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INTRODUKTION

Dette IMPACT kursusmodul fokuserer på hjælpemidler, der kan hjælpe
personer med fysiske handicap

Modulet begynder med  et overblik over fysiske handicap, hvilke
hjælpemidler, der kan hjælpe, og hvordan hjælpemidler kan gøres
tilgængelige for de, der har behov for dem.

Dette efterfølges af en opridsning af, hvordan social- og
sundhedsarbejdere i forskellige situationer kan identificere ikke opfyldte
behov for  hjælpemidler til personer med fysiske handicap.

Generelle informationsmål
Ved endt gennemgang af modulet, vil du have haft mulighed for at
forstå:
•  Omfanget og konsekvenserne af nogle af de væsentligste fysiske

handicap
•  Den brede vifte af hjælpemidler, der i øjeblikket findes indenfor

dette område
•  Hvordan personer med fysiske handicap får (eller nogle gange ikke

får) de hjælpemidler, de har behov for; og
•  Den vigtige rolle social- og sundhedsarbejdere kan spille i at sikre, at

behovene bliver tilstrækkeligt imødekommet.

Specifikke informationsmål

Du vil i detaljer have set den rolle, som social- og sundhedsarbejdere
kan have som hjælpemiddelformidlere i tre klientsituationer, hvor
problemer med fysiske handicap kan opdages, og ikke opfyldte behov
for relevante hjælpemidler kan samles op:

•  I hjemmet (f.eks. ved besøg af hjemmepleje eller hjemmehjælp)
•  I lægens konsultation (f.eks. ved besøg der)
•  PÅ sygehuset (f.eks. som indlagt eller ved udskrivning)
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HJÆLPEMIDDELFORMIDLERE (HJF)
For at opfriske din hukommelse fra introduktionsmodulet:

En HJF er en ansat i social- og sundhedssektoren, som, om end ikke
specialist i hjælpemidler, ikke desto mindre hjælper til med at sikre, at
hans eller hendes klient får de hjælpemidler, de behøver. At være en HJF
betyder at holde øje med ikke imødekomne behov opstået fra handicap
eller aldersrelaterede funktionsproblemer, samt at handle derefter, når
sådanne behov opdages.
Sådanne handlinger kan være, at hjælpe personer med selv at få fat på
hjælpemidler, henvise dem til ergoterapeuter eller andre specialister i
hjælpemidler, eller at tage en mere direkte rolle. Alle social- og
sundhedsansatte, der har med  handicappede eller ældre at gøre, bør lære
at være HJF indenfor eget faglige område.

Gennem dette modul vil vi følge Elenas sag.

Elena

Elena O'Kee lever et uafhængigt liv. Hun har kæmpet med leddegigt siden hun
var i 30’erne. Da hendes ledbetændelse blev værre, måtte hun trække sig tilbage i
1982. Siden dengang er hendes tilstand forbedret en smule, da hun har fået
erstattet flere led, hvilket stoppede ledbetændelsen.
Elena er en af de meget få ledbetændelsespatienter, som har brug for eller benytter
kørestol. Hendes bror overbeviste hende om, at det nok var en god idé at bruge
en, og da Elena engang så en elektrisk kørestol, tænkte hun: “det her kunne være
sjovt at prøve”. Hendes beslutning om faktisk at begynde at benytte sig af en, har
afgjort været befriende; nu er hun meget mere uafhængig. Hun kan komme
omkring og selv købe ind i området.
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1 FYSISKE HANDICAP OG
HJÆLPEMIDDELLØSNINGER

1.1 Introduktion

Takket være fremskridt i social- og sundhedsarbejdet, og udbuddet af forskellige
hjælpemidler og –ydelser, begrænser fysiske handicap ikke længere
handicappedes daglige liv og velbefindende, som det gjorde for nogle årtier siden.
I dag lever personer med handicap mere uafhængigt ved hjælp af hjælpemidler
såsom en forlænget arm, en  rollator eller mere komplekse systemer såsom nye
teknologier elektriske kørestole og biler betjent med joystick.

Udover disse avancerede tekniske redskaber findes en myriade af relativt simpelt
og billigt udstyr til støtte i daglige aktiviteter for personer med mindre fysiske
handicap. Men teknologien kan ikke hjælpe, hvis ikke de personer, den er
tiltænkt, kender til den. Derfor er det vigtigt, at alle, der arbejder i social- og
sundhedssektoren er opmærksom på de hjælpemidler, der findes – og at de
informerer deres klienter herom.

Som omsorgsperson, hvadenten det er dagligt eller lejlighedsvist, spiller du en
vigtig rolle ved at assistere den fysisk handicappede til at opretholde og forbedre
livskvaliteten og bibeholde uafhængigheden. For mange sker udviklingen af det
fysiske handicap langsomt. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på tegn, der
indikerer, at din klient oplever fysiske besværligheder, der kan afhjælpes med
hjælpemidler eller andre social- og sundhedsydelser.

1.2 Fysiske handicap

Dette afsnit introduceres det område af fysiske handicap, der specifikt berører
ældre personers daglige liv.

Aktiviteter i dagligdagen
Fysiske handicap kan berøre alle dagligdagens aktiviteter, hvilke ofte deles ind i
to kategorier: Aktiviteter i dagligdagen og instrumentale aktiviteter i dagligdagen.
ADL dækker de grundlæggende aktiviteter i dagligdagen, inklusive personlig
pleje (såsom at spise, vaske sig, toiletbesøg, rede hår, af- og påklædning),
kommunikation og mobilitet. ADL indeholder sådanne ting som madlavning,
rengøring, indkøb og økonomisk disponering.
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Forandringer i den aldrende krop
Faktorer, som hindrer ældre personers mobilitet og fysiske formåen, kan være
fysiske, psykiske, sociale eller miljøbetingede. Adskillige aldersrelaterede
forandringer, såsom nedsat neurologisk reaktion og nedsat muskelstyrke, kan gøre
den daglige mobilitet til en fysisk udfordring for en ældre person.

Den normale krop undergår adskillige aldersrelaterede forandringer, der berører
mobilitet og fysisk formåen. Fra 50 år og frem aftager knoglemassen (i større grad
for kvinder end for mænd), og der sker ofte en formindskning i antallet af
muskelceller og et følgende tab i muskelstyrke. Graden af tabet varierer meget
indenfor muskelgrupperne. Forandringer som følge af alder er væsentligt mindre,
når muskelgrupperne er blevet brugt.

Forfald af muskelfunktioner afhænger af andre systemer, såsom det neurologiske
og muskul-skelet systemet. På grund af aldersrelaterede forandringer i det
neurologiske system, aftager reaktionstid og hurtighed i bevægelser med årene,
hvilket igen berører muskelfunktionen og giver balanceproblemer samt risiko for
at falde.

Strukturelle eller anatomiske forandringer i den aldrende lunge resulterer i en
formindsket potentiel udvidelse, hvilket ændrer strømmen af luft ind og ud af
lungerne. Det normale aldrende hjerte har en formindsket kapacitet til at klare
store mængder af stress, hvilket medfører generel svaghed.

