearin, og med flad top og en smuk dråbeformet flamme, ligner disse LED stearinlys til forveksling ægte
stearinlys. Der er 1.800 timers brændetid på to x C-batterier. Der
kan tilkøbes fjernbetjening for tænd og sluk af lysene og med timingfunktion til indstilling af automatisk tænding. Findes i fire forskellige
størrelser; 10, 12.5, 15 og 20 cm. Diameter: 7.5 cm. Pris 139 – 169
kr. Udføres også som kronelys med samme funktioner.
BB

Elektrisk proptrækker
Denne elektriske proptrækker Deluxe fra Vinology åbner hurtigt og effektivt en flaske
vin. Ved nedsat håndfunktion er den særlig praktisk og nem at bruge. Man kan trække
en korkprop ud på under ti sekunder og åbne op til 50 flasker på en ladning. Fungerer
på alle typer kork og næsten alle flasker og efterlader ingen kork Opladningsstation
og folieskærer medfølger. Skridsikker sortlakeret for et fast greb. Oplades med kabel
via USB eller stikkontakt. Vinology er et engelsk brand, hvorfor der medfølger adapter
til dansk stikkontakt. Set hos wineman.dk til 349 kr.
BB
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Det
Surfing:

I sommer sad Therese og Sofie på et fly mod Panama City. Forude ventede et eventyr
på et adventure resort ved Stillehavskysten med bl.a. surfworkshop med den danske
femdobbelte verdensmester i adaptive surf, Bruno Hansen. Rejsen blev deres vildeste
oplevelse i deres tid som rygmarvsskadede.

D

et lød næsten for godt til at
være sandt. En drømmerejse til eksotiske Panama
med surflektioner af selveste Bruno Hansen, der er
fem gange ISA verdensmester i adaptive
para surfing, og hans danske fætter,
Kristoffer Himmelstrup. Men det var det,
som ventede os.

Udfordringer om bord
Med kufferten pakket, fulde af forventninger og maverne fulde af sommerfugle, tjekkede vi ind i Københavns
Lufthavn og begyndte vores 15 dage
lange eventyr. Ruten gik fra København
til Amsterdam og derfra en næsten 11
timer lang flyvetur til Panama City.
Ingen af os havde prøvet at flyve så lang

en strækning som rygmarvsskadet, og
vi havde da også grublet lidt over, hvordan vi to kørestolsbrugere uden nogen
hjælpere skulle klare tunge kufferter
og toiletbesøg om bord på flyet. Men
heldigvis er der hjælp at hente! De store
flyselskaber har en lille klapstol på hjul,
så personalet kan hjælpe én fra flysæde
til wc og tilbage igen. Selv om toiletterne
på flyet er meget små, og det kræver en
lidt kreativ forflytning, så lykkedes det i
sidste ende.

Rehabiliterende surfing
I Panama City blev vi hentet af Kristoffer,
som hjalp os til et fint hotel. Næste
dag gik turen mod vores endelige
destination i Cambutal, en lille by på
Stillehavskysten omgivet af jungle og
grønne bjerge. Efter seks timers køretur
Sofie: Mine ben er bundet sammen med
en elastik, så de holdes samlet. De bindes ikke fast til surfbrættet udover med
den helt almindelige benstrop, som altid
bruges til surfing.
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vildeste sus

Tekst: Therese Fitzwilliams og Sofie Mikkelsen
Foto: Maria Alenjandra Ng Fioli

ad hullede veje, der snor sig langs bjergsiden, ankom vi til Devocean.
Devocean er Brunos og Kristoffers drøm
om et rehabiliteringscenter, hvor rygmarvsskadede og andre med handicap
kan blive stærkere både mentalt og
fysisk gennem surflektioner i Stillehavet
og livet i junglen. På deres frodige grund
har de bygget cabanaer, som er små
huse, til deres gæster, hvor der er aircondition, eget badeværelse og en lille
terrasse med hængekøje.
Mens vi pakker ud og vænner os til
varmen, kan vi næsten ikke fatte, at vi
endelig er her efter lang tids planlægning og halvandet års udskydning pga.
corona.
Næste morgen får vi serveret en vidunderlig morgenmad, som Kristoffers
kæreste Majandra har kokkereret. Gennem vores ophold serverer
Majandra det ene delikate måltid efter
det andet, lavet med friske, sunde og
lokale råvarer. Vi glæder os hver eneste
gang, det er spisetid til at se, hvad hun
nu har fundet på.

Det vildeste adrenalin kick

Rejsen bød også på alternativ transport.

Som surflektionerne skrider frem de
næste dage, lærer vi at klare flere og
flere af opgaverne selv. Vi kommer selv
op på boardet, vi formår at padle os nok
fart på til selv at fange bølgerne, vi lærer,
hvordan vi styrer retningen, og Bruno
sørger for at udfordre os med større og
større bølger. Vi får tilmed også teorilektioner på land, og vi lærer svømme-,
vejrtrækning- og dykketeknikker i en
pool. Det er en meget stejl læringskurve, og vi overrasker både os selv og
hinanden med, hvor hurtigt, vi udvikler
os. Selv om Sofie har en højere skade
og dermed en dårligere balance end

Den første bølge
Da det bliver tid til vores første surflektion, er vi meget spændte. Vi ser ud på
det enorme Stillehav, hvor bølgerne ruller ind over stranden med stor kraft. Vi
starter ud ved ”low tide”, så vandstanden er lav nok til at gående hjælpere kan
følge os hele vejen ud til vores første
bølger. Therese får lov til at starte.
Therese:
”Jeg kan ikke lade være med at tænke
på, at der er meget langt fra den lille
pool på Specialhospitalet i Rødovre,
hvor der altid sidder to livreddere parat,
til nu at skulle begive sig ud i de voldsomme bølger. Men da jeg kommer
ned i vandet, bliver jeg lettet over, hvor
behageligt varmt det er, og Kristoffer og
resten af crewet er hele tiden ved min
side og hjælper mig op på boardet og

ud henover bølgerne. De positionerer
boardet parat til at fange en bølge og
instruerer mig i at holde godt fast og
lade bølgen føre mig og boardet mod
land. Da de skubber mig afsted på min
første bølge, føles det som det vildeste
sus at opleve bølgens kraft, der tager
mig med og glider mig sikkert mod land.
Jeg smiler hele vejen og kan ikke vente
med at fange den næste bølge.”

Therese: Vi kom op på surfbrættet ved
at trække os op på det fra bagenden af
brættet.
Therese, så giver Bruno klart udtryk for,
at intet er umuligt.
Sofie: ”At se, hvordan Bruno let som
ingenting padler omkring mig som en
lille haj og guider mig både over og
under bølgerne, giver mig en enorm
RYK! 4 · 2021
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Devocean

Therese og Soife på stranden sammen
med hele Devoceans hold.

Der blev også tid til at prøve Brunos
hjemmebyggede håndcykel.

motivation og gejst til at ville mere. Når
vandet bliver så dybt, at de gående ikke
kan følge med mere, så råber Bruno
”grab my leash” og hjælper mig den
sidste vej ud forbi de store bølger. Efter
en lang kamp, hvor vi endelig kan finde
ro ude, hvor vandet er helt stille, får jeg
for alvor en følelse af, at vi er uovervindelige. Men det er langt fra slut. Nu
kommer det bedste. Det handler om
timingen. Og jeg venter bare på det tidspunkt, hvor Bruno råber ”Padle Sofie,
padle!”. Det er det vildeste adrenalin
kick at fange sin egen bølge, og det må
tilmed være den vildeste oplevelse, jeg
har haft til dato i mit femethalvt års liv
som kørestolsbruger. ”

På quadbike i junglen
Mellem surflektionerne slapper vi af i
de ømme, nyfundne muskler, liggende i
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hængekøjerne. Men der er ikke kun surflektioner på programmet. En dag tager
vi med en lokal fisker ud i hans lille båd.
Det er en fantastisk smuk dag, hvor
vi møder havskildpadder, store flokke
af delfiner og en kæmpe pukkelhval.
Fiskeren fanger også to flotte tun til os,
som Majandra tryller om til den lækreste
tuntatar.
En anden dag begiver vi os ud i kajakker
og oplever Stillehavet fra en hel anden
side, når vi svømmer i det varme vand,
der er helt roligt langt fra kysten, hvor
bølgerne bryder.
Vi kører også langt ud i junglen på quadbike og prøver Brunos hjemmebyggede
håndcykel. Vi får massage på det lokale
yoga retreat og drikker af kokosnødder
på stranden.
Da vi skal hjem, bliver vi enige om, at vi
kan tage meget mere end de smukke
oplevelser med os. Vi har udfordret os
selv og flyttet grænser. Vi har lavet så
mange forflytninger ind og ud af hængekøjer, at forflytningen til toilettet på flyet
på vej hjem går let som en leg. Vi har
fået en helt ny tro på, at vi kan rejse hvor
som helst hen i verden, og at vi nok skal
klare de udfordringer, vi kan møde som
kørestolsbrugere.
Vi kommer hjem med en stor taknemmelighed til Bruno og Kristoffer, Bevica
Fonden og alle andre, der har gjort dette
eventyr muligt.
Rejsen blev støttet af Bevica Fonden.

Devocean er et adventure resort i
Panama for mennesker med rygmarvsskade, der ønsker at udfordre
sig selv og få en oplevelse for livet.
Formålet er at give en fantastisk oplevelse med sport og eventyr, hvor man
bliver udfordret og prøver grænser af
med specialiserede aktiviteter som
surfing, kajak, ATV-ture og havsafari.
Der ydes assistance til aktiviteter,
men opholdet kræver, at man selv
kan forflytte sig til og fra kørestolen.
Resortet er knyttet til La Brisa, der har
to tilgængelige hytter med aircondition, Queen seng, toilet og bad. Der
er inkluderet morgenmad og frokost.
Aftensmad købes til. Der er mulighed
for selv at lave aftensmad, men der er
også restauranter i nærheden.
Bedste og billigste flybillet til Panama
er KLM rute Kbh-Amsterdam-Panama
City, der typisk ligger på 5.500-7.500
kr. afhængig af sæson. For overnatning
i Panama City har Devocean en aftale
med et godt hotel, hvor Devocean sørger for at booke overnatning.

Rejse og aktiviteter bliver skræddersyet af Devocean og afhænger af
opholdets varighed, og der er således ingen faste priser på ophold.
Følgende er således blot et overslag
med forbehold: 30.000 kr. for én person og 50.000 kr. for to personer for
et 12 dages ophold (ekskl. flyrejse).
Flere personer bliver tilsvarende billigere pr. person. Transport og ophold
op til max seks personer pr. ophold.
Der tages to max tre kørestolsbrugere
pr. ophold for at sikre tilfredshed og
sikkerhed.
Kontakt Kristoffer Himmelstrup på
mail: Kristoffer.himmelstrup@gmail.
com.

Rasmus og V-Klassen.
To stjerner, der kan
få dig op at køre.
Rasmus Gammelgård,
Salgskonsulent, handicapbiler/minibusser
+45 2085 4305

V-Klassen er en ægte Mercedes. Her får du eksklusive materialer,
sikkerhed og komfort, det er værd at betale lidt ekstra for.
Og Rasmus Gammelgaard er en ægte Hessel-mand:
Her får du en, der kan sit kram, når det kommer
til handicapbiler. Han kender alle faldgruberne
– både de tekniske, de økonomiske og de bureaukratiske. Han kan arbejde med specifikationer,
konstruktionsændringer, godkendelser, tilskudsordninger og alt det andet. Og så er han klar til at

gå ind i det tætte samarbejde med kunden, som
er forudsætningen for en handicapbil, der ikke
blot kører fra A til B, men som også yder ejeren
højeste sikkerhed og køreglæde.
Tal med Rasmus om opgradering af din næste bil.
Til f.eks. en V-Klasse.

Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz, Renault, Dacia og smart.

Århus - Agerøvej 49 tlf. 7211 5000.
www.hessel.dk
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Livet
Under et ophold på Afdeling for
Rygmarvsskader. Privatfoto.

TV2 kørte i efteråret et par indslag om paraplegiker Flemming Nørring, der lever livet på en
mavebåre. Roskilde Festival, Royal Run og en plads i Guinness Rekordbog er blot nogle
af de oplevelser Flemming har som mavebårebruger. Er båren et valg eller en tvingende
nødvendighed? – Hvem er han?
Tekst: Bente Ovesen

L

ad det være sagt med det
samme. Det er en alvorlig
sårhistorie, der ligger bag
Flemming Nørrings valg af
et liv på mavebåre. Otte – ti
operationer. Flemming husker ikke det
nøjagtige antal. Men han har erkendt,
at en hverdag på mavebåre er mindre
begrænsende end et liv i kørestol med
tilbagevendende sår.
- Det er et valg mellem pest eller kolera,
hvor jeg så har valgt kolera, fortæller
han, og fortsætter:
- Jeg kan næsten det samme på min
mavebåre, som jeg plejer at gøre i stol.
Det er bare et spørgsmål om, at mavebåren er indrettet til mig.
- Jeg kan fx komme på Roskilde
Festival på mavebåre. Hvis jeg gør
det i kørestol, får jeg sår og risikerer
benamputation.
Flemming er den eneste, permanente
mavebårebruger i Danmark.

Den første tid
Flemming er 51 år og brækkede ryggen
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i en trafikulykke i 1986. Da var han 15 år
og havde ild i røven.
- Jeg sad for meget, glemte at stemme
op, og så har jeg altid svedt meget. Det
gav mig de første par sår, som dog gik
i sig selv, selv om jeg sad op, fortæller
Flemming.
Men i 1988 gik det rigtig galt, og
Flemming røg på Rigshospitalet, fik en
svinglapoperation og mødte mavebåren
for første gang.
- Jeg gad ikke ligge i sengen på afdelingen, så jeg fik en mavebåre, så jeg
kunne komme lidt ud.
Flemming fortsatte det vilde liv. Flyttede
rundt til stort set enhver afkrog i
Danmark og var også boligløs indimellem. Han brugte cannabis for at få ro i
hovedet. Tankerne og sårene stod i kø:
- Jeg har en utrolig historie. Når jeg fortæller den, plejer jeg at underdrive, for
hvis jeg fortæller den rigtigt, tror folk, jeg
er fuld af løgn – det tror de så alligevel.
Men jeg har ingen grund til at lyve.
Sårene er ikke kun opstået som følge
af tryk på sædeknoglerne. Han har

også haft alvorlige sår, der startede
med en tilsyneladende uskadelig hudafskrabning, han har haft sår i skridtet
som følge af fugt og tryk, og han har
haft et tryksår, som opstod, fordi spasmer pressede lårbensknoglen ud af
hofteskålen. Her fjernede man 10 cm
af venstre lårbensknogle på grund af
knoglebetændelse.
Som 40-årig bliver Flemming udredt for
ADHD. Diagnosen fjernede en masse
skyld.
- Jeg begyndte af forstå mit liv baglæns
og være lidt mere på forkant med tingene, så problemerne ikke eskalerede,
fortæller Flemming.
- Når man kun kan sidde i stolen i
begrænset omfang, og skal ligge i
sengen resten af tiden, så er det en
rigtig dårlig cocktail, når man har ADHD,
konstaterer han.

Permanent mavebårebruger
- Jeg ser mavebåren som et supplement
til kørestolen, men i forebyggelsens
tegn, fortæller Flemming.

på mavebåre

- begrænsninger og mistro er mit brændstof

- For mig har det at sidde været en
luksus. Det er lidt som at spise grøntsager hele ugen og så spise en rød bøf om
lørdagen.
Den 22. januar 2019 valgte han permanent at ligge på mavebåre. Han har kun
siddet i kørestol én gang siden, og det
var i september i år, hvor strømmen gik
og tog luften ud af hans trykaflastende
madras i sengen. Da var han alene og
blev nødt til at flytte over i stolen.
- Mavebåren er lidt mere besværlig at
komme rundt med, men jeg har ikke
noget imod at leve besværligt, så længe
det ikke forhindrer mig i at leve mit
liv, som jeg gerne vil, fortæller han og
fortsætter:
- Det handler om at tænke ud af boksen
og søge nye veje.