Aldersrelaterede forandringer i menneskets krop kan opsummeres på følgende
måde:
•  Gradvist tab af knoglemasse;
•  Formindsket muskelstyrke;
•  Aftagende reaktionstid;
•  Aftagende hurtighed i bevægelser;
•  Forandringer i åndedrætssystemet;
•  Forandringer i  hjertekar systemet .

En person kan have et eller flere fysiske handicap. Bortset fra ved alvorlige
ulykker eller sygdomme såsom slagtilfælde, får ældre ofte deres handicap med
årene – der er ikke noget klart udløsende øjeblik, der skaber eller bestyrker
erkendelsen af handicappet.

Fysiske begrænsninger skyldes ikke kun en persons fysiske handicap.
Boligforhold, serviceydelser og sociale forhold og holdninger kan gøre en
væsentlig forskel.

Nicole

I introduktions- og synsmodulet præsenterede vi dig for Nicole. En ældre person
som Nicole, der bor i byen, kan opleve sig selv som handicappet på grund af
forandringer i omgivelserne. Den lokale købmand nede om hjørnet lukker på
grund af åbningen af et stort supermarked udenfor byen, og for Nicole kan dette
være et problem – hun har ikke en bil, og er ude af stand til at bruge de offentlige
transportmidler.
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Lejlighed, som hun har boet i over 40 år, ligger på anden sal, og der er ingen
elevator. Nicole er begyndt at have besvær med at komme op ad trapperne og at
bære på ting. Hvis butikkerne lå i nærheden, og der var en elevator, kunne hun
bruge en indkøbstaske med hjul til at bære et overkommeligt antal varer i.

Sygdomme, der forårsager fysiske handicap

Dette afsnit introducerer nogle af de almindelige sygdomme, der kan forårsage
fysiske handicap især hos ældre. Disse inkluderer:

•  Ledegigt og slidgigt;
•  Slagtilfælde;
•  Parkinsons Sygdom;
•  Højt eller lavt blodtryk.

I kommunikationsmodulet er der beskrivelser af neurologiske sygdomme og
handicap såsom multiple dissemineret sklerose(MS) og cerebral parese (CP) og
andre, som også kan forårsage fysisk handicap. Der findes mange andre
sygdomme, som også kan forårsage fysisk handicap, men faktisk er diagnosen
ikke så vigtig, som de problemer, de forårsager. Dette er blot for at give dig en idé
om dette område.

Reumatisk ledegigt og slidgigt

Reumatisk ledegigt er en almindelig sygdom med verdensomspændende
udbredelse, der rammer alle racer og etniske grupper. Udbredelsen af definitiv og
klassisk ledegigt i Europa er omkring 1%, og med et overordnet kvinde-
/mandforhold på 3:1. (Nordenskiöld, 1996)

Sygdommen er fremadskridende og varierer meget i hvor alvorlig den er. De
primære symptomer er morgenstivhed, smerte og ømhed i leddene, træthed og
generel utilpashed, samt tegn på varme, hævede led, muskel- og senesvækkelse.

Op til 40% af alle personer i verden over 70 lider af slidgigt i knæet.  Slidgigt
eller osteoarthrosis, som det også kaldes, er en degenererende ledsygdom, hvor
der sker et fremadskridende tab af ledbrusken efterfulgt af ny knogleformation og
indkapslede scener. Sygdommen berører ofte adskillige led på samme tid, og
hænderne er det hyppigst berørte sted.

For ældre er slidgigt i de store vægtbærende led, hofte og knæ, ofte den mest
invaliderende tilstand. De mest almindelige rapporterede symptomer er smerte,
generel stivhed, deformitet og formindsket bevægelsesradius. Næsten 80% af
patienter med slidgigt har en vis grad af bevægelsesbegrænsning, og 25% kan
ikke udføre væsentlige aktiviteter i deres dagligdag.

! Øvelsesopgave: Ledegigt (Engelsk: arthritis)

•  Du kan finde masser af information om ledegigt (arthritis) på Internettet.
Prøv:

•  http://www.arthritis.ca/ eller
•  http://www.abledata.com/arth_in.htm

http://www.arthritis.ca/
http://www.abledata.com/arth_in.htm
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Slagtilfælde

Et slagtilfælde, også kaldet hjerneblødning, sker, når hjernecellerne dør på grund
af utilstrækkelig  blodtilførsel, hvilket opstår, når en blodåre, der bringer ilt og
næring til hjernen, brister eller tilstoppes af en blodsamling af størknet blod eller
andre partikler. Som følge af denne blokering får dele af hjernen ikke får den
nødvendige blodtilførsel. Frarøvet ilten kan nervecellerne i det berørte område
ikke fungere, og dør indenfor få minutter. Når nervecellerne ikke kan fungere, kan
de dele af kroppen, der styres af dem, heller ikke fungere.

Symptomer på slagtilfælde er: Motorisk  dysfunktion, sanseforandringer, mangel
af tale- og sprogfærdigheder og syns- eller høreforstyrrelser – eller en
kombination af disse. Symptomerne kan også være midlertidige; som regel
skyldes kortvarende symptomer en forbipasserende afbrydelse af
blodcirkulationen ved navn transient ischemic attack (TIA) (Ligner slagtilfælde,
men ophører indenfor kortere tid).  De skyldes en afbrydelse af blodtilførslen på
grund af en klump, der opløses af kroppens enzymer.

Udbredelsen af slagtilfælde afhænger i høj grad af befolkningens aldersniveau.
Forbedret behandling af slagtilfælde, og dermed øgede overlevelsestal, bidrager
til en stigning i udbredelsen. Udbredelsen ligger på omkring 500-800 tilfælde pr.
100.000 (Wester, 1992).

! Opgave - slagtilfælde

Du kan finde masser af information om slagtilfælde på Internettet. Prøv “the
Methodist Health Care System” på:

http://www.methodisthealth.com/health/nervesystem/stroke.htm

Derudover kan du læse undersøgelser om forebyggelse, diagnoser, behandling og
genoptræning af slagtilfælde fra siderne i “the Swedish Council on Technology
Assessment in Health Care”:

http://www.sbu.se/sbu-site/reports/abstracts/stroke.html   

Oplysningsark: Slagtilfælde

Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom er en almindelig forstyrrelse af hjernen, hvor bestemte
hjerneceller kaldet neuroner forfalder. Hvad der ligger til grund herfor vides ikke.
Disse neuroner er vigtige, fordi de producerer et stof, kaldet dopamin, som er en
kemisk “budbringer” i hjernen, der hjælper nervesystemet med at kontrollere
muskelaktiviteten. En unormal lav tilførsel af dopamin får Parkinsons symptomer
til at opstå.

http://www.arthritis.ca/
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Væsentlige symptomer er: Stivhed, rystelser, langsommelighed og begrænsning i
bevægelserne, balancebesvær og gangbesvær.

Andre symptomer på Parkinsons sygdom kan være depression, senilitet, postural
deformitet (går krumbøjet), og talebesvær.

Der findes andre neurologiske forstyrrelser, der kan give både primære og
sekundære parkinsonsymptomer. Når dette sker, kan man henføre tilstanden under
Parkinsons Syndrom eller Atypisk Parkinson. For eksempel kan
parkinsonsymptomer skyldes  svulster i hjernen, gentagne hovedskader eller
langvarig brug af beroligende midler.