Specialdesignet mavebåre
Mavebårehistorien startede i 1993, hvor
Flemming begyndte at køre to kilometer rundt om Hornbæk sø for sjov flere
gange om dagen.
- Så tænkte jeg, at hvis man kan køre
på baghjul i kørestol, så skal det også
kunne lade sig gøre at køre på forhjul på

en mavebåre. Det er jo samme teknik –
bare den anden vej. Jeg fik at vide, at
jeg ikke var rigtig klog. Men nu har jeg
snart gjort det i 30 år og slået tre rekorder, som står i Guinness Rekordbog i
94, 96 og 97-udgaven.
I årene der fulgte, har Flemming udfordret sig selv ved at køre på mavebåre
op i Rundetårn, Sjælland Rundt, DHLstafet, Broløb, Royal Run mv.
- Jeg ligger nu på en prototype, som
jeg har udviklet efter Sjælland Rundt i
1995, hvor jeg fandt ud af, at pladen,
jeg ligger på, skal snævre ind ved skuldrene, så der er bedre plads til at bevæge
armene. Desuden er baghjulene trukket
frem, så mavebåren kan komme op på
en almindelig lift. Den er også forholdsvis lav og bred, så den ikke vælter så
nemt.
- Lige nu arbejder jeg på at finde et
firma, som vil hjælpe med at bygge en
ny med el-hjul. Der er ingen firmaer, der
producerer mavebårer.
- Det er en skam, at mavebåren er så
undervurderet, for den betyder, at man
kan undgå at ligge i sengen og undgå
at sætte sit liv på pause i kortere eller
længere tid.

Livet på mavebåre
- Mistro og negativitet bliver mit brændstof. Jeg kører på forhjul på mavebåre,
fordi nogen sagde, at jeg ikke var rigtig
klog. Jeg nåede toppen af Rundetårn,
fordi ingen troede, jeg kunne.
- Det er et spørgsmål om ikke at sætte
begrænsninger for sig selv, men tage
det som en udfordring, konkluderer
Flemming.
Det samme har han gjort i forbindelse med transport i egen bil.
Bilindretningsfirmaet sagde, at han
ikke måtte blive transporteret liggende på maven. Så kontaktede
Flemming politiet, som sendte sagen til
Flemming lader sig ikke begrænse og
har deltaget i mange motionsløb gennem årene. Privatfoto.

I studiet på Go’ morgen Danmark, hvor
Flemming var inviteret ind for at fortælle
sin historie. Foto: TV2.
Færdselsstyrelsen. Det viste sig, at der
ingen lovgivning var på området. Men
sagen endte med, at han fik en permanent særtilladelse på betingelse af, at
båren blev spændt fast på samme måde
som en kørestol, og at han købte to
slynger og fire karabinhager med sikkerhedslås til at spænde sig fast på båren
med - som en lidt anderledes form for
sikkerhedssele. Slyngerne og karabinhagerne er EU-godkendte og normalt
beregnet til bjergbestigning.
- Jeg går andre veje end andre gør, siger
han.
Flemming kan godt mærke i arme og
skuldre, at han har siddet i kørestol og
ligget på mavebåre i 35 år. Det er derfor,
han er i færd med at udtænke en mavebåre med el-hjul.
Siden 2015 har han haft hjælpeordning
14 timer i døgnet til personlig pleje,
madlavning, ledsagelse mv.

TV2
Indslagene med Flemmings historie på
TV2 blev ifølge deres eget opslag set
750.000 gange på en uge. Blandt kommentarerne på de sociale medier var:
”Kæmpe respekt!”, ”Hvor er du livsbekræftende”, ”En helt utrolig mand” og
”Tak Flemming, det var lige, hvad jeg
havde brug for”.
Flemming var overvældet og sagde til
TV2:
- Folk, som ikke har mødt store udfordringer i livet, glemmer sommetider at
leve det.
RYK! 4 · 2021
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Forskningsprojekt:

Tarmhormoner og knogle
Et nyt, dansk, videnskabeligt forskningsprojekt, der skal undersøge tarmhormonernes relation til
knogleomsætningen hos personer med rygmarvsskade, har potentiale for i fremtiden at kunne behandle
knogleskørhed hos rygmarvsskadede.
- Der er ingen argumenter for, at det ikke skal virke, fortæller Charlotte Bayer Christiansen, der står bag
forskerholdet.

H

vordan er tarmhormonernes relation til knogleomsætningen hos mennesker
med rygmarvsskade? Det
skal et nyt, dansk, sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt
undersøge.
- Vi ved, at tarmhormonerne GIP og
GLP-2 har en positiv effekt på raske
menneskers knogler. Hvis forsøget
viser samme, positive resultat, er der
potentiale for fremtidig behandling mod
knoglenedbrydning hos rygmarvsskadede, fortæller forsker Charlotte Bayer
Christiansen.

Formål med forsøget
Forskningsgruppen, der holder
til på Københavns Universitet og
Rigshospitalet, har modtaget en bevilling til gennemførelse af undersøgelser
i forbindelse med projektet, der er det
første af sin art i verden.
- Der er lavet undersøgelser på andre
patientgrupper, men der er ingen, der
har foretaget målinger på mennesker
med rygmarvsskade før, fortæller
Charlotte Bayer Christiansen.
GIP og GLP-2 er naturligt forekommende peptidhormoner fra tarmen, som
udskilles til blodet efter et måltid, og tidligere studier har vist, at GIP og GLP-2
hæmmer nedbrydningen af knogler hos
raske mennesker. Overordnet er formålet med det danske studie derfor at
undersøge, hvordan tarmhormonerne
virker på knoglerne hos forsøgspersoner
med rygmarvsskade.
Mekanismen bag påvirkning af knoglerne er endnu ukendt.
- Det tyder på, at GIP virker direkte på
knoglerne, imens mekanismen bag det
GLP-2 inducerede fald i knoglenedbrydningen i højere grad er ukendt. Vi
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ønsker derfor at belyse den fysiologiske
respons i knogle efter hhv. et måltid,
og efter injektion af GIP og GLP-2 hos
patienter med rygmarvsskade, forklarer
Charlotte Bayer Christiansen.

Projektstart
Projektet startede i efteråret med efterlysning af 10 forsøgspersoner med
rygmarvsskade. Når de er fundet og
sammensætningen mht. alder, køn, mv.
er kendt, skal der efterfølgende findes
10 matchende, raske kontroller. Inden
selve forsøget starter, inviteres hver
enkelt deltager til et screeningsmøde,
hvor forsøgsdagene gennemgås, og der
kan stilles spørgsmål.
- Her måles højde, vægt og blodtryk og
information omkring helbred noteres.
Der tages en screeningsblodprøve og
en urinprøve for at undersøge blodprocent, lever- og nyrefunktion samt en
række markører relateret til knoglerne,
forklarer Charlotte Bayer Christiansen.

Forsøget
Forsøget består af fem forsøgsdage
med hver en varighed på cirka fem
timer. Den første forsøgsdag er en mål-

FAKTA
Rygmarvsskadede lever med en
stor risiko for at få brud på knogler,
da inaktive muskler forhindrer vores
knogler i at optage kalk, hvilket kan
give diagnosen knogleskørhed (osteoporose). Et brækket ben, en hofte eller
fod kan få omfattende følger med stor
indflydelse på hverdagen med risiko
for indlæggelse, langvarig binding til
hjemmet, forøget risiko for tryksår,
øget afhængighed af hjælp, osv.

tidstest. De resterende fire forsøgsdage
er peptidtest, hvor der gives en injektion
med hhv. GIP, GLP-2, GIP+GLP-2 og
placebo (saltvand). Blodprøver indsamles med jævne mellemrum, ligesom
blodsukker, puls og blodtryk måles
løbende under forsøget.
- Vi analyserer koncentrationer af markører for knoglenedbrydning og -opbygning samt udvalgte hormoner, forklarer
Charlotte Bayer Christiansen og tilføjer
på spørgsmålet, om der er bivirkninger?:
- Der er ingen kendte bivirkninger til GIP
eller GLP-2 i de angivne mængder. De
er begge naturligt forekommende peptider, som tidligere er blevet anvendt som
forsøgsværktøj.
De udtagne blodprøver bliver opbevaret
sikkert i en forskningsbiobank frem til
analyse.

Nytte ved forsøget
- Studiet vil bidrage til vores forståelse
af hormonerne og deres regulering af
knogleomsætningen, og resultaterne vil
forhåbentligt medvirke til udviklingen
af nye og forbedrede behandlinger af
knoglerelaterede sygdomme, hvor vi
udnytter kroppens naturlige mekanismer og undgår mulige bivirkninger ved
anden behandling.
Forskerholdet har forventning om, at
forsøget vil vise en positiv påvirkning
med gode resultater.
- Der er ingen argumenter for, at det
ikke skal virke, påpeger Charlotte
Bayer Christiansen og slutter med en
opfordring:
- Jeg håber, der er 10 personer, der
har lyst til at melde sig som forsøgspersoner, så vi kan blive klogere på,
hvordan vi i fremtiden kan styrke knoglerne og undgå knogleskørhed hos
rygmarvsskadede.

skørhed

Tekst: Birgitte Bjørkman

Charlotte Bayer Christiansen er
post.doc ph.d, M.Sc. og ansat
som forsker på Københavns
Universitet.
Foto: Københavns Universitet.

Det
sundhedsvidenskabe
lige forskningsprojekt udføres
af Klinik for Ryg
marvs
skader på Rigshospitalet,
Glostrup, Hvidovre Hospital
og Københavns Universitet.
Projektet finansieres af Bio
medicinsk Institut og NNF
Center for Basic Metab ol ic
Research, Københavns Univer
sitet. Projektets driftsudgifter er
dækket af en bevilling fra Novo
Nordisk Fonden og Augustinus
Fonden.
Forsøgets resultater bliver
offentliggjort og søgt publiceret
i internationale, videnskabelige
tidsskrifter. Projektets resultater
forventes færdige i 2023.

Vil du være forsøgsperson?
Er du rygmarvsskadet mellem 18 og 80 år, har et BMI på
16-32 kg/m2 og bruger kørestol som den primære måde at
komme rundt? Og vil du bidrage til studiet?
Forskergruppen efterlyser 10 personer med rygmarvsskade,
der ikke har diabetes, en tarmsygdom, nedsat nyrefunktion,
anden sygdom/tilstand eller brug af medicin, der kan forhindre
deltagelse.
Deltagelse indbefatter fem forsøgsdage, hvoraf den første er en
måltidstest. De resterende fire er peptidtest med injektion med
hhv. GIP, GLP-2, GIP+GLP-2 og placebo. Forsøgsdagene har
en varighed på ca. fem timer. Du skal være fastende fra aftenen
før kl. 23. Der er mindst to uger mellem hver forsøgsdag. Med
undtagelse af måltidstesten vil forsøgsdagene være i tilfældig
rækkefølge, og du vil ikke kende rækkefølgen. Forsøgsdagene
starter om morgenen på Hvidovre Hospital. Du får udbetalt
kørselsgodtgørelse.
Du bliver inviteret til en samtale om forsøget inden beslutning om
deltagelse og kan til en hver tid trække dig fra forsøget..
Er du interesseret og mener at opfylde kriterier for deltagelse, skal
du kontakte Charlotte Bayer Christiansen, ph.d, M.Sc. på e-mail:
cbchristiansen@sund.ku.dk eller tlf.: 22 45 98 02.

Sverige er kommet i mål
Hos vores broderfolk mod nord har den offentlige
behandling og rehabilitering af rygmarvsskadede
været spredt i landet – frem til efteråret i år, hvor
der endelig blev sat punktum for årtiers kamp
for at samle behandling og rehabilitering på få,
højtspecialiserede enheder i Sverige.

I

Danmark har vi længe haft behandling og rehabilitering centraliseret på to sygehuse og to
højtspecialiserede rehabiliteringscentre hhv. i
Øst- og Vestdanmark. Dette har ikke været vores
svenske kollegaer forundt. Men i oktober kom der så
en endegyldig beslutning på årtiers kamp for at samle
behandling og rehabilitering på få højtspecialiserede
enheder. Nu kan flere med rygmarvsskade i Sverige få
den bedste behandling.
Spørgsmålet om centraliseret behandling for mennesker med rygmarvsskade i Sverige har gennem 30 år
haft de svenske rygmarvsskadeorganisationers fokus.
Bl.a. har Personskadeförbundet RTP arbejdet for
centralisering siden 80’erne gennem aktiv påvirkning
af politikere og samfund.
- Vi er overbeviste om, at beslutningen nu indebærer,
at flere, der pådrager sig en rygmarvsskade, får tilgang til den bedste behandling, som findes i Sverige,
fortæller Marina Carlsson, forbundsordførende i RTP.
For at opnå status som højtspecialiseret behandling
skal der tages særlige hensyn til, om plejen er kompleks eller sjældent forkommende og om den kræver
en vis volumen, multidisciplinære kompetencer, store
investeringer eller medfører høje omkostninger.
Efter en lang og omfattende proces i Nævnet for
national højtspecialiseret behandling, hvor bl.a. eksperter og patientorganisationer har medvirket, er det
nu besluttet, at tilladelse til at drive national, højtspecialiseret rygmarvsskadebehandling fordeles på
de fire regioner: Stockholm, Skåne, Västerbotten og
Västra Götalandsregionen. Beslutningen indebærer, at
rygmarvsskadebehandling nu defineres som højtspecialiseret behandling og centraliseres til alene at ske i
ovenstående regioner i Sverige. Kun disse fire enheder må fortage akut, sub-akut og primærrehabilitering
frem til udskrivelse til eget hjem.
RTP har siddet med i den ekspertgruppe, som har
arbejdet sig frem til det forslag, som Socialstyrelsen
næsten i sin helhed har besluttet.
- Vi er meget tilfredse med Socialstyrelsens beslutning, eftersom vi ved, at en centralisering kommer
til at betyde en kvalitetsmæssig bedre og mere jævn
pleje for alle med rygmarvsskader. Med en god rehabilitering og støtte fra samfundet kan en person med
rygmarvsskade leve et aktivt og selvstændigt liv,
understreger Marina Carlsson.
BB/Kilde: Personskadeförbundet RTP
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Handymand
Aktivt liv med job og fritid:

I den nordsjællandske havneby, Gilleleje bor Svend Hansen. Her
befinder han sig godt og er kendt af byens borgere som ”manden
bag kameraet”. Andre kender ham som handymanden, der gerne
træder til med ideer og håndværksmæssig snilde.
Mød Svend, der ikke selv turde tro på et liv efter ulykken med det,
han elsker mest.
Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Sven Hansen

F

or Svend Hansen er livet
kreativitet. Han kan slet ikke
lade være. Han elsker at blive
udfordret på sin kunnen, og
ingen opgave er for stor. Og
han elsker at genbruge materialer til nye
formål. Som det fine havebord, som står
på terrassen. Træ, som Svend fik foræret og selv tømrede sammen.

Multikunstner
Jeg er taget til Gilleleje for at besøge
37-årige Svend Hansen. Svend viser
mig rundt i huset og videre ud på terrassen og i haven. Huset bærer præg af
Svends håndværksmæssige og kreative
evner. Sofabordet, der er en gammel
kabeltromle, har fået finish og patina
med lidt maling og lak.
- Og det her TV-møbel så jeg et lignende
af i en butik til over 12.000 kr. Så tænkte
jeg, at det kan jeg selv lave billigere.
Det gjorde Svend sammen med sin
far. Og sammen med et par venner har
han lavet den rustikke væg i spisestuen, der er gamle paller. Og så er der
udekøkkenet og hjørnesofaen i udestuen, som Svend har bygget delvist af
genbrugstømmer.
Og om gulvfliserne i entreen fortæller
Svend:
- Det tog en hel dag, og dagen efter var
jeg helt færdig. Men det var det hele
Det kræver en del løft fra kørestolens
sæde for at holde øje med mørtlen i
blandemaskinen.
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værd. Det giver mig en følelse af tilfredshed – jeg bliver sgu lidt stolt af mig selv!
Skiltemaler kan han også kalde sig,
for rundt i huset hænger der skilte af
genbrugsmaterialer, som Svend sirligt
har skrevet og malet på. Også på den
ni-årige datter, Jasmins værelse, der bor
hos Svend hver anden weekend.
Selv ser Svend sig som multikunstner,
og han har det ikke fra fremmede.
- Både min far og min storebror er handymen til fingerspidserne. Der er ikke
det værktøj, som de ikke kan betjene,
fortæller Svend, der selv blev oplært af
sin far i tømrerfaget, og som ung tog
med sin far på arbejde.
Her i huset bliver der snedkereret, malet,
tømret … men det var bestemt ikke

det, Svend så i kortene, da han lå på
Afdeling for Rygmarvsskader.
- Dengang troede jeg, at det var slut
med at bruge mine hænder. At det ikke
var muligt fra en kørestol, mindes Svend
om en tid, hvor livet pludselig blev svært
at forholde sig til.