Information varierer alt efter hvor mange med Parkinsons sygdom, der er, i
forskellige europæiske lande – en cirkavurdering er omkring 17 patienter pr.
10,000. Risikoen for Parkinsons sygdom øges efter 50-60 års alderen, og den er
sjælden hos personer under 30 år.

! Opgave - Parkinson

Du kan finde masser af information om Parkinson på Internettet. Prøv:
http://neurochiefe.mgh.harvard.edu/parkinsonsweb/Main(IntroPD/Intro.html)

“The Parkinson Europe Networking Group” blev grundlagt den 21. April, 1998,
og dens Internet-adresse er:
http://neuro-chief-e.mgh.harvard.edu/Parkinsonsweb/Main/News/peng.html

eller du kan prøve en britisk side:
http://new.parkinsons.org.uk/index.htm

For højt eller lavt blodtryk

For højt blodtryk (Hypertension) defineres hos voksne som et blodtryk højere end
eller lig med 140 mm Hg systolisk tryk, eller højere end eller lig med 90 mm Hg
diastolisk tryk. Blodtryk måles i millimeter kviksølv (mm Hg). For højt blodtryk
øger direkte risikoen for blodpropper i hjertet (som kan føre til hjertestop) og
slagtilfælde (eller hjerneblødning), især kombineret med andre risikofaktorer.
Symptomerne på for højt blodtryk er dunken i hovedet, hovedpine, svimmelhed
og hjertebanken. Personer med  sukkersyge eller leversygdomme har en højere
frekvens af for højt blodtryk.

Hyppigheden af for lavt blodtryk er 20-30% af ikke-institutionaliserede ældre.
Der er en klar sammenhæng mellem for lavt blodtryk og alder. Den største fare
for skrøbelige ældre med for lavt blodtryk , er skade som følge af fald.
Orthostatic hypertension er navnet på det lave blodtryk, der forårsager
svimmelhed eller endog besvimelse som følge af en pludselig stillingsændring,
f.eks. fra liggende til stående. Hjertet er ikke i stand til at pumpe hårdt nok, og
således formindskes blodtilførslen til hjernen midlertidigt, hvilket medfører
svimmelhed eller besvimelse. Symptomer på for lavt blodtryk er generel svaghed,
depression, besvimelser og svimmelhed, især når man rejser sig.

http://neurochiefe.mgh.harvard.edu/parkinsonsweb/Main(IntroPD/Intro.html
http://neuro-chief-e.mgh.harvard.edu/Parkinsonsweb/Main/News/peng.html
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! Opgave- blodtryk

Du kan finde masser af information om blodtryk på Internettet. Prøv “the
American Heart Association” på:
http://www.americanheart.org/Heart_and_Stroke_A_Zguide/hbp.html

! Opsamlingsopgave

Beskriv de vigtigste årsager til fysiske handicap. Kan du finde nogle statistikker,
der viser, hvor ofte de opstår og i hvilke befolkningsgrupper?

1.3 Symptomer på fysiske handicap

I dette afsnit vil du lære om de væsentligste symptomer på fysiske handicap og
deres indflydelse på det dagligdagen. Disse symptomer er:
•  balanceproblemer;
•  Stivhed i led og muskler;
•  Svaghed i musklerne;
•  smerter;
•  føleforstyrrelser;
•  ufrivillig vandladning (inkontinens).

Balanceproblemer

Balanceproblemer kan have mange forskellige årsager, såsom for lavt blodtryk,
stive led, langsom reaktionstid, svage muskler eller en kombination af disse. 40%
af alle på 40 og derover oplever svimmelhed og balanceproblemer på et eller
andet tidspunkt i deres liv. Hyppigheden af balanceforstyrrelser øges med alderen,
og ved det 75. år er det én af de mest almindelige årsager til at søge læge.

Når personer med for lavt blodtryk står ud af sengen eller rejser sig fra en stol,
kan de føle sig svimle, især hvis bevægelsen sker for hurtigt. De kan også have
problemer med at tage bukser, strømper og sko på, da deres blodtryk ændrer sig,
når de bøjer sig. Balanceproblemer forværres, når øjnene er lukkede, hvilket gør
det svært for personer med balanceproblemer at vaske deres hår, når de tager bad.

Mange ældre siger, at de let glemmer, at deres bevægelsesevne ikke helt er, som
de har været, indtil de faktisk går i gang med at lave noget. Hvis de går på et
ujævnt eller glat gulv, kan de let miste balancen og falde.

Emma

Emma har balanceproblemer på grund af problemer med blodtrykket. Hun faldt,
da hun rejste sig fra stolen for at tage telefonen. Det skræmte hende, og bagefter
turde hun ikke gå udenfor alene af frygt for at falde og slå sig.

http://www.americanheart.org/Heart_and_Stroke_A_Zguide/hbp.html
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Stivhed i led og muskler

Gigt og Parkinsons sygdom er nogle af de mest almindelige årsager til stivhed.
Stivhed i led og muskler kan skyldes en udvidet mængde af forbindelsesvæv.
Elasticiteten i bindevævet og musklernes evne til at trække sig sammen
formindskes med alderen.

At rejse sig fra en sammenkrøbet stilling bliver svært, især for kvinder. Stivhed
berører alle aktiviteter i det daglige liv, da dét at række efter, holde fat i, løfte og
bevæge sig omkring bliver besværligt. At åbne dåser og bære indkøbsposer, at
rejse sig fra en stol, samle småpenge op eller betjene små knapper bliver alt
sammen vanskelige og tidskrævende handlinger.

Sharon

Sharon har reumatisk gigt, hvilket påvirker hendes skulder- og albueled. Hun har
besvær med at løfte sin hånd, og kan derfor ikke rede sit hår.

Svaghed i musklerne

Gigt, slagtilfælde og Parkinsons Sygdom kan direkte eller indirekte forårsage
svækkelse af muskelstyrken. Dette fører til begrænsninger i det daglige liv: At gå,
rejse sig fra sengen eller stolen, håndtere, løfte og bære ting bliver alt sammen
vanskeligt. At åbne et syltetøjsglas eller en plastikindpakning er sædvanligvis det
første, der bliver svært eller umuligt.

George

George har Parkinsons Sygdom. Han taler ofte om tiden før, han blev klar over
det, hvor han begyndte at få svært ved at komme op af sofaen, som var en lav een,
købt i halvfjerdserne, hvor den lave stil var på mode. Når han havde besøg,
sikrede han sig altid, at han kom til at sidde i den høje lænestol, hvilket gjorde det
lettere at rejse sig. Efter at være blevet klar over sygdommen, købte han en ny,
høj sofa, hvilket i høj grad forbedrede situationen.

Smerter

Smerter begrænser livet fysisk og psykisk. Ledegigt, slidgigt, problemer med
blodcirkulationen og en i det hele taget dårlig fysisk tilstand kan være årsager til
smerte.

Smerte i leddene i hånden forhindrer brugen af redskaber eller at åbne døre, at
bære på ting, udføre hobbies såsom at strikke eller havearbejde, eller at følge
daglige rutiner som at tage tøj på eller lave mad. Smerte som følge af problemer
med blodcirkulationen sinker bevægelser og hindrer anstrengende opgaver som at
hænge vasketøj til tørre eller at bære på indkøbsposer.