Med beskyttelsesbriller og høreværn skærer Svend fliser til med en
vinkelsliber.

Ulykken
I sommeren 2016 pådrog Svend sig en
rygmarvsskade i en arbejdsulykke. Han
arbejdede som selvstændig, ufaglært
murer, og en dag faldt en mur ned over
ham, og han brækkede ryggen.
Murerfirmaet, som Svend havde haft i ni
år, måtte han afhænde. Og efter ulykken
var Svend i tvivl, om han nogen sinde
kunne gøre nogle af alle de ting, som
han kunne før ulykken.
Tidligere havde Svend arbejdet i et byggefirma, hvor han blev brugt som ufaglært brolægger, taglægger og tømrer.
- Ja, jeg ku’ det meste, fortæller Svend,
der aldrig har tvivlet, når han stod overfor en håndværksmæssig opgave.
Murergerningen var selvlært – ligesom
så meget andet, Svend kaster sig over.
Men da ulykken indtraf, var Svend overbevist om, at familiens ”handyman-gen”
fremover kun var forbeholdt hans far og
storebror.
- Jeg havde det meget svært i tiden
efter ulykken.
Det var den dengang fire-årige Jasmin,
der holdt modet oppe hos ham, og han
indså at han måtte forlige sig med den

kørestol, der stod ved siden af sengen.
Og allerede mens han var indlagt i
Hornbæk, kastede han sig ud i sin første
opgave. Svend blev kørt hjem til huset,
og sammen med sin far fik han sat fliser
op over køkkenbordet.
- Jeg blev sgu lidt irriteret på håndværkerne, der skulle komme og sætte nye
fliser op, efter kommunen havde fjernet
det gamle komfur … og ja, kald mig
bare stædig!

Hans held
Murerfirmaet blev afhændet, og Svend
skulle finde en anden levevej? Til hans
held havde han også en anden inter
esse: Film. Faktisk har Svend, siden
han var en ganske ung dreng på 12,
drømt om at blive skuespiller, og i 1999
blev han optaget på Filmskolen, hvor
han fulgte et toårigt grundforløb. Men
fravær af læreplads betød, at Svend
trak håndværkerkortet, og interessen for filmmediet blev i stedet hans
fritidsbeskæftigelse.
Men to år efter ulykken fik Svend med
hjælp fra kommunens jobcenter tilbud
om et fleksjob hos et firma, der laver

reklamefinansierede film for byens
erhvervsdrivende til brug på sociale
medier og hjemmesider.
Og sådan blev fritidsinteressen til et lønnet, 15 timers fleksjob. Senere startede
samme firma en lokal TV-kanal, der i
dag hedder ”Glad for Gilleleje”.
- I starten havde jeg endnu ikke fået bil
med håndstyring, så jeg fik bevilget en
påhængsmotor til kørestolen. Så kunne
jeg suse rundt i byen med kamera og
stativ på skødet, fortæller Svend, der i
dag oftere tager bilen, når der skal tages
optagelser til TV-kanalen.
Hjemme i huset klares redigering og
klipning, hvor Svend har indrettet
et værelse med to store skærme og
redigeringsudstyr.

Ismanden
Og når der ikke filmes, finder man
Svend i byens nye isbutik, Gilleleje Isen,
hvor han har fundet et nyt fælleskab.
Her går han til hånde i sin fritid med det,
han er god til. Som han selv siger:
- Jeg har hjulpet med ”looket” på
isbutikken.
Fx fandt Svend på at genbruge gamle
RYK! 4 · 2021
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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/CCRYK

Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2020-02. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S.
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Temaeftermiddage:

Øverst: Svend holder sig ikke tilbage,
og lægger gerne selv fliser. Det gør
han siddende på et bildæk for at
skåne bagdelen.
Nederst: Gamle IKEA lamper får en tur
med spraymaling.

Stop tryksår
Nu skal der gøres op med tryksår
hos rygmarvsskadede. På to virtuelle
temaeftermiddage bliver der sat
fokus på forebyggelse og behandling
af tryksår.

IKEA lamper, der har fået en tur med
spraymalingen.
- Jeg elsker at være kreativ, og genbrug giver rigtig god mening. Men
først og fremmest skal det være sjovt.

Tekst: Mikkel Bundgaard • Foto: Colourbox

V

i er alt for mange med en rygmarvsskade, der på et tidspunkt i livet får
problemer med tryksår. Derfor har
”De uSÅRlige” – en lille arbejdsgruppe
i RYK – i samarbejde med Vestdansk
Videnscenter for Neurorehabilitering (ViC)
og en gruppe meget kompetente fagfolk
taget initiativ til at arrangere to virtuelle
temaeftermiddage med fokus på forebyggelse og behandling af tryksår. Det foregår den 12. og 20. januar 2022.

Farten er afstemt af smerter
Der er fuld fart på Svend, der for
længst har fundet sit handyman-gen
frem og nu ønsker at dele sine erfaringer med andre i samme situation.
Derfor fik han ideen til at lave videoer,
som viser, hvordan man fx lægger
fliser som kørestolsbruger. Og på
videoen kan man bl.a. se, hvordan
Svend hopper fra stolen og ned på
en pude, når fliserne i indkørslen skal
lægges snorlige.
Men farten er afstemt af rygsmerter
og de neurogene smerter, som er en
daglig udfordring.
- Jeg har fundet mit eget tempo, og
i forhold til før ulykken, går det ikke
lige så stærkt. Men mit fleksjob er
fleksibelt, og jeg kan ofte tilpasse mit
arbejde, så jeg fx sidder om aftenen
og redigerer dagens optagelser.

Manden bag kameraet
Når Svend suser rundt i Gilleleje med
kamera og stativ på skødet, hilses der
venskabeligt. Svend er kendt af byens
borgere som manden bag kameraet.
Og med det nye dronecertifikat, som
Svend har erhvervet, er mulighederne
uendelige.
- Nu kan jeg også filme på en pløje-

mark, hvilket jeg tidligere var forhindret i fra min kørestol. Med en drone
bliver jeg mere mobil og vil være i
stand til at lave optagelser, jeg ikke
tidligere har kunnet. Også i fugleperspektiv. Det er pissefedt!
Dronen udstyrer praktisk talt Svend
med ben. Den kan svæve hen over
trapper og ujævnt terræn og giver
Svend helt nye muligheder for
filmoptagelser.
- Og så kan jeg lave optagelser i ståperspektiv, tilføjer Svend med et smil,
der ofte har måttet bede folk om at
sætte sig, når de blev interviewet.
Da jeg siger farvel ved hoveddøren,
peger Svend på garageporten.
- Bag den står min veteranbil, og jeg
har en halv bil i reservedele til restaurering af den. Men det projekt må
vente, fortæller Svend og slutter med
et smil:
- Jeg har 1.000 andre projekter, der
venter.

Mit liv på hjul

Svend på en filmopgave for Glad for
Gilleleje med et indslag fra byens
havn.

Find Svends You Tube kanal med
tips til bl.a. rensning af terrassefliser
og fliselægning i indkørsel. Søg på
YouTube: ”Mit liv på hjul med Svend
Hansen”.

Målet med temaeftermiddagene er at
gøre noget ved den kedelige statistik
gennem formidling af viden til fagfolk, der
kommer i kontakt med mennesker med
rygmarvsskade, men også til os selv, der
har en rygmarvsskade.
Temaeftermiddagene foregår online på
Zoom. Det er gratis at deltage, og alle er
velkommen.
Gennem de seneste år har vi i RYK!
magasin kunnet læse flere tragiske personhistorier om, hvordan et sår kan
bringe livet på standby. Blandt andet har
vi kunnet læse Sofie Hemmingsens historie om, hvordan tryksår gennem flere år
har været en altoverskyggende faktor i
hendes liv. Sofie vil man kunne høre på
temadagene, hvor hun fortæller om sine
erfaringer, og hvordan det går hende nu.
Men der er vilje og viden til at forbedre
statistikken. Og det giver god mening i
forhold til livskvalitet, økonomi og ressourcer. For os at se, ligger udfordringen
i så vidt muligt at forebygge, og så tidligt
som muligt modtage den rigtige, systematiserede behandling til at modvirke
udvikling og forværring af et trykmærke.
Vi tror på, at det i høj grad handler om den
rette organisering.
RYKs arbejdsgruppe ”De uSÅRlige” består
af Birgitte Bjørkman, Mikkel Bundgaard,
Bente Ovesen og Viggo Rasmussen.
Se program og praktiske oplysninger i flyeren, du har modtaget sammen med dette
nummer af RYK! magasin.
RYK! 4 · 2021
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Tekst: Erla Heinesen Højsted

Når livet er svært, kan det være
svært ikke også at blive ramt på
sjælen. Negative tanker kan sætte
sig i en bekymringsspiral og føre
til mistrivsel, vrede og frustration.
Men der er råd at hente for bedre,
mental trivsel.

Balsam
for sjælen
Mental trivsel:

L

ivet med sygdom, kronisk
smerte og funktionsnedsættelse kan være enormt belastende og fører ofte både
stress og mistrivsel med sig.
Men mange har stadig sit gode, mentale
helbred i behold på trods af udfordringerne, ligesom der også findes mennesker, der har det skidt mentalt uden at
være synderligt presset af belastninger.
Så det er altså muligt at være hårdt ramt
fysisk – uden også at være det psykisk.
Ligesom det er muligt at være hårdt
ramt psykisk uden at være det fysisk.
Så hvordan kan det være, at mennesker i lignende situationer reagerer
forskelligt?
Og hvordan kan vi forklare, at modgang
og belastninger ikke behøver at gå ud
over det mentale helbred?

Grublerier påvirker humøret
En forklaringsmulighed ligger i den
måde, vi håndterer modgang og udfordringer på. For én ting er de faktiske
ting, vi slås med – en anden er måden,
vi slås med det på.
Man har fundet ud af, at overdrevne
bekymringer og grublerier er en væsentlig faktor i mental mistrivsel, og vi kender nu de præcise mekanismer. Når vi
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bruger lang tid på bekymringer, grublerier og andre, negative tanker, påvirker det vores humør negativt. Psykisk
mistrivsel hænger derfor sammen med
den tid, som vi bruger på vores negative
tanker. Jo mere tid, vi bruger på vores
negative tanker, des mere vil de fylde,
og des mere vil de påvirke vores humør
og trivsel negativt.

Overtænkning og mistrivsel
Overtænkning kan skabe mistrivsel i
form af lavt selvværd, vrede og frustration, tvivl, manglende nærvær og
handlingslammelse og kan i sidste ende
også føre til lidelser som angst, stress
og depressioner.
Hvis vi ikke føler, at vi har kontrol over
de negative tanker, vil de komme til

Erla Heinesen Højsted: Når vi bruger
lang tid på bekymringer, grublerier og
andre, negative tanker, påvirker det vores
humør negativt.
at fylde meget, og man kan føles sig
fanget i en spiral, hvor man dvæler ved
negative tanker. De mennesker, der får
problemer med overtænkning, føler ofte,
at de ikke selv kan vælge, hvor lang tid
de bruger på deres negative tanker.

Triggertanker
For at ændre det skal man kende
bekymringsspiralen. Vi har alle sammen
mange tanker i løbet af en dag. Nogle af
vores tanker er positive, nogle er negative, og de fleste er ret ligegyldige. At vi

får tanker, er et vilkår.
En type tanker, som vi kalder for
triggertanker, har det med at sætte
gang i en lavine af andre tanker. Disse
triggertanker er karakteriseret ved
at de giver et ubehag. Det kan være
tanker som “hvad nu, hvis det går
galt?” eller “hvad nu, hvis det aldrig
bliver bedre?”
Vi får typisk triggertanker omkring
emner og forhold, som er vigtige for
os, og vi har derfor ofte triggertanker
vedrørende vores helbred, økonomi
og relationer. Derfor er disse tanker
også særlig rammende.
Vi kan ikke vælge, om vi får triggertanker, men vi kan se på, hvordan vi
reagerer på triggertankerne, når de
kommer.
En triggertanke kan føles lidt som at
træde på et søm. Det gør ondt, men
hvis vi fortsat gnider foden over det,
vil smerten blive værre. Sådan kan
man også tænke på en trigger. Den er
ubehagelig, når den kommer – men
hvis vi lader være med at gnide foden
i den, kan vi begrænse smerten.
Derfor gælder det om at genkende
triggerne og øve sig i ikke at træde
mere på dem, men i stedet lade dem
få fred.

Hvad kan man gøre?
I stedet for at gå videre med tankerne, når de kommer, kan man se
sine tanker som telefoner, der ringer.
Vi vælger ikke, hvem der ringer til os,
men vi kan lade være med at besvare
opkaldet. Hvis man ikke besvarer et
opkald, vil det ringe ud. Sådan er det
også med tanker. Hvis vi lader det
blive ved den ene og ikke fortsætte
med at træde i den ved at tilføje yderligere katastrofescenarier og bekymringer, vil den aftage.

Fire konkrete råd
For at opnå færre bekymringer og
større mental trivsel er der følgende
fire konkrete råd:
1. Bliv opmærksom på dine triggertanker og hvilken respons de
udløser
2. Lad din trigger-tanke gå ubesvaret hen. Lad den være
3. Udskyd evt. bekymringer og
grublerier til et senere tidspunkt
4. Refokuser og engager dig i stedet i situationen eller opgaven,
du naturligt er en del af.
Målet er at opleve kontrol over din
tænkning igen og få nemmere ved at

give slip på de negative tanker. For
hvis man ikke dvæler for meget og for
længe ved det negative, er der mere
plads til det gode. Det forholder sig
nemlig sådan, at tanker og følelser i
sin natur er forbigående og flygtige,
og hvis vi ikke tager fat i dem, vil de
passere helt af sig selv.
Erla Heinesen Højsted er autoriseret
psykolog og certificeret, metakognitiv
terapeut samt stifter af MIND CPH.
I efteråret holdt Erla oplæg ved to
arrangementer i Aalborg og Kolding,
som RYK var medvært af.
RYK planlægger et arrangement med
foredrag af Erla i Østdanmark i 2022.

FAKTA

Metakognitiv terapi (MT) er en nyere
terapiretning med en veldokumenteret effekt, der egner sig særdeles
godt til at arbejde med langt de fleste psykiske problemstillinger. Den
er effektiv, fordi den går til sagens
kerne og retter sig mod den særlige tænkningsstil, der forårsager de
psykiske problemstillinger. Terapien
fokuserer på konstruktive, fremtidsrettede handlemuligheder og er
mindre optaget af problemerkendelse og fejlfinding: Man går ikke
tilbage i barndommen og fortiden
og ’bearbejder’ den, som man gør i
mange andre terapiformer.
Metakognitiv terapi er baseret på
ny forskning, der påpeger, at vores
psyke er selvregulerende: Den
”passer sig selv”, så at sige. Man
behøver derfor fx ikke at tænke
positivt, bearbejde sine tanker eller
tænke over sine værdier for at trives
mentalt. Tværtimod: Alt peger på,
at mennesker med psykiske problemstillinger tænker for meget. I
metakognitiv terapi lærer du derfor,
hvordan du kan tænke mindre – vi
viser dig hvordan via øvelser, eksperimenter og nye indsigter.
Målet med Metakognitiv terapi er
at udvikle mental fleksibilitet, så du
får kontrol over dine tankeprocesser
og selv kan bestemme, hvor meget
dine tanker og følelser skal fylde.
Når du føler dig tryg og får tillid til
dine egne, mentale processer, vil
symptomerne på psykisk lidelse
forsvinde.

Forum for kvinder
- med en mand med
rygmarvsskadede
Tekst: Luna Tøndering

F

or snart et år siden startede jeg
”Fællesskab for Kvinder med en Mand
med Rygmarvsskade” på Facebook.
Gruppen er et forum, hvor ingen spørgsmål er
for store eller små, og med fuld fortrolighed.

Gået over al forventning
Da jeg fik idéen til gruppen, havde jeg ingen
fornemmelse af, hvor mange der kunne samles. Men det er gået over al forventning, og vi
tæller i dag 65 kvinder.
Siden er mange spændende emner blevet
berørt, og kvinderne deler ud af egne erfaringer og støtter hinanden. De emner, der
skrives om, spænder bredt fra hjælpemidler, boligindretning og ferietips til sex, fertilitetsbehandling og familieliv. Også kampen
med kommunerne om BPA, hjemmehjælp
og plejeartikler er blevet bragt på bane, hvor
erfaringer og oplevelser er blevet delt.
Sidst men ikke mindst deler vi sjove og hyggelige historier om livet i et hjem med hjælpemidler og kørestole og alt, hvad der følger
med af oplevelser ved at dele livet med en
mand med en rygmarvsskade.

Tanker om fremtiden
Forhåbentlig kan vi snart se en ende på pandemien. Min plan har nemlig hele tiden været
at prøve at få arrangeret, at vi kan mødes i
den virkelige verden og få sat ansigt på de
mennesker, vi skriver med. Jeg har heldigvis
allerede fået fornøjelsen af at møde flere af
kvinderne fra gruppen gennem arrangementer i RYK, Dansk Håndcykelklub og på ferier
i Danmark.
Hermed også en opfordring til kvinder til at
deltage med jeres mænd i lignende arrangementer. Derudover håber jeg, at budskabet
om gruppen fortsat bliver delt, så alle, der
har lyst til at være med, har en chance for at
finde os. Så del endelig.

Luna med sin
mand Jakob
Thinggaard-Møller.
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Alles helt
Google doodle hæder:

Den 25. september hædrede Google Christopher Reeve på hans fødselsdag med Dagens
Doodle. Christopher Reeve er kendt som den flyvende helt i Superman, men i særdeleshed
også for hans store indsats i rygmarvsskadeforskningen.

D

Illustration: Google

en 25. september hædrede
Google den amerikanske
skuespiller, instruktør,
forfatter og filantrop,
Christopher Reeve med en
doodle på hans fødselsdag. Reeve er
kendt for sin hovedrolle i fire Superman
film, hvor han i årene 1978 til 1987 var
den flyvende superhelt og de svages
beskytter. Men i RYK og blandt læserne
vil han først og fremmest være kendt
for sit arbejde for at fremme forskning i
rygmarvsskader.

International berømmelse
Christopher D’Olier Reeve fik sin teaterdebut i 1976 på Broadway i komedien
“A Matter of Gravity.” Efter kun to år
som skuespiller i sæbeoperaer og teaterstykker, gik Reeve i 1978 til audition
på rollen som selveste Manden af Stål
i “Superman”-filmen og fik rollen foran
200 andre, håbefulde skuespillere.
Hans optræden som den ikoniske
superhelt i seriens fire film bragte ham
international berømmelse,

Forblev en helt
Når han ikke spillede skuespil, var han
en entusiastisk rytter og atlet. I 1995

blev Reeve lam fra halsen og ned i en
rideulykke. Denne skade førte til, at han
blev en ivrig forkæmper for mennesker
med rygmarvsskader og andre handicap
i Hollywood, USA og i hele verden.
Reeve brugte sin stemme til at skabe
øget opmærksomhed og dedikerede
sit liv til at skabe positive forandringer
for folk med handicap. Han støttede
bl.a. lovforslag om at hæve grænsen
for, hvor meget man kan få udbetalt i
erstatning for bedre egenforsørgelse, og
han hjalp med at få vedtaget loven Work
Incentives Improvement Act i 1999, som
sikrer fortsat erstatningsudbetaling efter
tilbagevendelse til arbejdsmarkedet.
Han fokuserede på indsatser, der direkte
forbedrer livskvaliteten for folk med handicap, ved at uddele millioner af dollars
i form af individuelle legater gennem sin
fond og ved at sidde i bestyrelsen i flere
handicaporganisationer.
Reeve kæmpede også for støtte til og
statsfinansiering af stamcelleforskning
for at fremme viden om og behandling
af adskillige sygdomme og handicap,
herunder rygmarvsskader. Han appellerede til Hollywood om øget opmærksomhed og gik foran med et godt
eksempel i form af sin instruktørdebut i

1997 med “In the Gloaming”, et drama
om en mand, der blev diagnosticeret
med HIV. Filmen blev nomineret til fem
Emmy-statuetter.

Eftermæle
I dag lever hans eftermæle videre i
fonden Christopher & Dana Reeve
Foundation, som han stiftede i 1998.
- Det er hans mod og hans menneskekærlighed efter den ulykke, der gjorde
ham lam, der rørte så mange mennesker
over hele verden. Det er vores drøm, at
hans budskab om håb og optimisme,
om at stræbe efter at opnå mål, der virker umulige, og hans egen stræben efter
at gøre en forskel, fortsat vil inspirere
folk verden over, udtalte Christopher
Reeves familie i anledning af Googles
hædring.
Christopher Reeve vil altid vil være en
helt for mange, både på film og i den
virkelige verden, hvor han nåede at
spille en væsentlig rolle for forskningen i
rygmarvsskader.
BB/Kilde: Google

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

Center for Rehabiliteringsrobotikk
Robotarme, exoskeletter og andre teknologiske hjælpemidler var i højsædet, da AAU
slog dørene op for det nye Center for Rehabiliteringsrobotik.
Tekst og foto: AAU Kommunikation

D

et lover godt for personer med
lammelser og andre fysiske
udfordringer, da højteknologiske hjælpemidler som
exoskeletter har fået deres helt eget
udviklingscenter på Aalborg Universitet
den 10. november.
Centeret er en naturlig forlængelse
af den øvrige robotuddannelse på
universitetet, forklarer centerleder
og lektor ved Institut for Medicin og
Sundhedsteknologi ved AAU, Lotte
Andreasen Struijk.
- Centeret er forankret i Danmarks største sundhedsteknologiske og kliniske
forskningsmiljø, hvor der også er en lang
tradition for at arbejde med den tekniske side af rehabilitering med klinikere
og brugere – vi har eksempelvis haft
et rigtig godt samarbejde med interesseorganisationen for rygmarvsskadede,
RYK, siger hun.

Internationalt samarbejde
Åbningsdagen bød blandt andet på
præsentationen af verdens første tungestyrede exoskeletarm – kaldet EXOTIC
‐ der giver mulighed for at drikke eller
spise selv til personer med lammelser
som følge af rygmarvsskader, ALS eller
hjerneblødninger. Armen er et resultat af
flere års internationalt samarbejde med
AAU i spidsen, og exoskeletarmen kan
give mulighed for mere endnu, lyder det.
- Den kan give et menneske, der er helt
lammet fra halsen og ned, mulighed
for selv at spise, drikke og potentielt
uddanne sig eller have et arbejde ved
brug af ”egen arm”, der styres med
tungen. Det muliggør også sociale aktiviteter som at give hånd eller hjælpe et
barn, siger Lotte Andreasen Struijk.

Forskning på tværs
En blanding af 92 brugere, forskere,
klinikere og virksomheder fra Danmark,
Sverige, Tyskland, Japan og Italien
deltog i åbningen, hvor EXOTIC og
mange andre rehabiliteringsrobotter

Øverst: Ved åbningsdagen var der stor
interesse for centrets projekter.
Til venstre: Lotte Andreasen Struijk
demonstrerer EXOTIC påsat en dukke.
blev fremvist, og det vækker glæde hos
centerlederen.
- Dagen er forløbet over al forventning
og viser, hvor vigtigt det er at arbejde
tværfagligt – der var så mange vigtige
input fra både brugere, klinikere, forskere og industrien. Det er netop denne
tværfaglighed, der er vigtig for at skabe
brugbare løsninger, og det er det, jeg
håber, centeret kan styrke, siger Lotte
Andreasen Struijk.

Brugerindlæg
Åbningsprogrammet bød bl.a. på et indlæg fra John Hinrup, der som tetraplegiker har været med til at teste EXOTIC.
Han fortalte om egne erfaringer og om
vigtigheden af, at brugerne bliver inddraget i forskningen.
- Jo mere, vi som brugere bidrager, jo
nemmere bliver det for forskerne at
ramme rigtigt første gang. Måske er jeg
ikke i målgruppen, men hvis jeg kan
bidrage med input og erfaringer, gavner det dem, der har behov, var John
Hinrups budskab.
Han anbefaler derfor også andre rygmarvsskadede at melde sig til brugerpanelet, der er tilknyttet det nye center.

Videreudvikling
Målet er nu at videreudvikle EXOTICarmen på det nye Center for
Rehabiliteringsrobotik, og derved for-

bedre rehabiliteringsmulighederne for
personer med lammelser.
- Vores næste fokus er, at exoskeletarmen også skal kunne styres med
kombineret muskel‐, hjerne‐ og tungesignaler, så det kan tilpasses en, der
gradvist bliver mere lammet såsom ved
ALS. Dertil vil vi gøre
skelettet lettere og mindre og give
det større bevægelighed, slutter Lotte
Andreasen Struijk.
Projektet EXOTIC er kommet til verden i
samarbejde mellem Aalborg Universitet,
Regionshospital Nordjylland og Aalborg
Universitetshospital. Centeret er støttet
af Louis‐Hansen Fonden.

Tilmeld dig brugerpanel
I forbindelse med projekterne etableres et brugerpanel. Som medlem får du
uforpligtende invitationer til møder en
til to gange om året, hvor du sammen
med andre brugere hører om status på
projekter og kan give input til, hvad der
skal prioriteres i det videre forløb.
Hvis du har tetraplegi og er interesseret
i at være med, så kontakt:
Lotte A. Struijk, email: naja@hst.aau.dk
RYK! 4 · 2021

23

Verdens første tungestyrede exoskelet-arm:

EXOTIC

På det nyåbnede Center for Rehabiliteringsrobotik på Aalborg
Universitet har man afprøvet verdens første, tungestyrede
exoskelet-arm, EXOTIC på danske brugere med komplet
tetraplegi. Og resultaterne er lovende.

Tekst: Lotte N. S. Andreasen Struijk og Mikkel Thøgersen, Center
for Rehabiliteringsrobotik, Aalborg Universitet
Illustration: AAU

I

de seneste år er robotteknologi blevet mere og mere anvendt i relation
til rygmarvsskader – både til genoptræning i rehabiliteringscentre og til
brug i hjemmet – fx spiserobotter.
Ser vi på markedet for exoskeletter, finder vi flest af dem til benene, men der er
også kommet fokus på exoskeletter til
armen, der fx understøtter albueled. Der
mangler dog stadig exoskeletter, der
helt kan understøtte armfunktionen, når
man har svær eller komplet tetraplegi.
Et vigtigt emne er her, hvad man som
bruger ønsker, at et exoskelet skal
kunne hjælpe med. Endvidere er én
af de helt store, tekniske udfordringer,
hvordan man skal styre det, når man
ikke kan bevæge sig, og en anden
udfordring er at få det lavet lille nok til,
at det fx kan sidde på en kørestol.
Brugersamarbejde
Netop ovenstående er fokus for forskningen på Aalborg Universitet. Her har
man gennem de seneste tre år arbejdet
på at udvikle et brugerbaseret exoskelet, EXOTIC, der kan styres, selv om
man har komplet tetraplegi.
For forskerne er det utroligt vigtigt med
et samarbejde med brugerne for at målrette EXOTIC i forhold til deres ønsker.
Derfor er der gennemført interviews
med otte personer med tetraplegi, og
blandt ønskerne var fx at kunne løfte en
flaske, samle snacks op og håndtere en
kløpind. Da EXOTIC er målrettet lettere
aktiviteter, kan den laves mindre end
tilsvarende systemer, hvilket også er
vigtigt – for nogle brugere er udseendet
lige så vigtigt som funktionaliteten.
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EXOTIC
EXOTIC-armen bæres af skinner, så
man undgår mange stropper – der
er kun en enkelt strop ved håndleddet. Systemet er mindre end nuværende og tilsvarende exoskeletter. Der
er ikke arbejdet med det æstetiske,
hvilket svarer til en bil uden plader.
Håndfunktionen sikres gennem exoskelet handsken, Carbonhand fra det
svenske firma BisoServo.

Intelligensstyring
EXOTIC styres ved hjælp af tungestyring, så man kan styre det helt uden
brug af arme og hænder, og for at gøre
styringen ekstra effektiv, har forskerne
tilføjet intelligens til styresystemet,
som man selv kan vælge, om man vil
benytte. Intelligensen gør, at EXOTIC
selv styrer hånden hen mod det, man vil
samle op, så længe man stadig aktiverer tungestyringssystemet. Det kan
lade sig gøre, fordi der er indbygget
et kamera i EXOTIC, der kan ”se” det,
brugeren gerne vil have fat i. På den
måde kan man fx selv spise slik, mens
man ser film, så man ikke hele tiden
skal bede om hjælp, hvilket var et af
brugerønskerne.
Milepæl
I foråret 2021 nåede EXOTIC projektet
en stor milepæl: EXOTIC blev afprøvet
af brugere med tetraplegi på Vestdansk
Center for Rygmarvsskade. Her prøvede 10 brugere EXOTIC, og alle var i

stand til at tungestyre exoskelettet til
at gribe om en flaske og føre den op til
hovedet, samle en kløpind op og føre
den op til hovedet, tænde en kontakt
og samle et plastic jordbær op (snack).
Brugerne gav positiv feedback og kunne
godt forestille sig at anvende EXOTIC i
dagligdagen.
Det næste, der skal ske, er, at forskerne
gerne vil gøre EXOTIC endnu mindre og
lettere og indføre flere bevægelsesmuligheder på baggrund af brugerønsker.
Dette vil ske som én af de kommende
kerneaktiviteter på det nyåbnede Center
for Rehabiliteringsrobotik.

Styringssystem
EXOTIC styres med et tungestyringssystem, der er en tilpasset version
af iTongue. Systemet består af elektriske spoler i en ganebøjle, der aktiveres med en metalenhed, der kan
påsættes tungen. Et nyt system er
på vej, hvor metalenheden ikke skal
sættes på tungen, men sidder som
en slags kugleramme ved spolerne.
Tungestyringssystemet kombineres
med kunstig intelligens, så EXOTIC
automatisk kan gribe ting, hvis brugeren ønsker det.
Center for Rehabiliteringsrobotik
er støttet af Louis-Hansen Fonden.
Find mere info om alle projekter på
Center for Rehabiliteringsrobotik,
Aalborg Universitet på linkedin.com/
company/70435606/admin/

Ny tungestyret exoskelethandske:

HyperHand
Et forskerhold på Aalborg Universitet startede i år et projekt, der skal udvikle en exoskelethandske med
nye og bedre muligheder til brugere med lammelser i hånden. Handsken skal bl.a. styres ved hjælp af et
nyt tungestyringssystem, der ikke kræver en piercing som det tidligere system.
Tekst: Lotte N. S. Andreasen Struijk, Center for Rehabiliteringsrobotik, Aalborg Universitet • Illustration: AAU

virtuelle knapper og joysticks, hvor sensorerne tilsammen virker som et slags
touchpad.
Projektet er støttet af Offerfonden.

iTongue-hyberhand
Det nye tungestyringssystem baseres på iTongue fra TKS A/S og kræver ikke, at en metalenhed er sat fast
på tungen. Ved hjælp af matematiske
algoritmer kan man skabe virtuelle
knapper og joysticks ud fra signalerne
fra ganebøjlens sensorer (Billede:
Mostafa Mohammadi og Lotte N. S.
Andreasen Struijk)

Hyperhand

E

xoskeletter til hånden er
vanskelige at lave, fordi
fingrene har så stor bevægelighed. Derfor er de nuværende hånd-exoskeletter
enten store og lidt klodsede eller lavet
som handsker med kunstige ”sener” af
eksempelvis en stålwire med risiko for
overstræk. Stålwiren fastsættes ved fingerspidserne og trækkes i, når hånden
skal lukke sig om det, den skal gribe
om. Udfordringen er, at man kan komme
til at overstrække fingrene, når hånden
åbnes, og der er meget få, nuværende
løsninger, der kan åbne hånden.
Derfor undersøger forskerne på Aalborg
Universitet nu muligheden for at bruge
tungestyring af kunstige sener til at
forme og lukke et håndgreb, mens man
bruger Funktionel Elektrisk Stimulation
(FES) af musklerne, der styrer fingrene

til at åbne håndgrebet. På den måde
bruges FES kun kortvarigt, så musklerne
ikke udtrættes.