En person kan have svært ved at sove på grund af smerter, og får måske også
ordineret sovepiller. For ældre kan dette have en katastrofal virkning, især hvis de
skal på toilet om natten, fordi sovepillerne kan gøre dem klodsede, og når de så
har travlt, kan de let falde.
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De fleste patienter med slidgigt oplever kroniske smerter, hvilket defineres som
en smerte, der varer ved i mere end 6-12 måneder, og  beskrives som brændende.
Stivhed og smerter om morgenen er de mest almindelige symptomer. Smerter
som følge af betændelse sættes i gang eller forstærkes ved bevægelse af det
berørte led.

Stivheden, ømheden og smerterne i musklerne, som ofte følger med
ledproblemerne, kan i stor grad skyldes muskulære spasmer der provokeres af
smerterne i leddene. Smerter i sig selv kan være invaliderende, hvis den er der
dagligt og uophørligt. Det skaber træthed og nedsætter koncentrationsevnen,
hvilket er én af de centrale grunde til, at smertebehandling er en af de væsentligste
opgaver i klinisk pleje (Nordenskiöld, 1996).

Personer med gigt oplever frustration over at være ude af stand til at gøre ting,
over afhængighed af andre, og over afbrydelsen af daglige rutiner på grund af
sygdommens trængen sig på. Smerte er en stærk personlig oplevelse
(Nordenskiöld, 1996).

Føleforstyrrelser

Føleforstyrrelser kan skyldes problemer med blodcirkulationen, eller det kan være
symptom på et slagtilfælde eller en følgevirkning af sygdommen. For eksempel
kan et resultat af sukkersyge være, at personen udvikler nervebetændelse, hvilket
gør deres hænder og fødder følsomme overfor berøring.

Tab af følelsen i fødderne er almindelig ved karsygdomme hos ældre. Det gør det
svært at gå, og man har brug for hjælp til at komme over dørtrin eller ujævnt
underlag, da signalerne fra fødderne er formindsket, og det bliver let at falde. Tab
af følelsen i hænderne gør det svært at benytte lukkemekanismer, der ikke kan
ses, som for eksempel lynlåse på ryggen eller halsknapper.

Patrick

Patrick fik et slagtilfælde, og hans venstre hånd blev følelsesløs. Han kan godt
bevæge den, men han skal kigge på den, fordi han ikke får nogle signaler tilbage,
når han rører noget. Han kommer let til skade med hånden uden at vide af det, og
har nogle gange brændt sig på ovnen. Hans kone må ofte minde ham om at rette
på tøjet, fordi hans venstre ærme ofte sidder helt forkert.

Opgave – føleforstyrrelser: Eksperiment med hvordan det føles, når der ikke
er nogen følelse

Du kan få en vis idé om føleforstyrrelser ved at tage et par handsker på og prøve
at samle små ting op, som for eksempel mønter, tændstikker eller ærter.

Nogle har måske prøvet at vågne op om natten med en totalt følelsesløs arm, fordi
I har sovet på den. I har måske bemærket, hvor svært det er at bevæge hånden
uden hjælp fra den anden hånd – det føles som om hånden tilhører en anden. Det
er fordi, der ikke kommer nogle signaler fra den til bevidstheden.
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Tip:
Vigtigheden af at kunne føle bliver endnu mere tydelig, hvis de studerende bedes
om at udføre forsøget med bind for øjnene.

Opgave -Oliver Sacks, A Leg to Stand On.

Denne bog beskriver forfatterens egne oplevelser af at miste følelsen i sit ben
efter en ulykke, som skete i Norge under hans ferie.

Inkontinens (Ufrivillig vandladning)

Inkontinens kan være midlertidig som virkning af en blæreinfektion, eller kronisk
som følge af funktionelle problemer med at kontrollere blære- eller
bækkenbundsmusklerne. Problemet kan skyldes hormoner, fødsel, tidligere
operationer, muskulær fejlfunktion, fysiske skader, medicin, etc. 

Én af de mest almindelige former for inkontinens er stress inkontinens, som
opstår, når små mængder urin løber ud, når man hoster, nyser, bukker sig, løfter
noget tungt eller deltager i sportslige aktiviteter. En anden type er urge
incontinence, eller den manglende evne til at holde sig længe nok, indtil man når
på toilettet, når man føler behov for at lade vandet.

Andre typer er blandet inkontinens, hvor både stress og urge symptomer
forefindes i den samme patient. Overflow inkontinens opstår, når blæren ikke kan
tømmes helt på grund af tilstopning eller tab af muskelstyrken i blæren. Refleks
inkontinens opstår, når personen ikke selv er klar over behovet for at gå på toilet.

! Opsamlingsopgave

Beskriv de væsentligste symptomer på fysiske handicap. Hvordan ville du
genkende disse symptomer, når du arbejder med dine klienter/patienter?

1.4 Virkninger

Den lethed, hvormed de fleste kan planlægge dagens indkøb, er ganske
fremmed for andre med begrænset mobilitet. De besværligheder, som disse, der
prøver at bevare deres uafhængighed og værdighed på trods af forringet
mobilitet, møder, relaterer til transport, hindringer i omgivelserne  og den
offentlige mening.

Fysiske handicap, f.eks. dårlig balance eller svage muskler, hæmmer
mobiliteten, og har således betydning for alle de daglige aktiviteter, som bliver
svære og tidskrævende at udføre. De handicappede bliver nødt til at ændre den
daglige rutine og må måske endda opgive at gøre visse ting, for at være i stand
til at klare andre ting end den daglige rutine.

Smerte i hænderne og muskulær svaghed kan berøre en persons spisevaner. Det
bliver svært eller umuligt at løfte tunge potter og pander; det gør ondt at skære
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kød og hårdt brød, og derfor begynder hun/han at spise blødt brød, hakket kød
og færdigretter.

Personer med fysiske handicap får brug for mere og mere hjælp fra andre, og
føler sig måske flove eller dårligt tilpas over at skulle bede om det. De føler sig
som en byrde for andre, og prøver måske at klare sig selv og undgå at gøre
svære ting. Mange opgiver deres yndlingshobbies som strikning, havearbejde,
sport, etc.

I en undersøgelse, der blev foretaget i USA i 1993, viste det sig, at 23% af
gruppen over 64 år havde svært ved daglige aktiviteter (at spise, bade og tage
tøj på), og 10% af personerne i denne gruppe havde brug for hjælp til disse
aktiviteter. En endnu højere procent i gruppen på over 65  år (27%) meldte om
besvær med at klare hjemmet (Prohaska, 1993).

Inkontinens kan betyde usikkerhed i sociale sammenhænge. Det forøgede
behov for at gå på toilet kan være så generende for personen, at de vælger ikke
at gå ud, eller hvis de gør, undersøger de stedet og adgangen til toiletterne på
forhånd.

Konsekvenser

Ældre med handicap har en tilbøjelighed til at undgå de aktiviteter i det
daglige, som de finder svære at udføre, eller som giver smerter. Dette betyder,
at de ændrer deres daglige rutiner, hvilket ofte fører til forringet livskvalitet.