I HyperHand systemet kan man vælge
type af greb med tungen, fx, om man
vil pege eller samle en flaske op. Man
kan også lukke exoskelethandskens
greb ved at aktivere handskens motorer med tungen, mens man kan åbne
grebet ved (med tungen) at aktivere
elektrisk stimulation af musklerne, der
styrer hånden.

”Kugleramme”

iTooBot

Det nye tungestyringssystem, der
skal bruges til at styre HyperHand,
bliver baseret på samme teknik som
det nuværende tungestyringssystem,
iTongue (fra TKS A/S, der har sensorer
placeret i en ganebøjle, der aktiveres
med en metalenhed). Forskellen bliver,
at det nye system har aktiveringsenheden monteret i en slags kugleramme
tæt ved sensorerne, hvor tungen kan
skubbe rundt med enheden, og på den
måde skal der ikke sættes noget fast
på tungen. Samtidig har ganebøjlen
færre sensorer, så den er mindre. Dette
er muligt, fordi man bruger avancerede,
matematiske beregninger til at lave

Det nye tungestyringssystem kan
også anvendes i et andet nyt projekt,
iTooBot, der handler om tungestyring
af en robotarm. I dette projekt skal
tungestyringen af en assisterende
robotarm modnes, så den kan blive tilgængelig for brugerne som et produkt.
Et eksempel på tungestyring af en
robotarm finder man på: youtube.com/
watch?v=BN9JvCMXDM8
iTooBot projektet er støttet af EU og er
et samarbejde mellem AAU, TKS A/S
og det hollandske robotfirma, Assistive
Innovations. RYK har hjulpet med at få
bevillingen hjem gennem et støttebrev.
RYK! 4 · 2021
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Udfordringer med
Fyraftensarrangement:

Udfordringer med tarmen ligger i toppen blandt de hyppigste, negative aspekter ved at leve med en
rygmarvsskade. Det afdækkede en undersøgelse i 2019, som RYK lavede. I oktober i år havde RYK derfor
inviteret til fyraftensarrangement i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, hvor fagpersonale
fra Aarhus Universitetshospital belyste emnet med faglig viden og lavpraktiske tips - og med det helt
overordnede budskab:
- Det handler om effektiv tømning med mindst muligt besvær. Og tøv ikke med at opsøge specialisthjælp.

I

2019 gennemførte RYK en undersøgelse om udfordringer med tarmen
blandt sine medlemmer. Resultatet
har der siden været skrevet om i
en række artikler i RYK! magasin.
Undersøgelsen viste, at udfordringer
med tarmen er langt større end normalt
antaget, med omfattende begrænsninger i dagligdagens aktiviteter. Samlet set
viste undersøgelsen, at 78 % gav udtryk
for, at deres tarmfunktion begrænser
den daglige livsførelse. Samtidig afdækkede den, at der mangler information
om den rette behandling.
438 (30 %) medlemmer besvarede
spørgeskemaet, hvilket også gav udtryk
for den interesse, RYKs medlemmer
har for emnet. Derfor ønskede RYK at
følge op med en række lokalarrangementer i dette efterår med hovedtemaet:
Udfordringer med tarmen.

Efterspørgsel på viden
Den 13. oktober dannede Handicap
organisationernes Hus ramme for arrangementet i Øst, som RYK i samarbejde
med Qufora havde inviteret til. Det var
der knapt 20 medlemmer + hjælpere,
der havde takket ja til.
Efter velkomst fra RYK, gav Quforas
salgsdirektør, Niels Balle, der selv er
rygmarvsskadet, et indspark til aftenens
emne, der blandt mange rygmarvsskadede er et tabu. Netop dette gør det
svært at løse tarmproblemer, som ellers
er massivt hos rigtig mange jvf. RYKs
undersøgelse. For Niels Balle er det derfor blevet en mission at nedbryde dette
tabu og italesætte de daglige udfordringer med tarmen.
- Undersøgelsen viste også, at der er
mangel på adgang til viden blandt både
rygmarvsskadede og det faglige personale. Det overraskede mig, og det skal

vi have gjort noget ved. Derfor afholder
vi denne aften sammen med RYK. Vi
skal tage kontrol over vores tarmfunktion og ikke lade den styre os.

Nørder udi tarm
Fra Klinik for Bækkenbundslidelser på
Aarhus Universitetshospital i Skejby
havde man inviteret sygeplejerske Sigrid
Hansen til sammen med læge og ph.d.studerende Mira Mekhael at stå for den
faglige del, og de kom godt omkring
emnet med udgangspunkt i RYKs
undersøgelse.
Som en ping-pong mellem de to
eksperter udi tarm gennemgik de
tarmfunktionens udfordringer hos
rygmarvsskadede, både teoretisk og
praktisk. Undervejs var man velkommen
til at afbryde med spørgsmål, og ingen
spørgsmål var for dumme.
- Vi er her for at svare på jeres spørgsmål i håb om at kunne bidrage til en
bedre viden om tarmtømning, fortalte de
og tilføjede:
- Vi nørder dagligt med tarmproblemer;
også hos rygmarvsskadede. Og det er
der god grund til, når næsten 40 %, jf.
RYKs undersøgelse, oplever at have
moderate til omfattende tarmproblemer
og 78 % oplyser, at det påvirker dagligdagens aktiviteter.
- Det er mange, og dette tyder på,
at flere kunne have brug for hjælp til
behandling af tarmproblemer.

Deltagere ved arrangementet i Taastrup.
Foto: Cathrine Guldberg.
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tarmen
Tarmens dysfunktion
En rygmarvsskade påvirker tarmfunktionen. Mira Mekhael gennemgik kort
tarmens dysfunktion med følger som
manglende trang, afføringsinkontinens, forstoppelse og en kombination
af disse. Øvrige problemer kan blandt
andet være ubehag i maven og kvalme.
- Mange med en rygmarvsskade har
behov for hjælpemidler for at kunne
opnå en god tømning.
- Det er derfor også godt at få et fast
tømningsregime. Vi ved, at 20-30 minutter efter morgenmaden er et optimalt
tømningstidspunkt, men man kan også
vælge et andet tidspunkt efter et hovedmåltid, så det passer ind i den enkeltes
hverdag.
Hvis en tømning med basisbehandling
tager mere end 45 min, kan det være en
grund til at overveje tømning med TAI.
- Vores budskab er, at man helst skal
opnå en effektiv tømning med mindst
muligt besvær, herunder mindst muligt
tidsforbrug. God og effektiv tømning af
tarmen kan hjælpe med at forebygge
forstoppelse og afføringsinkontinens, og
dermed forbedre livskvaliteten hos den
enkelte.
En illustration på lærredet viste trin for
trin mulighederne for tømning. Fra det
lavpraktiske som kost og stimulation
med finger til brug af tarmstimulerende
kosttilskud, klyx, transanal irrigation
(TAI) og videre til skyllestomi og sidst
stomi.
- Det er det muliges kunst, hvad man
skruer på. Det kan blive nødvendigt at
afprøve forskellige muligheder og så
vælge det, som passer bedst til den
enkelte.

Skylning med vand
Tilbage til RYKs undersøgelse. Her
finder man, at 39 % har moderate til
svære tarmproblemer og en del af
denne gruppe kunne muligvis have god
gavn af TAI. Undersøgelsen viser, at blot
12 % benytter TAI, hvilket vidner om
begrænset viden om denne metode til
tarmtømning.

Tekst: Birgitte Bjørkman

- Også forskning viser, at
TAI kan forbedre tarmtømning og livskvaliteten blandt
rygmarvsskadede.
Sigrid og Mira viste scanningsbilleder af før og efter
brug af TAI. Disse scanningsbilleder illustrerede
tømning af endetarmen samt
venstre del af tyktarmen
og dermed den potentielle
effekt af TAI.
- Optimalt fungerende TAI
forhindrer forstoppelse og
uheld mellem tømninger.
Sigrid og Mira havde til dagen medbragt
eksempler på TAI systemer, som de
demonstrerede.
- Det er ganske enkelt, når man har fået
oplæring og instruktion af en specialist. Skylningerne foregår ved, at man
siddende på toilettet indsætter en lille
plastikkegle (konus) eller et kateter i
endetarmsåbningen, og herigennem
skyller postevand ind i tarmen. Når skyllevandet er løbet ind i tarmen, fjernes
plastikkeglen eller kateteret, hvorefter
tarmen tømmer sig for vand og det
øvrige tarmindhold. Vi starter ofte med
750 ml vand, der typisk kan løbe ind
i løbet af tre-fire minutter, men det er
individuelt, hvor stor en mængde vand,
der anvendes ved start.
- Det tager ingen tid at fylde tarmen.
Jokeren er tømningstiden.
Mange kan være nervøse, når de møder
op til oplæring i klinikken og skal prøve
TAI for første gang.
- Men når de forlader klinikken, siger de
ofte ”var det bare det!”.
Hvilket system, man skal bruge, kan
afhænge af mange ting. Eksempelvis
håndfunktion og balance.
- Der er som udgangspunkt to systemer.
Et kateterbaseret system og et konusbaseret system. I det kateterbaserede
system skal man puste en rektal kateterballon op, som fastholdes i endetarmen
under vandindløb, og i det andet, mere
lavpraktiske system, skal man holde om
en rektal konus under vandindløb.

- Vi nørder dagligt med tarmproblemer, fortalte Sigrid Hansen og Mira
Mekhael, der begge arbejder på Klinik
for Bækkenbundslidelser på AUH. Foto:
Kristian Bjerg.
- Jo simplere jo bedre. Men uanset hvilket system man vælger, så er det for os
et vigtigt budskab, at der faktisk findes
et mellemtrin mellem klyx og stomi. Det
er bestemt forsøget værd. Duer skylning
ikke, kan man steppe ned eller op. Men
vi anbefaler, at man giver det et forsøg i
minimum 4 uger.
Sigrid og Mira opfordrer til, at man
genhenvender sig til en specialist, enten
hvis skyllet ikke virker efter ca. 4 uger,
hvis skyllet efter noget tid stopper med
at virke, eller hvis effekten aftager.
- En specialist kan eventuelt hjælpe med
justeringer, der kan få TAI til at virke.

Stomi
Stomi blev også kort berørt, da det

Niels Balle og Cathrine Guldberg, arrangører fra hhv. Qufora og RYK.
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Forskning i biofilm:

Sejlivede
Ved arrangementet i Hinnerup blev
de mange gode råd og tips til god
tarmtømning gentaget med lige stor
interesse fra deltagerne, der var
mødt op. Foto: Kristian Bjerg.

Biofilminfektioner er særligt mod
standsdygtige over for både immun
system og antibiotika. Ny professor
vil knække sejlivede infektioner
med bedre forståelse – og bedre
behandling – af biofilminfektioner.
Tekst: Helle Falborg Pedersen og Birgitte Bjørkman
Foto: Rigshospitalet

kan være en mulighed for dem,
hvor anden behandling ikke er
tilstrækkelig til at få kontrol over
tarmfunktionen.
- Der er fordele og ulemper, som
bør afvejes inden operation. Der er
risiko ved alt, men det skal opvejes
af forventet effekt, fortalte Mira og
fortsatte:
- For nogle kan stomi være den
eneste rigtige løsning, når alt andet
er forsøgt. En stomi, hvad enten man
benytter skyl eller lader det komme i
posen, kan mindske tiden, man bruger, og give livskvaliteten tilbage.

Og alt det andet
Også betydningen af kost, fysisk
aktivitet, væske og hensyn til anatomi med brug af skammel for at
hæve knæene, kom de to jyske
nørder udi tarm omkring.
Og netop tippet med skamlen var
relevant, for mange toiletter, der er
tilpasset kørestolsbrugere, er ofte
høje og modvirker, at man får rettet
endetarmen ud, når man sidder på
toilettet.
- Det handler om mange bække små
for at opnå bedst muligt tømning
med mindst muligt besvær. Men
ingen er ens – heller ikke rygmarvsskadede – så der er ingen færdig
formel. Man må finde den rutine og
sammensætning, der passer den
enkelte bedst.
- En del af vores viden om behandling af tarmproblemer er dog fortsat
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erfaringsbaseret, og der savnes
yderligere forskning på området.
Afslutningsvis gav Mira og Sigrid
følgende råd:
- Tøv ikke med at blive henvist til
specialisthjælp gennem egen læge.
Som specialister kan vi give råd
og vejledning og i fællesskab finde
frem til den bedst mulige løsning
for den enkelte. Vi bistår også med
oplæring i tarmskylning. Ja, det er vi
eksperter i, fortalte Sigrid og sluttede
opmuntrende:
- Vær åben om dine problemer. Tal
om det.
Oplægget blev undervejs afbrudt af
en pause, der bød på sandwich og
drikke og god snak ved bordene.
Derefter fortsatte oplægget, hvor der
også blev tid til at svare på spørgsmål fra deltagerne, der vidnede om
et emne, der aldrig bliver forældet.
Et godt og givende fyraftensarrangement, hvilket tilbagemeldingen fra
deltagerne også bekræftede.
Qufora var vært ved arrangementet.
Den 2. november blev der holdt et
lignende arrangement hos OneMed i
Hinnerup.
Pjecen ”Udfordringer med tarm - ny
viden blandt mennesker med rygmarvsskade”, der er baseret på RYKs
medlemsundersøgelse i 2019, kan
man finde på ryk.dk. Den kan også
rekvireres hos DHF på mail: js@
danskhandicapforbund.dk. Pjecen er
gratis, men forsendelsesomkostninger tillægges. Udgivet med støtte fra
Coloplast A/S.
RYK vil også i 2022 have fokus på
tarmen og dens udfordringer.

Professor Claus Moser.

S

tore mængder bakterier indlejret i
en beskyttende barriere af sukkerarter og proteiner. Sådan kan
man lidt firkantet beskrive biofilminfektioner. Ved denne vækstform og tilstand bliver infektionerne ekstremt
svære at behandle. Med et nyt professorat
på Københavns Universitet får overlæge
på Afdelingen for Klinisk Mikrobiologi ved
Rigshospitalet, Claus Moser mulighed for at
skrue endnu mere op for sin forskning i ny og
bedre behandling til patienter med kroniske
biofilminfektioner.
- Biofilminfektioner er udbredte. De er langvarige, og nogle gange kan de ikke færdigbehandles, fordi infektionen kan modstå
de gængse behandlinger. De kan medføre
kroniske gener og kræver langvarige – nogle
gange livslange – behandlinger med antibiotika, siger Claus Moser.

Forståelse og bedre behandling
Professoratet med titlen ”Eksperimentelle og
medicinske persisterende biofilminfektioner”
på Københavns Universitet har to særlige
fokusområder, som professoren skal være
med til at kaste lys over. Dels, hvad den
enkelte krops reaktion på en biofilminfek-

infektioner
tion betyder for, hvor syg man bliver
af infektionen? Dels en optimering af
behandlingsstrategier.
- Bedre forståelse af mekanismerne
bag biofilminfektioner og identifikation
af nye behandlingsstrategier vil kunne
forbedre udkommet af behandlingen for
rigtig mange patienter, siger han.
Et eksempel er patienter med infektioner på hjerteklappen (endokarditis),
der kan behandles med tabletter derhjemme i stedet for intravenøs behandling, mens de er indlagte. Et andet
eksempel er trykkammerbehandling af
patienter med endokarditis, som lige nu
afprøves i et klinisk studie efter at dyreforsøg viste rigtig gode resultater.
- En væsentlig del af min forskning
er det, vi kalder translationel forskning, hvor vi undersøger mekanismer
bag biofilminfektioner og mulige nye
behandlinger i bl.a. dyremodeller,
inden vi prøver at føre det videre til at
behandle patienter i samarbejde med
mine dygtige, kliniske kolleger, siger
Claus Moser.

Fokus på rygmarvsskadede
Udover endokarditis og antibiotikas
virkning i biofilm har Claus Moser og
hans forskningsgruppe fokus på biofilm i bl.a. kroniske sår og kroniske
urinvejsinfektioner, og det kan komme
rygmarvsskadede til gode.
- Patienter med rygmarvsskade er
blandt de patientgrupper, som vi har
med i vores studier. Netop fordi denne
patientgruppe har hyppige – og for
nogle kroniske – urinvejsinfektioner på
grund af bl.a. brug af kateter, giver det
god mening, fortæller Claus Moser og
peger på endnu en begrundelse:
- Samtidig ved vi, at der er en øget
tendens til resistensudvikling hos
bakterierne pga. behovet for hyppige,
antibiotiske behandlinger. Så kan vi
finde en behandlingsform, der ikke giver
bivirkninger og forringer livskvaliteten
hos de mange rygmarvsskadede, der
slås med kroniske infektioner i blæren,
vil det være en stor gevinst.
I samarbejde med sine forskerkolleger arbejder Claus Moser også med
nye metoder inden for behandling

Blærebetændelse:

Forebyggende
mundspray

af biofilminfektioner i kroniske sår,
som i fremtiden potentielt også kan
bruges til behandling af tryksår hos
rygmarvsskadede.