Frygt for skader er en psykologisk tilstand, som påvirker mange ældre. De
foretager ofte en realistisk vurdering af de fysiske omgivelser, og konkluderer,
at der er en øget risiko for skader. Måden, de tackler den øgede risiko på, er
afgørende: Hvis reaktionen er ikke at gå ud, ikke at krydse gaden eller ikke at
rejse (hvor ved de afgjort formindsker risikoen), kan de miste deres mobilitet
og uafhængighed (Burke, 1992).

Frygt for forlegenhed relaterer sig til frygten for skader – det er svært at
adskille de følelsesmæssige reaktioner hos ældre, der prøver at klare tabet af
fysisk styrke og bevægelighed. Hvis de ikke får hjælp til deres problemer,
trækker de sig måske tilbage fra de daglige aktiviteter og fra at gå ud, og
således forringes deres mentale tilstand måske langsomt.

Generel forværring

Fysisk handicap kan skabe så meget nervøsitet og depression, at nogle
begrænser deres liv til et minimum. Når de bevæger sig mindre omkring,
svækkes deres muskler, deres led bliver stivere, og en ond cirkel er skabt.
Mentale og fysiske forhold hænger sammen, og resultatet kan i sidste ende
være en generel forværring af evner, fysiske og mentale tilstande.
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Emma

Uden støtte ville Emma, som faldt på grund af et problem med balancen, måske
blive så bange, at hun ikke ville gå ud alene. Måske ville hun gradvist begrænse
sine bevægelser også indenfor husets vægge, og hendes fysiske tilstand ville
forværres. Hun ville tage på i vægt, og dermed forøge sine problemer. Måske
ville hun til sidst være nødt til at flytte på en institution.
I stedet for dette scenario kunne hun lære om, hvorfor hendes
balanceproblemer opstod, og hun kunne få medicin og et gangstativ som kunne
hjælpe mobiliteten. Dette ville betyde, at hun kunne gå og komme ud, og holde
sig i god fysisk og mental form.

At flytte til en beskyttet bolig

En der lever alene, hvor  handicappet bliver værre, kan overveje at flytte ind i
en beskyttet bolig eller –lejlighed, hvor der er personale til rådighed døgnet
rundt. Dette gælder i særdeleshed i landområder, og for de, der bor langt væk
fra byen.

Belastning for familien

Når et medlem af familien får et handicap, bliver hele familien nødt til at
omstille de daglige rutiner. Selv mindre fysiske vanskeligheder kan skabe
begrænsninger for andre familiemedlemmer. Situationen er specielt krævende,
når moderen eller faderen bliver ramt. Hvis tilstanden er progressiv (f.eks. gigt
eller dissemineret sklerose), er tilpasningen en løbende proces.
Familiemedlemmerne skal lære, hvordan man hjælper den handicappede
person, eller nye måder at fordele arbejdet på i familien. De skal måske også
lære at bruge hjælpemidler som hejseredskaber eller kørestole.

! Opsamlingsopgave

Beskriv de væsentligste virkninger af fysiske handicap. Hvordan kunne de
afhjælpes?

1.5 Hjælpemidler til fysisk handicappede

! Opgave

Nævn så mange hjælpemidler og ydelser til fysisk handicappede som muligt.
Prøv at kategorisere dem. Diskutér din liste og dine kategorier med dine
medstuderende.

Alle kan, i en hvilken som helst alder, bruge et hjælpemiddel til at gøre en
opgave lettere og sikrere at udføre. Et godt eksempel på dette er håndtag på
badeværelset – det er lettere at komme i og op af badekarret, når man har noget
at holde fast i. Hjælpemidler er specielt nyttige, hvis en person har
balanceproblemer, finder det svært at stå op for længe, har svært ved at flytte
sine ben, eller ikke kan bøje eller strække sig.
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Der findes en bred variation indenfor tekniske hjælpemidler, der kan hjælpe en
person med fysisk handicap. De fleste af dem er simple løsninger, som
kompenserer for tab af styrke, reduceret rækkeevne eller svækket kontrol med
hænderne.

Undersøgelser af Mann, Hurren og Tomita (Mann, 1993a; Mann, 1993b) viste,
at ældre i gennemsnit ejede og brugte et stort antal hjælpemidler. I deres
målgruppe havde mange omkring 14 hjælpemidler og brugte de 11 af dem.
Ifølge undersøgelsen brugte ældre med fysisk handicap, følelses forstyrrelser
eller begge, hjælpemidler mest. På trods af dette, mangler de stadig løbende
information om ydelser, og om hvilke hjælpemidler, der er tilgængelige på
markedet. I en undersøgelse af  Mann, Hurren, Tomita, Bengali, Steinfeld
(Mann, 1994), blev 110 handicappede ældre spurgt: “Kan du komme i tanke
om et redskab, du gerne ville have, og som du ikke har kunnet finde – et
redskab, som måske ikke er blevet udviklet endnu?”. Alle forslagene lød på
redskaber, der allerede var blevet udviklet, og som fandtes på markedet.

Før man vender sig mod tekniske hjælpemidler, er det altid godt at tænke på,
hvorvidt andre metoder kunne tages i brug fremfor hjælpemidler. Fungerer
tingene, som de skal? Hvis dørlåsene for eksempel er svære at låse op, skulle
man først checke, om den har fået olie og en ordentlig rengøring, og at den ikke
er rusten, eller at hængslerne er lige etc. først. Når dette er gjort, bør tekniske
hjælpemidler tages i betragtning. Det er også vigtigt at checke belysningen –
balance- og mobilitetsproblemer bliver værre, hvis der ikke er lys nok.

Personlige hjælperedskaber

Der er mange praktiske hjælpemidler til af- og påklædning til rådighed, men
før man anbefaler dem, bør selve beklædningen overvejes. Små knapper, stramt
tøj og ryglukninger gør af- og påklædningen besværligere, men mange er ofte
tilbageholdende med for at anskaffe nyt tøj på grund af udgifterne, og fordi det
gamle tøj er en del af dem, og de er vant til det.

For en person med stive hofteled, for eksempel, er der adskillige redskaber til
rådighed. Strømperedskaber kan hjælpe dem, der har svært ved at nå ned til
fødderne, gribetænger hjælper med at trække tøjet af og på, skohorn med lange
håndtag og ”forlængede arme” kan hjælpe med af- og påklædning.

Hvis håndleddene er stive, kan knapperedskaber, elastiske snørebånd og en
”forlænget arm”  til at trække bukserne op eller tage jakken af være nyttig.

Til inkontinensproblemer findes der adskillige redskaber til opsamlingen af
urin hos mænd, og ligeledes redskaber til kvinder. Der er også et stort udvalg af
forskellige absorberende indlæg og specielt undertøj til rådighed.

Letvægtsknive og køkkenredskaber med store håndtag er tilgængelige for de,
som har svært ved at gribe om og holde fast på noget som følge af gigt,
neuromuskulære tilstande eller formindsket styrke og kontrol i hånden. Store
håndtag er meget lettere at bruge end små.
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En skræller med et stort håndtag er lettere at bruge. Det kræver mindre
gribekraft at holde det, mens man skræller, og gør mindre ondt, end at holde
om et smalt håndtag.

Gangredskaber er, sammen med briller og høreapparater,  sandsynligvis de
bedst kendte hjælpemidler. Der findes forskellige typer stokke, krykker,
rollatorer og gangstativer til at hjælpe en med dårlig balance eller reduceret
styrke i benene.

En rollator med sæde og kurv er en god hjælp til indkøbene. Gangstokke findes i
forskellige størrelser og farver.

Oplysningsark: Hvad bruges gangstokke til?

! Opgave: At tilpasse en gangstok

Tilpas en gangstok til en anden. Prøv hvordan det føles at gå med stokke i
forskellige længder. Dette kan gøres  på to måder: Den første er at holde stokken
vertikalt ved siden af personen, der skal stå oprejst med vægten lige fordelt på
begge ben og afslappede skuldre og arme. Tilpas stokken sådan at  håndtaget er
ud for håndleddet (bagsiden, som pilen indikerer). Den anden måde er at måle
længden mellem
håndleddet og undersiden
af hælen, mens personen
ligger udstrakt ned med
hænderne langs siden.
Læg 2,5 cm. til målet
(eller mål de sko
vedkommende normalt
går i). Resultatet er
længden af stokken.
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Hvis stokken er målt korrekt, skulle personen være i stand til at løfte sin vægt ved
helt at strække albuen ud og skubbe stokken ned, mens han/hun går.

! Opgave: Sammenlign forskellige gangstokke

Prøv flere forskellige indstillelige stokke fra det lokale plejehjem og tilpas dem til
hinanden. Sammenlign forskellige modeller, deres vægt og i særdeleshed
håndtagenes udformning. Vælg din favorit og forklar dit valg.

Indkøbstasker på hjul og med et langt håndtag er nyttige for en person, der
har problemer med at bære ting og
at holde balancen. Hjulene bør
checkes for at sikre, at de fungerer
ordentligt. Det er også en god idé
for vedkommende at prøve at
lægge varer i den og tage dem ud
igen, før han/hun køber en. Hvis
tasken er for lav, kan det måske
give problemer for en med stive
led.

Moderne kørestole er lette og de har adskillige
funktioner, der kan tilpasses individuelle behov.

Der er flere forskellige kørestole til forskellige formål. To vigtige
kategorier er manuelle og elektriske kørestole.

Der har fundet en intens udvikling sted indenfor manuelle kørestole igennem
det sidste århundrede.  I dag fremstilles kørestole af lette materialer som
aluminium og titanium, og kan således veje kun 8-10 kilo. Men “gamle”, tunge
kørestole findes stadig, og gives desværre tit til ældre. Begrundelsen er som
regel, at fordi ældre alligevel bevæger sig langsomt, kan de få de tungere
kørestole, der ikke kan bevæges hurtigt. Dette er faktisk ukorrekt – ældre har
mindre styrke til at flytte på en kørestol, og skulle derfor have de lettere
modeller.

En kørestol er en mobilitetshjælp, selvom den også skulle fungere som et sæde.
En anden grund til at vælge en tung, klodset kørestol  til en ældre er frygten for
at vedkommende skulle vælte med den. Men en letvægtskørestol kan tilpasses
og udstyres med sikkerhedsudstyr (anti-vælte-mekanisme), sådan at den ikke
vælter bagover.

Manuelle kørestole er også blevet lavet til de med specielle behov,   for
eksempel personer med hemiplegia (halv-sidet lammelse) og amputationer.
Personer med hemiplegia kan kun bruge den ene hånd, så kørestolene er bygget
med to håndtag på den ene side eller er designet, så man kan styre med den
uberørte fod. Kørestole til personer med amputationer er indstillet til at
kompensere for ændringen i tyngdepunktet – Når en person, der har fået
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amputeret et ben, sidder i en kørestol, er der mindre vægt foran i stolen end i en
almindelig kørestol.

Elektriske kørestole og scootere er i mange tilfælde også egnede til ældre, som
har begrænset styrke i armene. De er særdeles velegnede til udendørs brug,
sålænge omgivelserne er kørestolsvenlige. Det mest traditionelle design for en
elektrisk kørestol er en forstærket standardudseende kørestol med et batteri
installeret bag sædet.
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To traditionelle, elektriske  kørestole. Den til venstre er specielt egnet til en
person, der sidder i den i længere tid ad gangen, fordi den har en formet, polstret
hynde og rygstøtte.

Scootere, eller tre- eller firehjulede vogne er meget gode alternativer til
ældre, som ikke har styrke til at gå langt. De er som regel lette at
manøvrere med, og optager mindre plads end almindelige elektriske
kørestole.

Scootere optager mindre plads og kan
være lettere at manøvrere, fordi de har
et styr i stedet for et joystick På de fleste
modeller kan sædet dreje helt rundt om
sin egen akse, hvilket gør det lettere at
sidde på.

Oplysningsark: Hvordan  vælger man kørestol?

! Opgave: Kørestole

Du kan finde mere information om kørestole på Internettet, f.eks. the
Rehabilitation Engineering Research Center:

http://wings.buffalo.edu/ot/cat/rerca-wheelchairs.htm

http://wings.buffalo.edu/ot/cat/rerca-wheelchairs.htm
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Tilpassede daglige brugsgenstande

Eksisterende hverdagsting kan tilpasses til den enkelte person og hans/hendes
behov. Hvis en person har problemer med at komme ud af en alt for lav seng, kan
den tilpasses
med løftere,
som hæver
sengen, og gør
det lettere at
komme ud af
den.

Her er to slags
senge løftere,
der passer til to
slags sengeben.

Hvis en person har svært ved at rejse sig fra toiletsædet, kan det hæves ved at
indsætte et ekstra lag på det. Alternativt kan et forhøjet sæde placeres direkte
på toiletkummen, eller det kan stå
på sine egne ben over
toiletkummen. Flytbare modeller
er nyttige, når der er flere
medlemmer af familien, og kun én,
der har behov for et hævet sæde.

Et forhøjet toiletsæde og
armlæn hjælper en person med
hofteproblemer til at bruge
toilettet

 .
Mange har svært ved at komme i og op af badekarret, på grund af dårlig balance,
stive led eller hoftesmerter. Det kan også være farligt, da sæbevand forøger
risikoen for at glide. En bred vifte af badesæder, bademåtter og håndtag er til
rådighed for de, som gerne vil fortsætte med at tage bad.

Badetaburetter eller stole placeres i kar- eller brusebadet, hvilket gør brugeren i
stand til at sidde under afvaskningen ved hjælp af en håndholdt bruser. Som
navnene antyder, ligner disse redskaber almindelige stole og bænke, generelt med
fire ben og et firkantet eller rektangulært sæde. Men modsat almindelige stole,
taburetter og bænke er de designet til at blive våde, og skulle ikke glide eller
vælte i badet. Desuden har de indbyggede huller, så vandet kan løbe igennem. De
fleste af stolene er af plastik, og har ikke noget ryglæn. Stolene ligner
taburetterne, bortset fra at de altid har ryglæn og som regel et eller to armlæn.
Nogle stole er hesteskoformede med en åbning foran til personlig hygiejne. Nogle
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få modeller er sat fast på væggen. Stolesæder og ryglæn fås i flere forskellige
materialer: Nogle er af plastik, andre har et polstret vinylryglæn og sædepude.
Nogle stole består af to polstrede puder, der støtter hinanden. Badevandet løber ud
imellem puderne ned i badekarret.