Der forskes meget i forebyg
gende behandlinger mod blære
betændelse. En af de lidt nyere be
handlinger er vaccinen ’Uromune®’.

Antistoffer

U

En andet fokus i professorens arbejde
er forståelsen af infektioner i forhold til
antistoffer.
- Ved akutte infektioner ved vi, at der
ikke udvikles antistoffer i det akutte
forløb. Men kan man udvikle antistoffer
i laboratoriet, som man fx kan sprøjte
ind i blæren ved kateterskift og dermed
beskytte slimhinden, kan man forebygge og nedsætte andelen af bakterier i blæren, fortæller Claus Moser og
fortsætter:
- Det er prøvet med gode resultater på
mus med antistoffer hentet fra æggeblommen i hønseæg fra vaccinerede
høns (IgY-antistoffer). Samme effekt må
vi kunne forvente hos mennesker, håber
professoren og tilføjer, at det har ingen
bivirkninger - eneste kontraindikation er
allergi overfor æg.
Næste år håber Claus Moser, at bl.a.
patienter med rygmarvsskade skal
indgå i kliniske studier.
- Inden skal vi have vores dyrestudier
publiceret, som vi venter vil ske inden
årsskiftet.
Claus Moser, der tiltrådte professoratet
den 1. juni 2021, er overlæge, Ph.d og
speciallæge i Klinisk Mikrobiologi.

FAKTA
Biofilm er det, du kan mærke på dine
tænder, hvis du ikke har børstet dem
i et stykke tid. Det kan fjernes med
en tandbørstning. Men andre steder i
den menneskelige organisme er knap
så tilgængelige for fjernelse, og her
risikeres at dannes biofilm. Biofilm
sætte sig især på fremmedlegemer i
kroppen eksempelvis på et ballonkateter, eller det kan sætte sig på kroniske sår. Når det sker, er følsomheden
over for antibiotika som fx penicillin
nedsat med 10-1.000 gange. Det gør
det vanskeligt at behandle medicinsk.

romune vaccinen er en mund
spray, man skal bruge dagligt
i tre måneder for at skabe en
længerevarende beskyttelse mod blærebetændelse. Den består af udødeliggjorte bakterier (E. coli, Klebsiella
Pneumoniae, Proetus Vulgaris og
Enterococcus Faecalis) – det vil sige de
mest almindelige bakterier associeret
med blærebetændelse.
I 2017 publicerede engelske forskere
et studie i mennesker, hvor 80% af
forsøgspersonerne ikke oplevede en
eneste blærebetændelse i 12 måneder
efter behandlingen. I et spansk studie
viste man, at Uromune var bedre end
forebyggende antibiotika. Der kører lige
nu et tilsvarende studie i Canada i et
forsøg på at bekræfte vaccinens effekt.

Fremtidens forebyggelse
Forskere, også i Danmark, håber, at det
kan blive en fremtidig mulighed for at
forebygge blærebetændelse.
BB/Kilde: Bag om blærebetændelse.
Læs mere på bjui-journals.onlinelibrary.
wiley.com/.../bju.14067
Foto: Colourbox.

Har du haft blærebetændelse?
Og har du erfaring med brug af tranebær og D-mannose? Så kan du hjælpe
forskerne med dine erfaringer til at blive
klogere på disses forebyggende effekt
på blærebetændelse. Du finder spørgeskemaet på: www.onlineundersoegelse.dk/s/971a8fd
RYK! 4 · 2021
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ESCIF konference
ESCIF, som er den europæiske sammenslutning af rygmarvsskade
organisationer, afholdt i maj kongres i Nottwill i Schweitz.
Rettigheder for mennesker med handicap var hovedtemaet på dette
års kongres.
Tekst: Helle Schmidt • Foto: ESCIF

G

rundet COVID-19 var det
første gang i mere end
to år, at European Spinal
Cord Injury Federation
(ESCIF) kunne byde
medlemslandene velkommen, og glæden var derfor stor, da man ansigt til
ansigt mødtes på rehabiliteringscentret i
Nottwill. Præsident Stefan Dan Opresnik
Jorlev (Danmark) var sygemeldt, så vicepræsidenten Nuutti Hiltunen (Finland)
bød velkommen. Han glædede sig over
fremmødet og præsenterede et spændende program med oplæg, præsentationer og workshops. Kongressen var
åben for alle med såvel personlig som
professionel interesse i rygmarvsskade
og handicaprettigheder.

Menneskerettigheder
Hovedtemaet på kongressen var FNs
konvention om rettigheder for mennesker med handicap med det formål at
udveksle viden og informationer mellem ESCIFs medlemslande. Professor
Markus Shefer, medlem af FN Komitéen
for Menneskerettigheder, forklarede processen, der sikrer, at de handicappedes
rettigheder bliver overholdt. Udvalget
indsamler rapporter fra sine medlemslande vedrørende konkrete tiltag, og der
indsamles ”skyggerapporter” fra organisationer, der repræsenterer målgruppen.
Efter læsning af rapporterne har komitéen en dialog med både de nationale
repræsentanter og organisationerne.
Som følge af disse vil hver nation modtage anbefalinger om de vigtigste tiltag,
der vil forbedre implementeringen af
rettigheder i de enkelte lande.
Oplægget gav stof til en længere drøftelse, og det stod hurtigt klart, at der
i de fleste lande er muligheder for forbedringer. Fx forklarede formanden for
National Organisationer i Slovenien,
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Borut Sever, at man i Slovenien har
besluttet, at en procentdel af mennesker med handicap skal ansættes på
arbejdsmarkedet, men når ikke staten
følger sine egne anbefalinger, så bliver
det svært at få det private arbejdsmarked til at følge dem.
Under drøftelsen af den europæiske
situation blev det bemærket, at offentlig
transport og bygninger ofte er tilgængelige i de enkelte landes hovedstæder,
men situationen er ganske anderledes, når det gælder fjerntransport, og
når man kommer ud i de mindre byer
på landet. Schweiz har eksempelvis
løbende retssager kørende om nye
togvogne, hvor ramperne ikke har den
rette indstigningshøjde. De lægger
simpelthen sag an mod staten. Samtidig
demonstrerer de ved at møde op på
togstationer m.v. Et andet eksempel
kom fra Østrig, hvor en koncertsal har
tilgængelige toiletter, men de er placeret
på 1. sal uden elevatorer. Denne uhensigtsmæssighed forekommer mange
steder, herunder også i Danmark.

Fokus på ladestandere til elbiler
Erik Berndsson fra den svenske
medlemsorganisation, Personskade
Förbundet RTP, påpegede ved et
informativt oplæg problemer med
de nuværende ladestandere. Der er
ikke den fornødne tilgængelighed.
Betalingsterminaler er for højt oppe,
og de er nogle gange blokeret, ligesom
33 organisationer fra 28 europæiske
lande er repræsenteret i ESCIF. Danmark
er repræsenteret med to organisationer, RYK og UlykkesPatientForeningen.
Stefan Dan Opresnik Jorlev (Danmark)
er præsident.

der er for lidt plads mellem standere og
biler. Dette forhindrer kørestolsbrugere i
at oplade deres elbiler uden assistance.
Erik Berndsson foreslog, at ESCIF skal
igangsætte et internationalt projekt med
henblik på at få forbedret tilgængeligheden til ladestanderne. Forslaget fik
stor opbakning fra forsamlingen, og en
projektgruppe blev nedsat.

Forringet behandling
I Tyskland er den akutte fase og rehabiliteringsfasen af behandling af rygmarvsskadede blevet skåret ned, og de
bliver udskrevet tidligere og tidligere.
Ved hjemsendelsen skal patienterne
tage stilling til, om de vil have førtidspension, eller om de ønsker at komme
tilbage til arbejdslivet. Der var bred
enighed om, at det er for tidligt at tage
en sådan beslutning, da den skadede
stadigvæk er i krise og slet ikke færdig
genoptrænet.
Problemstillingen om hurtigere hjemsendelse gav genlyd blandt de øvrige
deltagerlande. Værst er situationen i
Albanien, hvor en rygmarvsskadet har
ret til et gratis 15-dages ophold på
sygehus efter en skade, hvorefter de
selv er ansvarlige for enhver behandling.
Hvis de ikke har økonomiske muligheder
for at betale for et fortsat ophold, bliver
de sendt hjem til familien uden yderligere hjælp eller genoptræning. Ifølge
loven i Albanien har en person med
handicap krav på at modtage en kørestol eller et relevant hjælpemiddel, men
det sker bare ikke. De bliver skrevet på
en venteliste, og når der er en stol fx
et år efter, får de den. Den er dog ikke
tilpasset på nogen måde, hvilket ofte
resulterer i skader.

Betydningen af sociale relationer
Er sociale relationer en undervurderet

Imponerende center

ressource til mental sundhed hos mennesker med rygmarvsskade?
Dr. Christine Fekete holdt et spændende
oplæg om, hvad sociale relationer
betyder for den mentale sundhed hos
mennesker med rygmarvsskade. Hun
gennemgik flere undersøgelser, som
viser, at ja, vi undervurderer, hvad relationer betyder for os og vores helbred.
Resultater fra en metaanalyse viser, at
sociale relationer har stor indflydelse
på vores sundhed. Ensomhed er faktisk
mere farlig for helbredet end fedme, eller
hvis man ryger 15 cigaretter om dagen.
Mennesker, som er ensomme, har større
risiko for at dø. Hun påpegede, at vi
som mennesker har behov for at føle, at
vi er en del af noget, og at det er vigtigt,
at vi skaber mulighed for at mødes og
danne netværk. (Dr. Christine Feketes
PowerPoint finder man på escif.org.)

ESCIF Help Alliance
Et andet oplæg handlede om ESCIF
Help Alliance. I marts/april sidste år var
det ikke til at få de nødvendige masker
i Europa. Kevin Schultes fra FGO, som
er den tyske rygmarvsskadedeorganisation fik en god ide. Hvorfor ikke skaffe
masker til medlemslandene i ESCIF?
Han tog kontakt til ESCIF, bestyrelsen
greb ideen og besluttede at starte
en fundraising, og så var ESCIF Help
Alliance en realitet. Efter få uger havde
man sponsorer nok til, at man kunne
begynde at producere masker i Kina.
Formålet var at beskytte de rygmarvsskadede i medlemslandene, der ikke
kunne få masker bevilliget til fx deres
hjælpere, medmindre de selv havde
fået COVID-19. Projektet krævede en
tæt dialog og samarbejde med medlemslandene, som stod for udsendelsen i de enkelte lande. I Danmark
blev det et samarbejde med RYK og

13 lande var repræsenteret med 35 deltagere ved ESCIF kongressen i Nottwil i
Schweiz.
UlykkesPatientForeningen. Maskerne
var gratis for modtagerne og kom til at
hedde ESCIF mask. Første ordre blev på
20 paller, og det var ikke produktionen,
der var problemet, men transporten, der
både var svær at skaffe og rigtig dyr.
Man tog kontakt til Amazon, som gav
tilladelse til, at maskerne kunne komme
med deres fly uden beregning. De
betalte alle udgifter til fly, transport og
lager. Sponsorerne gav en halv million
euro og i juni havde ESCIF Help Alliance
leveret ca. 900.000 masker. Der blev
også sendt masker til Haiti og Ukraine,
som ikke havde adgang til masker.
Der blev under oplægget ytret en stor
tak til de 22 sponsorer, bl.a. Hollister,
Coloplast, Wellspekt og Qufora for deres
velvillighed til at støtte projektet, herunder produktion af masker, webside,
pakning osv. Projektet blev en stor succes, og ESCIF har med dette fantastiske
tiltag vist, hvilken stor kapacitet ESCIF
er. Man formåede i løbet af ganske kort
tid at aktivere både industrien og myndighederne. Sammen er vi stærke.
Det var et stramt, men interessant
program, som ESCIFs bestyrelse havde
sammensat.
ESCIF-kongressen var arrangeret af
Swiss Paraplegic Association, støttet af
Swiss Paraplegic Foundation.
Oplæg og præsentationer finder man på
escif.org, hvor også noter fra kongressens tre workshops ligger.
Næste kongres i 2022 afholdes i
Slovenien i hovedstaden Bratislava.

På grund af COVID-19 situationen var
en egentlig rundvisning på Nottwils
hospital og genoptræningscenter, der
tilsammen har 1.800 ansatte, ikke
mulig. Derfor fik ESCIFs deltagerne kun
begrænset mulighed for at se Nottwils
imponerende rehabiliteringscenter, der
omfatter et hospital (med operation), to
intensive afdelinger, en helikopterplads,
hvor nyskadede lander, et genoptræningscenter, et forskningscenter, en
restaurant, et apotek, et hotel og træningsbaner for parasport. Derudover
er der en bilafdeling. Hovedparten af
de skadede kører selv fra rehabiliteringscentret, når de bliver udskrevet.
Der er også en afdeling, der tager sig
af kørestole og andre hjælpemidler, fx
hjælpemotorer. Virkelig imponerende
sted.

I Schweiz varer den første behandlingsog rehabiliteringsperiode normalt fra
fire til fem måneder for paraplegikere
og fra otte til ti måneder for tetraplegikere. Centret har ti ansatte mentorer,
som støtter op om de indlagte. 60%
er i arbejde, når de forlader centreret.
Der var under kongressen indlagt 180
patienter på genoptræningscentret.
Lige som i andre lande har COVID19 også skabt problemer på Nottwil.
Tidligere var det muligt at udfordre
de indlagte og afprøve grænser, men
COVID-19 har gjort indendørs gruppeaktiviteter sværere. Man har derfor
så hurtigt det kunne lade sig gøre,
sendt de indlagte hjem i weekender for
at de på den måde kan få et overblik
over de færdigheder, de har brug for.
HS/Foto: ESCIF
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Generalforsamling
Lørdag den 2. oktober holdt RYK generalforsamling. Det var Ejner Hessel i Tilst ved
Aarhus, der lagde hus til og sammen med Handicapformidlingen var de vært ved dagen,
som foruden afvikling af generalforsamlingen og en nyvalgt bestyrelse bød på foredrag,
middag og underholdning.
Tekst: Birgitte Bjørkman
Foto: Anita Møllebjerg Laursen

I

2020 blev den ordinære generalforsamling aflyst pga. corona og kunne
heller ikke gennemføres i foråret
2021 af samme årsag. Men på én af
oktobers første dage lykkedes det
at samle RYKs medlemmer til generalforsamling, der derfor bød på en noget
længere beretning og fremlæggelse af
to gange regnskab for hhv. 2019 og
2020. Dertil var alle bestyrelsesmedlemmer på valg for hhv. et og to år pga.
sidste års aflyste generalforsamling.

Stort fremmøde
Mange medlemmer var mødt op, og
dagen blev afviklet i Ejner Hessels store,
flotte showrooms, hvor der var dækket op i det ene rum til de mere end
86 fremmødte, der talte både medlemmer, hjælpere og pårørende, og i
et andet rum var der til dagen opsat
en scene til foredrag og afvikling af
generalforsamlingen.

Den officielle del
Efter velkomst fra RYK og de to værter,

I pauserne var der Gran Turismo konkurrence på storskærm med præmier på
højkant.
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Ejner Hessel og Handicapformidlingen,
blev dagen åbnet med Jacob Pantons
foredrag “Den døde soldat”.
Derefter gik man over til den officielle
del, der indledte med at vælge Viggo
Rasmussen til dirigent, der, efter at have
sikret, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt, styrede forsamlingen
gennem dagens dagsorden, hvis næste
punkt var formandens beretning.