Et badekar
med
badebræt
(og
håndtag
for at lette
brugen) og
et
badesæde
og en
håndholdt
bruser gør
det lettere at tage bad.

Badebrætter er rektangulære stykker af flad plastik, som rækker fra den ene
side af karret til den anden, og hviler på kanten. De har ikke nogen ben, og
rører ikke bunden af karret. De kan bruges på flere forskellige måder: Til at
sidde på, mens man vasker sig med den håndholdte bruser, eller til at sidde på,
inden man løfter benene over kanten ned i karret.

Badelifte er et high-tech alternativ til at komme i og op af badekarret. De er til
personer, der ikke kan træde over karrets kant, har svært ved at glide hen ad en
slidske, eller ønsker at sidde i vandet under badet (alle andre badesæder kræver,
at man sidder over vandet, og benytter en håndholdt bruser).

De fleste lifte betjenes manuelt ved hjælp af en hydraulisk pumpe, som løfter
liftens sæde. Man sidder på sædet, som, på nogle modeller, drejer sig imod én,
og trykker på en udløsningsmekanisme, der sænker sædet ned i vandet. Liftene
kan installeres permanent eller være flytbare. Badelifte har specifikke
pladskrav – en hjælpemiddelspecialist kan behjælpelig med det.

! Opgave  - Badesæder og -lifte

Du kan finde mere information om badesæder og lifte på Internettet, f.eks. the
Rehabilitation Engineering Research Center (gode sider om stokke og gangstøtter
i Helpful Products til ældre):
http://wings.buffalo.edu/ot/cat/rerca-seats.htm

Boligændringer

De mest almindelige boligændringer, er fjernelse af dørtrin, udskiftning af
badekar med brusebad, udvidelse af dørkarme (især på toilet eller badeværelse)
og valg af skridsikre gulvbelægninger og materialer.

http://wings.buffalo.edu/ot/cat/rerca-canes.htm
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Dørtrin kan være farlige, hvis personen har balanceproblemer, nedsat følesans i
fødderne eller svært ved at gå. Hvis personen bruger gangstativ eller rollator, er
dørtrin en hindring. Disse  fjernes og erstattes f.eks. af gummidørtrin, der giver
sig, når man træder på dem. En anden måde at  modvirke støj og træk fra døren,
når trinnet er fjernet, er at bruge et dørtrin indbygget i døren: Det kommer ud,
når døren er lukket, og trækker sig ind i døren igen, når håndtaget trykkes ned.

Døråbninger kan udvides, for at gøre adgangen lettere for de, der bruger
ganghjælpemidler eller kørestole eller som skal flyttes med en mobil lift.
Disse hjælpemidler kan være brede, og en person i kørestol har brug for plads til
at manøvrere rundt på, uden at være bange for at klemme fingrene i dørkarmen.
Døråbninger i smalle korridorer bør også udvides på grund af den manglende
plads til at køre lige igennem dem.

Gulvet kan også tilpasses: Glatte materialer kan udskiftes med ikke glatte, eller
kan dækkes med skridsikre måtter eller specielle belægninger (f.eks. på
badeværelser). Det er generelt at foretrække, at man udskifter materialet snarere
end at tilføje noget til det i forvejen eksisterende. Med tiden har løse måtter en
tendens til at bukke op i hjørnerne, og bliver derved en risiko. Bløde tæpper eller
løse måtter kan være farlige for en person, som har svært ved at løfte fødderne
med sig på grund af svage eller muskler – skridsikre materialer reducerer
risikoen for et slemt fald.

Trappe lifte og platforme, er nyttige for gangbesværede, som har svært ved at
komme op af trapper. Ved sådanne ændringer bør der henvises til en
hjælpemiddelspecialist. Hvis personen stadig godt kan komme op af trapperne,
men for eksempel har et balanceproblemer, bør gelændere sættes op på hver side
af trappen, og man bør sikre sig,
at de har den rette højde og er
gode at holde i. I lange
korridorer kan man også sætte
gelændere op, for at give støtte
til en person med dårlig balance
eller andre gangproblemer.
Belysningen i korridoren bør
være god, og lyskontakterne bør
være lettilgængelige og
brugervenlige.
Automatisk lys er en god
løsning, for eksempel når en
person jævnligt skal på toilet i
løbet af natten. Lys og andre
elektroniske indretninger kan
også styres med fjernbetjening.
Personer med alvorlige handicap
kan hjælpes med større systemer
fjernbetjente elektriske
omgivelses kontroller.

Skydedøre sparer plads, og skuffer i stedet for hylder er
lettere at bruge f.eks. for kørestolsbrugere.
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Døre kan være svære at åbne eller lukke. Tunge skydedøre kan udskiftes med
lettere modeller eller med elektroniske låse og en åbningsmekanisme.
Dørhåndtag kan udskiftes med den mere passende håndtag. En person, der går
med krykker eller rollator eller bevæger sig rundt i kørestol, har brug for plads,
f.eks. i soveværelset, og skyde- eller foldedøre giver mere plads end almindelige
skabsdøre.

I køkkenet er de mest almindelige ændringer, at sænke skabene, tilpasse
køkkenbordene til den rette højde og at udstyre dem med moderne teknologi,
f.eks. mikrobølgeovne.

Redskaber til støtte for handicaphjælperen

Der er flere
forskellige slags
personlifte.
Denne model er
sat fast i loftet,
hvor den kun
optager lidt plads.
Læg også mærke
til den elektrisk
indstillelige seng.

Der er adskillige alarm- og kommunikationssystemer til at hjælpe overvågningen
af og kontakten mellem hjælperen og den handicappede. Nødkaldealarmer, for
eksempel, er gode til den fysisk handicappede, som bor alene. Hvis de falder, eller
har et umiddelbart behov for hjælp kan de sætte en alarm i gang, som har direkte
kontakt til deres hjælper eller til et alarmcenter, hvis hjælperen ikke er hjemme,
og hjælpen er der med det samme.

! Opgave - lifte

Du kan finde mere information om lifte på:
http://www.adv-safety.com/lifts.html

! Opsamlingsopgave – hjælpemidler til fysisk handicappede

Beskriv de væsentligste kategorier af hjælpemidler til fysisk handicappede.
Hvilke, tror du, vil blive brugt mest? Hvilke vil du højst sandsynligt støde på hos
dine klienter/patienter?

http://www.adv-safety.com/lifts.html
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1.6 At være hjælpemiddelformidler

Dette afsnit beskæftiger sig med processen med at opnå tekniske hjælpemidler
og din rolle i denne proces. I introduktionsmodulet blev det pointeret, at
leveringssystemerne varierer meget de europæiske lande imellem, så den
proces, der beskrives her, er ikke komplet – du bør også studere dit eget lands
system.