Beretning
RYKs formand Helle Schmidt henviste
til beretningen, som man kunne læse
og hente på RYKs hjemmeside inden
generalforsamlingen. Derfor valgte hun
at rette sit fokus på nogle få, udvalgte
emner fra den lange beretning. Blandt
dem fik det sundhedspolitiske en særlig
plads. Herunder byggeriet af det nye
N-hus i Glostrup, der skal huse den
fremtidige rehabilitering af patienter med
rygmarvsskade.
- RYK har bidraget undervejs i byggeprocessen, og vi glæder os til at tage
huset i brug, når det åbner for patienter
primo 2023.
Det gode samarbejde og sparring
med Afdeling for Rygmarvsskader og
Vestdansk Center for Rygmarvsskade
blev også nævnt i den mundtlige fremlæggelse, ligesom RYKs to sundhedspolitiske konsulenter, Mikkel Bundgaard
og Jens Bo Sørensen fik en tak for
deres indsats. Også de ildsjæle, der har
taget hånd om sårproblematikken, bl.a.
med to temaer i RYK! magasin, samt
udfordringen med tarmproblematikken,
fik en tak.
Under det sundhedspolitiske arbejde
kom der også en opfordring til at overholde aftaler til kontrolbesøg, idet udeblivelser uden afbud igen er omfattende
både i øst og vest. Det er samfundsøko-

nomisk dyrt og ikke mindst forlænger
det ventetiden til kontrol for alle andre.
Følgende arrangementer fik også et
par ord med på vejen: deltagelse i det
europæiske og nordiske samarbejde i
hhv. ESCIF og NoSCoS, Wings for Life,
Royal Run og rækken af RYKs egne
arrangementer, herunder om Biler og
lovgivning, BPA, Handicap og seksualitet og ikke mindst RYKs årlige sommerkursus, Uge 30.
RYKs hjemmeside har længe været forældet. Helle Schmidt kom med et løfte
om, at bestyrelsen lancerer en ny hjemmeside i 2022, hvor RYK også kan fejre
sit 50-års jubilæum. Og om jubilæet
kom der også løfte om mange arrangementer, der skal markere jubilæet.
- Hver måned vil vi fejre jubilæet med
arrangementer. Glæd jer til webinarer,
konference, fest, jubilæumsbog og
meget mere, fortalte Helle Schmidt og
tilføjede:
- Programmet er endnu hemmeligt!
Afslutningsvis rettede formanden en tak
til de mange aktive og frivillige tillidsvalgte samt samarbejdspartnere, fonde
og sponsorer, der alle giver et uundværligt bidrag til RYKs arbejde. RYKs to
hovedsponsorer, Coloplast og Qufora fik
en særlig tak for deres støtte.
- Disse faste, årlige sponsorater gør
det muligt for RYK at gennemføre
sine mange aktiviteter til glæde for
medlemmerne.
Æret blev også to RYK medlemmer; hhv.
Torben Bach Holm, tidligere formand
for RYK og Michael Nylandsted Larsen,
der var pionér i handicapbevægelsens
udviklingsarbejde bl.a. i DHFs u-landsafdeling, hvor han varetog et stort
arbejde for handicappede i en række
u-lande.
Beretningen blev herefter godkendt.

Ejner Hessels store flotte showroom lagde
rammer til foredrag og generalforsamling.

En kedelig sag
En kedelig sag om eksklusion af et
DHF og RYK medlem blev refereret
af formanden med en historik over
sagens forløb. Kort fortalt har et medlem
ytret sig om forholdene på Stranden i
Charlottenlund, der ejes og drives af
DHF. Villabyerne bragte en artikel, hvor
pågældende sammen med to andre
giver udtryk for deres ærgrelse over
ikke at kunne komme i vandet ved egen
hjælp. Allerede inden offentliggørelsen
blev det pågældende medlem ekskluderet. RYKs bestyrelse står uforstående
over for hele forløbet og har ikke kunnet bakke om beslutningsgrundlaget
om eksklusion. Ikke mindst har RYK
påpeget, at den drastiske beslutning
taget af DHFs formandskab (formand,
næstformand og kasserer) er et brud på
DHFs egne vedtægter, der foreskriver,
at en eksklusion kun kan ske med 2/3
stemmer på et Hovedstyrelsesmøde.
RYK har ydet en stor indsats for at
få eksklusionen trukket tilbage og
taget den op i Hovedbestyrelsen,
som den rettelig skulle. Ved seneste
Hovedstyrelsesmøde blev eksklusionen nedstemt med mere end 2/3 af de
fremmødte. Hos RYK efterlader sagen
bekymring for forbundets fremtidige
rummelighed og giver anledning til

mistillid, når en så alvorlig procedurefejl
kan ske, og fejlen efterfølgende forsøges
fastholdt. Forsamlingen gav sin fulde
opbakning og mandat til bestyrelsen til i
dialog med hovedforbundet at få afdækket sagen, der betragtes som principiel
ift. retten til ytringsfrihed i DHF.

Regnskab
Kasserer Rita Nissen fremlagde årsregnskab for hhv. 2019 og 2020.
(Årsregnskaberne finder man på ryk.dk)
Fra salen blev der spurgt til rammebevillingen fra DHF, som i 2020 kun står
med 30.000 modsat de foregående år,
hvor der er givet 180.000 kr., hvilket
også er en af årsagerne til, at RYK fik et
underskud i 2020. Begrundelsen blev
forklaret af formanden med et svigt i
kommunikationen.
- Rammebevillingen har i alle årene, så
vidt vi ved, været et fast, bevilget beløb
givet til specialkredsene. Den bevillingspraksis har DHF imidlertid ændret med

et pennestrøg, hvilket uheldigvis skete i
forbindelse med kassererskiftet i RYK.
- Den nye praksis er, at RYKs kasserer
selv betaler alle regninger, forklarede
Rita Nissen og fortsatte:
- DHFs bogholder skal kontakte kassereren i starten af december for at
de sammen kan vurdere, hvor mange
af udgifterne, der kan dækkes af rammebevillingen. Det var den sidste del af
processen, som DHF ”glemte” at gennemføre i 2020, hvorefter jeg fik at vide,
at jeg selv skulle have kontaktet DHF.
Fra salen blev der kommenteret på, at
det gav anledning til overvejelser om at
gå selvstændig.
Et spørgsmål drejede sig om RYKs arv
og hvordan den forvaltes.
- Det er DHF, der råder over beløbet,
og RYK skal ansøge ledelsen, der skal
afgøre, om beløbet er berettiget jfv.
arvens formål. Årsregnskaberne blev
efterfølgende godkendt.

Dirigent Viggo Rasmussen (nr. 2 fra
venstre) styrede forsamlingen gennem
dagsordenens punkter.
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Til venstre: Thomas Borghus Band sikrede den gode stemning under og efter
middagen.
Nedenfor: I løbet af dagen var der gode
pauser til både snak og at se på biler i
Ejner Hessels flotte showrooms.

Valg
Der var ingen indkomne forslag, så
næste punkt var valg. Samtlige bestyrelsesmedlemmer var på valg på grund af
sidste års aflysning.
Helle Schmidt ønskede genvalg til
formand, og da der ikke var modkandidater, blev hun genvalgt for ét år.
Næstformand Keld Jensen ønskede kun
at genopstille som menigt bestyrelsesmedlem. Til ny næstformand pegede
bestyrelsen på bestyrelsesmedlem Jette
Poulsen, som blev valgt uden modkandidater. Kasserer Rita Nissen ønskede
genvalg. Der var ingen modkandidater,
så Rita Nissen blev genvalgt som kasserer for to år. Der var derimod kampvalg til de øvrige bestyrelsespladser for
hhv. to og ét år, som derfor blev afviklet
med stemmesedler. For to år skulle
vælges to. Følgende fra den siddende
bestyrelse ønskede genvalg: Johnny
Jahn, Keld Jensen, Cathrine Guldberg
og Peter Stegmenn. Fra forsamlingen
ønskede Jakob Thinggaard-Møller
og Sus Danielsen begge at stille
op til valget for to år. Alle opstillede
gav en kort præsentation. Valgt blev
Jakob Thinggaard-Møller og Cathrine
Guldberg.
Til valg for ét år stillede følgende op:
Johnny Jahn, Keld Jensen, Peter
Stegmenn, Sus Danielsen og Niels
Schmidt. Sidstnævnte kunne ikke være
til stede, men havde sendt en præsen-

tation, der blev læst op. Valgt blev Sus
Danielsen og Niels Schmidt. Valg til to
suppleanter for ét år blev Leo Thomsen
og Hari Aaby Mandic. Sidstnævnte var
ikke til stede, men havde sendt en præsentation, der blev læst op. Valgt til revisorer blev Søren Ingvardsen og Solveig
Hansen, der begge ønskede genvalg.
Der var i alt 57 stemmeberettigede til
stede.

Fremtidigt arbejde
Først og fremmest er det forestående
50-års jubilæum en vigtig markering, der
skal fejres med konference, en række
webinarer, en jubilæumsbog, fest og
øvrige arrangementer.
- Vi vil give den max gas, lovede formand Helle Schmidt.
Også den nye hjemmeside blev nævnt,
det sundhedspolitiske arbejde, mentorordningen på landets to rehabiliteringscentre, N-huset, NoSCoS, ESCIF,
deltagelse i planlægningen af den
kommende Neuro Rehab 2023, der er

en rehabiliteringskonference, og Wings
for Life.
- Nært forestående er to RYK arrangementer om tarm i hhv. Øst og Vest, der
arrangeres i samarbejde med Qufora.
Afslutningsvis nævnte Helle Schmidt
arbejdet omkring fremtidens RYK.
Fra forsamlingen blev der foreslået
fokus på retssikkerhed og lovgivning ift.
BPA og bilbevillinger, og der blev efterlyst en ny og revideret udgave af RYKs
tidligere udgivne bog om seksualitet.
Også markering af politiske mærkesager
var et forslag fra forsamlingen til den
nye bestyrelse.

Eventuelt
Fra forsamlingen blev der stillet forslag
til bestyrelsen om, at der til regnskabet
også medfølger budget. Der kom også
et forslag om at give alle nyindlagte på
Vestdansk Center for Rygmarvsskade
og Afdeling for Rygmarvsskadede et
gratis medlemskab for et år.
Der blev udtrykt ros til bestyrelsen for sit
arbejde samt til redaktør af RYK! magasin, Birgitte Bjørkman for det flotte blad.
Afslutningsvis på den formelle del
takkede formanden de afgående
bestyrelsesmedlemmer for deres
indsats med overrækkelse af gaver.
Dirigenten blev takket for god ro og
orden. Og sidst men ikke mindst blev
der givet en stor tak til Ejner Hessel og
Handicapformidlingen for at lægge hus
og værtskab til årets generalforsamling,
hvor der blev budt på sandwiches, kaffe
og kage og ikke mindst en flot middag.

Ny bestyrelse
Fra venstre: Sus Danielsen,
Jette Poulsen, Jakob
Tinggaard-Møller, Helle
Schmidt, Leo Thomsen,
Cathrine Guldberg og Rita
Nissen. Niels Schmidt og Hari
Aaby Mandic var ikke til stede.
Foto: Luna Thinggaard-Møller.
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Den døde soldat

I

nden den formelle del
på RYKs generalforsamling var der foredrag af
tidligere kampvognskommandør Jacob Panton,
der mirakuløst overlever et
angreb fra Taleban på sin
sidste patrulje i Helmandprovinsen i Afghanistan.
Han bliver ramt af en granat, skudt fem gange af
en snigskytte, dør på operationsbordet - og genoplivet. Hjemme venter en
hård kamp med en mistet
identitet og et langt genoptræningsforløb. Samtidig
vokser en frustration over
systemets utilstrækkelige
håndtering af sårede soldater, og det er her, Jacob
finder en ny mening med sit
liv. En ny mission. Ikke som
kampvognskommandør,
men som initiativtager til
en lang række projekter og
støttende fællesskaber for
sårede soldater og deres
pårørende.

Med klip fra dokumentarfilmen Den døde soldat (2019)
blev deltagerne taget med
på Jacob Pantons rejse, der
er en dramatisk beretning
om, hvordan krig kan forandre alt. Med tilbageglimt
fra tiden i Afghanistan, om
tabet af sin soldateridentitet
og Jacobs nye livsprojekt;
at hjælpe andre sårede
veteraner tilbage til en ny
og tålelig tilværelse.
Et spændende og tankevækkende foredrag, der
efterlod plads til refleksion
hos forsamlingen.
Birgitte Bjørkman

Opråb:

Udeblivelse fra kontrol koster
Gør dig selv og os andre en god tjeneste - husk at møde til kontrol.
Det er vigtigt af mange grunde – mest for dit helbred, men faktisk
også vores alles fremtidige behandling.
Tekst: Jens Bo Sørensen

H

ver uge udebliver ca.
15% rygmarvsskadede, der er indkaldt
til den vigtige kontrol af
nyre og blære på Glostrup
Sygehus, uden at lade høre
fra sig. Det er dyrt for os med
rygmarvsskade, dyrt for et
presset sundhedsvæsen,
og det gør RYKs arbejde
besværligt.
Selvfølgelig kan man blive
akut forhindret, men for langt
de fleste gange bør det være
muligt at møde op, eller
give afbud i så god tid som
muligt. Måske man tænker:
”Det nok går. Jeg har travlt,
er lidt træt, og der kommer jo
nok en ny tid. Folk på sygehuset har masser at se til”.
Men sådan fungerer det ikke!
Ved den livslange kontrol
i Glostrup/Skejby eller
Hornbæk/Viborg, kontrolleres
nogle af de vigtige funktioner
og organer, der kan være
udsatte pga. vores rygmarvsskade. Eksempelvis blære og
nyrer. Ofte er alt ok, men der
kan findes tegn på noget, der
skal handles på. Det behøver
ikke være noget alvorligt her
og nu, men det kan forebygge og forhindre noget
der er meget værre senere.
En kostomlægning er jo fx
mere overskuelig i dag, end
at blive dialysepatient efter
et par år, for at nævne noget
ekstremt. Vi gør virkelig vores
krop en tjeneste ved at møde
op.

linger, og flere personalegrupper står klar. Det koster
penge, uanset om vi dukker
op. Der spildes ressourcer
ved udeblivelse. Ved et afbud
i god tid, kan aftalen gives til
en anden person.
I RYK slås vi hårdt imod
nedskæringer i sundhedsvæsnet. Vi samler viden, vi
skriver breve, vi møder op
hos beslutningstagere og vi
forsøger at påvirke beslutninger, så de kommer mennesker med rygmarvsskade

til gode. Dette arbejde kan
besværliggøres, hvis der er
områder af sundhedsvæsnet,
hvor vi som brugere spilder
ressourcer.
Det er samfundsøkonomisk
dyrt og ikke mindst forlænger
det ventetiden til kontrol for
alle andre. Så gør dig selv og
os andre en god tjeneste –
husk at møde til kontrol eller
meld afbud i god tid.
Jens Bo Sørensen er sundhedspolitisk konsulent i RYK.

VIL DU MED
UD PÅ NYE
OPLEVELSER

Når vi har en aftale til kontrol
af blære/nyrer/blodprøver, så
er der afsat tid i flere afdeAnnonce RYK (90x129).indd 1

Egmont Højskolen

www.egmont-hs.dk
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..... fra Afdeling for Rygmarvsskader

Ny overlæge

Christian Tersbøl Pinkowsky, der er
speciallæge i neurologi siden 2013, er
ansat som ny overlæge på Afdeling for
Rygmarvsskader. Christian har arbejdet
med akutte, neurologiske patienter på
hhv. Herlev og Roskilde neurologiske
afdelinger.
- Jeg har set og behandlet patienter
med rygmarvsskade på de to afdelinger, mens de ventede på at komme til
Hornbæk, fortæller den nye overlæge, som ikke tidligere har fulgt
patientforløbene til dørs, som man gør på Hornbæk.
Han glæder sig derfor til at kunne komme i dybden med behandlingen af de indlagte på Afdeling for Rygmarvsskader.
- Især samarbejdet med de ramte, som jeg ved fra mine kolleger,
kan lære lægerne meget.
Christian vil være i Hornbæk to-tre dage om ugen og øvrige dage
på ambulatoriet på Glostrup, hvor han skal visitere sammen med
professor Fin Biering-Sørensen på Rigshospitalet. I forbindelse
med at Afdeling for Rygmarvsskader skal flytte til Glostrup, har
Christian også nogle opgaver.
- Jeg håber at kunne bidrage til, at vi får alt det gode fra Hornbæk
med til N-huset, og at samarbejdet med de andre afdelinger,
som vi flytter i hus med, kommer til at fungere godt, fortæller
Christian.
Christian er i øvrigt 45 år, bor i hus med have i Valby sammen
med sin hustru og fire børn. Og så elsker han at spille musik og
dyrke sport i sin fritid.

Hornbæks opfin
Tastaturpinde, spisebestik, mobiltelefongreb og
sågar en tissemandsholder. Ergoterapeut Inge
Steen opfinder og laver løbende hjælpemidler til
sine patienter.
Tekst: Mikkel Andreas Beck • Foto: Henrik Frandsen

Ny overlæge
Lars-Henrik Krarup er ansat som ny
overlæge ved Afdeling for Rygmarvs
skader. Lars-Henrik er neurolog og
kommer fra en stilling, som overlæge på
Afdeling for Hjerne og Nervesygdomme
på Rigshospitalet.
- Arbejdsmæssigt håber jeg at kunne
bruge min viden fra den akutte neurologi til at skabe endnu bedre patientforløb for patienter med rygmarvsskade.
Den nye overlæge skal være med til at videreudvikle stuegangsfunktionen nu og i forbindelse med indflytning i N-huset, hvor
det forventes over tid at kunne tage imod patienter med rygmarvsskade tidligere i deres forløb.
Lars-Henrik har lavet en ph.d. om fysisk aktivitet efter apopleksi
og har også siden været forskningsaktiv.
Privat er 43-årige Lars Henrik gift med Emilie, som også er neurolog, og tilsammen har de fire børn og en stor hund. Udover
neurologi interesserer Lars Henrik sig for foto og musik.
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L

øsninger er den eneste lagervare hos Inge
Steen i ergoterapiens lille
værksted på Afdeling
for Rygmarvsskader.
Hospitalets patienter har
alle sammen individuelle
behov, der kræver skræddersyede løsninger, og
derfor er der sjældent to
ens af de små apparater –
eller mere præcist hjælpemidler - hun selv designer
og laver.
- Folk, der har brug for min
hjælp, har ofte ikke helt
håndens fulde brug, så de
har brug for redskaber, der
kan hjælpe dem med alt fra
at lave mad til at betjene

Værkstedets søjlemaskine
bliver ført med sikker hånd
af Inge Steen.
en computer, fortæller
Inge Steen, der har hjulpet
mange patienter.

Fra behov til løsning
Overalt i værkstedet ligger
bøjlegreb, knive og gafler i
mystiske former og holdere
til alt fra tandbørster til
fjernbetjeninger.
- Jeg kan hjælpe patienterne med at kunne bruge
computeren, mobiltelefonen, at klemme tandpastaen ud af tuben og at
spise selv. De kommer med

NYT
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nder
et behov, og så finder vi
en løsning sammen.

Holder til blæretømning
Når Inge Steen og patienten har afklaret opgaven,
går ergoterapeuten i
gang med værktøjet. Ofte
bruger hun et plastisk
materiale, der kan formes,
når det er varmt og stivner
igen, når det køles ned.
Det har hun blandt andet
lavet en tissemandsholder
med.
- Jeg havde en patient,
der ikke kunne holde
på sin tissemand med
venstre hånd, mens han
skulle lægge et kateter
med højre. Det betød,
at han skulle have en
hjælper indover, når han
skulle tisse. Men så producerede vi en holder, så
blæretømningsprocessen
blev lettere at udføre, og
han dermed kunne klare
opgaven selv, fortæller
Inge Steen.

Personale ophør

Patient- og pårørendeundervisning

Lægerne i VCR har af forskellige årsager valgt at
søge nye jobs.

Så er det blevet tid til at igangsætte vores længe ventede
patient- og pårørendetemaeftermiddage på VCR.

Det bliver fremover de neurologiske læger, der bliver
daglige læger i VCR. Vi sikrer os, at der er tilstrækkelig viden tilstede hos disse
til at tilgodese de patientbehov, der vil være.
Afd.ledelsen, Neurologisk
afd. Ulla Veng, oversygeplejerske og Lene
Rosendahl, adm.
overlæge

Temaeftermiddagene afløser det, vi tidligere havde, som i
højere grad var karakteriseret ved at være decideret undervisning. Vores ønske er at skabe et mere dialogbaseret koncept
og få patienter og pårørende til at reflektere over, hvordan de
forskellige emner berører deres hverdag, samt hvordan de
bedst håndterer dette sammen.
Første temaeftermiddag blev afholdt den 25. november for
hhv. patienter (dag) og pårørende (aften). Tidligere patienter
og pårørende (op til et år efter udskrivelse) har mulighed for
at tilmelde sig og deltage.
Find info på VCRs hjemmeside om program og tilmelding.
Sygeplejerske Randi Steensgaard og
fysioterapeut Dorte Hoffmann

Uderehabilitering -”den gode vane”

Tæt samarbejde
Selv om det er Inge Steen,
der står i værkstedet og
laver de små apparater, er
patienten også en vigtig
del af opfinderholdet.
- Jeg bliver så glad, når
det lykkes at lave noget,
der virker, i samarbejde
med patienterne. De kommer ofte med både idéer
og rettelser undervejs, og
det er bare herligt. Når de
er glade og tilfredse med
resultatet, så bliver jeg det
også.
Artiklen har været bragt i
Rigshospitalets medarbejdermagasin, Indenrigs.

Uderehabilitering er et begreb, som vinder
frem i disse år, og der findes efterhånden
en lang række projekter og faglitteratur,
som omhandler fordelene ved at inddrage
naturen i rehabiliteringsindsatser. Forskning
viser nemlig, at naturen kan have positiv
indflydelse på mange forskellige typer af
funktionsnedsættelser.
Vi har derfor på VCR et ønske om at igangsætte en prøvehandling, som skal følge op på
alle de positive effekter.
I september startede vi således med prøvehandlingen “Uderehabilitering”. Fire udvalgte
patienter skulle udenfor én gang ugentlig uanset vejret. Tanken er, at patienter og personale
følges ad ud i naturen uanset funktionsniveau

Patienter på VCR, der er påbegyndt projektet
Uderehabilitering - “den gode vane”.
Foto: Jørgen Vibjerg.
mhp. at skabe ”den gode vane”, og man
dermed tager aktiviteten med sig hjem efter
udskrivelsen.
Prøvehandlingen vil løbende blive justeret
og tilpasset, og flere patienter og personaler vil forhåbentlig blive inddraget med tiden.
Indledningsvis evalueres prøvehandlingen
efter otte uger.
Rikke Ø, Ella R.S, Karen Marie L.K,
Merethe V.S og Lone O.
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Kort Nyt
Kortlægning af handicap og idrætsforeningsliv
Der er brug for mere viden om, hvordan mennesker med funktionsnedsættelser deltager i foreningslivet, samt hvilke muligheder
og barrierer de oplever i forbindelse med at dyrke idræt. Derfor har
Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Videncenter for Folkeoplysning
(Vifo) indgået samarbejde med Parasport Danmark om at få taget
første spadestik til at få landskabet yderligere kortlagt. Aktørerne
vil desuden samarbejde med Syddansk Universitet. Parasport
Danmark vil med en ny strategi, der løber fra 2020-2025, bl.a.
arbejde for at være et kompetencecenter, som omsætter og koordinerer viden om handicapidræt til brugbar viden for mennesker
med et handicap, deres familier, klubber, kommuner m.fl. Herunder
få skabt et systematisk vidensgrundlag, der skal samle og vurdere
eksisterende litteratur og data på området. Hensigten med forundersøgelsen er, at den på et senere tidspunkt skal danne grundlag
for en større undersøgelse af de generelle vilkår for parasportsudøvere i Danmark. Forundersøgelsen er støttet og finansieret
af Elsass Fonden, Bevica Fonden, Vanførefonden og Parasport
Danmark.
BB/Parasport Danmark

Podcast-serie om Parasport Danmark
I anledning af Parasport Danmarks 50 års-jubilæum i år er
der produceret en serie af tre podcasts om centrale temaer
i forbundets historie og udvikling. 1. De Paralympiske Lege.
2. Parasport Danmark igennem 50 år. 3. Special Olympicsidrætten i Parasport Danmark. Du finder podcast-serien på
parasportdk.buzzsprout.com.
BB

Forhindret adgang til COP26
Israels energiminister, Karine Elharrar er kørestolsbruger, og det forhindrede hende i at få adgang til COP26klimatopmødet i Glasgow i november på mødets første dag.
Den britiske premierminister, Boris Johnson, har siden undskyldt, og det lykkedes Karine Elharrar at få adgang dagen
efter. Hændelsen, der bl.a. er blevet delt på sociale medier,
demonstrerer over for omverdenen, at tilgængelighed langt
fra er en selvfølgelighed; heller ikke i Storbritannien.
BB/ BBC

Fri os fra medlidenhed

O

venstående er titlen på en bog,
der tager et skarpt og humoristisk opgør med samfundets
misforståede hensyn og berøringsangst over for mennesker med fysiske
handicap. Selv om Peter og Asger
kun har ni fingre tilsammen, giver de
en hjælpende hånd til at finde ud af,
hvordan man får det bedst mulige ud
af livet med de udfordringer, man har.
Da Peter Rosenmeier blev født med
deforme arme og ben, ramte det hans
far så hårdt, at han fantaserede om at
slå sit nyfødte barn ihjel. Forældrenes
chok blev med tiden afløst af en
stålsat vilje til at træne Peter og give
ham så mange muligheder i livet som
muligt. Peter gik til fodbold, sloges
med sine storebrødre og fandt ud af,
at ved et bordtennisbord kunne han
udviske sit handicap og slå selv spillere med almindelige arme og ben.
Peter er siden blevet verdensmester
og paralympisk mester. Hele hans
identitet er bygget op om at være den
bedste. En mester, ikke et offer.
Men lige rundt om hjørnet venter
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afslutningen på Peters bordtenniskarriere, og det skræmmer ham.
For hvem er han så? Gennem sit
liv har Peter mødt flere mennesker
med et fysisk handicap, der ser
sig selv som ofre. Han frygter selv
at blive ramt af medlidenhed og
selvmedlidenhed.
Peter inviterer derfor sin ven Asger
Lind Krebs, der er journalist og
også født med deforme arme, på
en roadtrip gennem Danmark for at
undersøge, hvordan et fysisk handicap påvirker ens liv og identitet.
På deres vej rundt i landet hører
Peter og Asger om, hvad der sker, når
en fosterscanning viser, at ens kommende barn har et handicap, og man
skal tage stilling til abort. De møder et
par, der har valgt at adoptere en pige
med et handicap; en ung, veluddannet og spastisk lammet mand, der
har opgivet at få et job og en kvinde,
som på et splitsekund blev alvorligt
handicappet.
Undervejs bliver de to venner klogere
på, hvorfor flere fysisk handicappede

falder fra deres uddannelse, ikke har
noget job og er mere ensomme end
folk uden handicap. Men de lærer
mindst lige så meget om, hvad der
skal til for at få succes i livet, også, når
ens muligheder er anderledes end de
flestes.
Fri os for medlidenhed. 250 sider.
Forfatter Peter Rosenmeier og Asger
Lind. Turbine Forlag. Udgivet november 2021.

Panthera opkøbt af Permobil
Den svenske virksomhed Permobil har indgået aftale om opkøb af
Panthera, der er en førende svensk virksomhed inden for ultralette,
aktive kørestole.
- Vi er meget glade og stolte over at byde Panthera velkommen
hos Permobil! Panthera har udgangspunkt i de samme værdier om
altid at være tæt på brugerne og have deres behov i fokus, siger
Bengt Thorsson, administrerende direktør og bestyrelsesformand
for Permobil.
Panthera har 100 medarbejdere i Sverige og Norge og eksporterer
til over 40 lande rundt om i verden. Pantheras produkter vil derfor
styrke Permobils udbud på markedet med verdens letteste kørestole til aktive brugere sammen med Permobils egne Progeo- og
TiLite-serier.
Begge virksomheder er startet af svenske iværksættere og har
innovation og udvikling som stærke drivkræfter.
- Vi kan se, at det vil føre til mange positive resultater for brugere over hele verden, siger Jalle Jungnell, ejer og grundlægger af
Panthera.
Overdragelsen forventes at ske januar 2022.
BB

Lamme mus går igen
En gruppe tyske forskere fra Ruhr University Bochum er lykkedes
med at gendanne et link i nervesystemet hos mus med rygmarvsskader og fået dem til at gå igen. Dette har hidtil været anset som
umuligt at genoprette hos pattedyr. Det skriver Reuters. Det er sket
ved hjælp af et designerprotein, som musene har fået sprøjtet ind i
hjernen. Vi ved af erfaring, at lammelser indtræffer, fordi mange af de
nervefibre, der leder information mellem muskler og hjerne, ikke er
i stand til at vokse ud igen. Nu er det lykkedes for forskerholdet at
stimulere musenes lammede nerveceller til at regenerere ved hjælp
af designerproteinet.
- Det særlige er, at proteinet ikke kun bruges til at stimulere de nerveceller, der producerer det selv, men at det også føres videre gennem hjernen, fortæller forskningsleder Dietmar Fischer til Reuters.
Forskningslederen forklarer, at det relativt lille indgreb kan få et
meget stort antal nerver til at regenerere. Han oplyser desuden, at
de lammede gnavere, der fik behandlingen, begyndte at gå efter to
til tre uger. Behandlingen involverer injektion af bærere af genetisk
information i hjernen for at producere proteinet, kaldet hyperinterleukin-6. Nu er det tyske forskningshold i færd med at undersøge,
om behandlingen kan forbedres og fungere på større dyr.
- Hvis det fungerer, skal vi sikre, at behandlingen er sikker for mennesker. Men det vil helt sikkert tage mange, mange år, tilføjer en af
forskerne bag det tyske hold.
BB/Foto: Colourbox

Miljøzoneregler
Selv om du kører i en diesel “kassebil”, så er den indregistreret som
personbil og således ikke omfattet af miljøzonereglerne. Derfor har
du stadigvæk tilladelse til at køre i miljøzonerne pr. 1. januar 2022.
Miljøzonerne vil på sigt også komme til at omfatte personbiler.
BB/Miljøzoner.dk

Hædring af paraatlet
Ved DIFs store 125-jubilæumsshow
i Koncerthuset i lørdags blev 125 atleter hædret.
Deriblandt rygmarvsskadede Connie Hansen, der opnåede
hele ni guldmedaljer i kørestolsrace ved de Paralympiske
Lege i 1984, 1988 og 1992. I 1992 blev det til hele fire i guld
på distancerne 400, 800, 1.500 og 5000 meter. Connie har
tjent som ambassadør og forbillede for mange mennesker
med handicap, hvilket vi skylder hende en stor tak for. Siden
har hun udviklet og udbredt parasportsgrenen RaceRunning,
som siden 2018 har været anerkendt af IPC som officiel
parasportsdiciplin og anerkendt med Kulturministerens
Parasportspris.
RYK! magasin ønsker Connie tillykke med den flotte hæder.
BB/ Foto: By-conniehansen

Leave No One Behind
Vi er i vores hverdag omgivet af design fra produkter til oplevelser og services. Designskolen Kolding skal nu i samarbejde med Bevica Fonden styrke forskning og uddannelse i
inkluderende design.
- Som fond handler det for os om, at mennesker med funktionsnedsættelse skal kunne leve livet på lige fod med alle
andre. Derfor er det så afgørende, at rammerne udformes,
så vi alle kan være med, siger direktør for Bevica Fonden,
Marianne Kofoed, der håber, at universelt design bliver et
naturligt mindset hos de studerende og ses som løftestang
for at nå i mål med FNs internationale Leave No One Behindagenda med de 17 Verdensmål.

Gennem samarbejde med fonden håber rektor for
Designskolen, Lene Tangaard på sigt at etablere et levende
laboratorium med mulighed for forskning i hvordan bygninger og udeområder kan understøtte universelt design og
fællesskaber. Projektet er forankret i Designskolen Koldings
laboratorium for Social Design og skal over de næste fem år
integrere universelt design som et grundlæggende værdisæt.
Danske Handicaporganisationer og Sammenslutningen af
Unge med Handicap bliver medaktører i workshops, feltstudier og interviews. Indsatsen støttes af millionbevilling fra
Bevica Fonden.
BB
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Nem tarmskylning designet til din hverdag

Genvind kontrollen over din tarm

´

Nem at fylde

´

Nemt greb

´

Diskret design

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