Måske ligger den vigtigste rolle som du, som hjælpemiddelformidler,  i
begyndelsen af processen. Intet land har et system, der aktivt søger efter
udækkede behov for hjælpemidler, og du er i en nøgleposition til at opdage
dem, især ved ældre, der ikke har en klar diagnose, og som lider af
Aldersrelaterede fysiske problemer.

Initiativet til anerkendelse af den enkeltes behov for hjælpemidler kan tages af
enhver: Af personen selv, af hjælperen, eller af andre mennesker, der lever tæt
ved vedkommende. Initiativet kan også tages af et stort antal professionelle,
som er i kontakt med hende/ham. Når først behovet er anerkendt, kan hjælperen
eller klienten selv tage kontakt den praktiserende læge eller til den lokale
socialforvaltning for en klarere bedømmelse af behovet.

Hvis problemerne er komplicerede, bør du råde personen til at blive henvist af
sin læge til en ergoterapeut (hvis problemerne har noget at gøre med personlig
pleje og IADL) eller til en fysioterapeut, hvis problemet primært vedrører
mobilitet. I nogle lande kan folk kontakte den kommunale ergoterapeut eller
fysioterapeut direkte.

Hvordan anskaffes hjælpemidler?

Efter en vurdering af problemerne er der to primære måder at anskaffe
hjælpemidler: Personen kan søge om det eller købe det. I de fleste lande er
folk med en præcis diagnose eller handicap berettiget til at søge om
hjælpemidler, enten hos deres lokale socialforvaltning eller hos deres
forsikringsselskab.

Hvis de ikke opfylder de krav, der stilles fra lokal eller national side, er de nødt
til selv at købe hjælpemidlet. Dette kan være tilfældet for ældre (ofte over 65)
uden nogen klar diagnose, hvis fysiske handicap har udviklet sig med alderen.

I nogle lande besluttes det af professionelle, om hjælpemidlerne skal købes af
den enkelte selv, hvis vedkommende har tilstrækkelige økonomiske midler til
det. I nogle lande vurderes præventive aspekter, og redskaber bevilges på dette
grundlag. Nogle frivillige handicaporganisationer låner eller udlejer redskaber
til dem, der har behov for det.

Det er vigtigt med opfølgning på tekniske hjælpemidler. Deres reelle
nytteværdi vil være klar efter at personen har brugt det i et stykke tid. Dette er
især relevant, hvis brugeren ikke havde mulighed for at prøve det hjemme.
Redskabet i sig selv kan godt være det rigtige, men indstillingerne forkerte,
eller der sker måske noget uforudset, såsom at rollatoren er for bred til at kunne
komme ind i elevatoren. Hvis du arbejder i en hjemmepleje, vil din rolle i
sådanne tilfælde være meget værdifuld.  Ældre mennesker i særdeleshed bør
ikke efterlades uden opfølgning.
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! Opgave – Hvordan anskaffes hjælpemidler

Hvordan anskaffer man hjælpemidler i dit land?

Ting at tænke på
•  Hvilke organisationer yder hjælpemidler: Staten, centre, der yder redskaber til

handicappede (f.eks. plejehjem for fysisk handicappede), organisationer for
blinde og svagtseende, andre velgørenhedsorganisationer?

•  Hvilke vurderingsprocedurer bruges til at afgøre, hvilke redskaber der er behov
for?

•  Findes der statstilskud til disse redskaber, og hvad er kravene til disse tilskud –
er hjælpemidlerne blevet testet, er de ydede redskaber fra et begrænset udvalg
af hjælpemidler etc.?

Hvem er hvem?

Hjælpemiddelspecialister indenfor fysiske handicap er ergoterapeuter,
fysioterapeuter og  revalideringsingiører (Findes ikke som formel uddannelse i
Danmark, men i andre dele af Europa).

Ergoterapeuter yder service til personen, hvis evner til at overkomme opgaver i
dagligdagen er svækkede eller skadede af udviklingshæmmede mangler, aldring,
fattigdom og kulturelle forskelle, fysiske skader, sygdom eller psykologiske og
sociale handicap. Ergoterapeutens primære fokus ligger på udviklingen af faglige
evner og praktiske færdigheder. Det påvirker eller forøger ydeevnen og
formindsker hindringer i den enkeltes evne til at fungere.
Ergoterapeuter betjener forskellige befolkningsgrupper, på sygehuse og klinikker,
revalideringscentre,  plejecentre, beskyttede værksteder, skoler, private hjem.
Ergoterapeuter modtager og giver henvisninger videre til helbreds-, uddannelses-
eller lægelige specialister.

! Opgave – hvad er en ergoterapeut?

Du kan finde ud af mere om denne profession på:
•  http://www.cot.co.uk/http://www.aotf.org/html/
•  http://www.who.int/ina-ngo/ngo/ngo170.htm

Fysioterapeuter yder service indenfor forebyggelse, vurdering og behandling af
bevægelsesmæssige dysfunktioner. De søger at genoprette de fysiske evner hos en
person skadet enten permanent eller midlertidigt af sygdom, traumer eller
medfødt handicap.

Fysioterapeuter praktiserer på sygehuse og i private fysioterapiklinikker,
kommunale sundhedscentre, industrielle sundhedscentre, sportscentre,
revalideringscentre, plejehjem, hjemmeplejekontorer, skoler eller på centre for
børn.

http://www.cot.co.uk/
http://www.cot.co.uk/
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! Opgave – hvad er en fysioterapeut?

Du kan finde mere om denne profession på:
http://www.apta.org/
http://www.who.int/ina-ngo/ngo/ngo161.htm

Revalideringsingeniør  (Findes ikke i Danmark, men funktionerne findes)er som
regel ingeniører, som bruger avanceret teknologi og nyskabelser til at afhjælpe
behov hos handicappede. Design og anvendelighed af hjælpemidlerne er
væsentlige færdigheder hos ingeniørerne. Den ydede service vedrører mobilitet,
sæde og stilling, omgivelseskontroller og arbejdsplads indretning, samt adgang til
og betjening af computere.

Opgave – hvad er en revalideringsingeniør?

Du kan finde mere om denne profession på:
http://www.cs.wright.edu/bhe/rehabengr/services.htm

Vurdering
Før man udvælger de(t) rette redskab(er) til en person med handicap, foretager
Hjælpemiddelspecialister sædvanligvis en vurdering vedrørende deres klients
behov og evner.

En evaluering bør inkludere:
•  Bestemmelse af brugerens behov, mål og ønsker;
•  Bestemmelse af problemområderne og prioritering heraf i primære og

sekundære områder;
•  Evaluering af brugerens fysiske evner;
•  Evaluering af de forskellige redskaber med henblik på funktion, tilgængelighed,

sikkerhed og økonomi;
•   Evaluering af de omgivelser, hvor redskabet vil blive brugt;

Hjælpemiddelspecialister foretager vurderingen enten i klientens hjem eller på
sygehuset eller optræningscentret. Målet med vurderingen er at finde ud af hvilke
problemområder, der skal findes en løsning på. Ergoterapeuter i særdeleshed vil
også foretage en vurdering af personens evner, sådan at disse kan bruges mest
muligt. En meget vigtig del af vurderingen er interviewene med klienten og
vedkommendes familie, hvilket som er beregnet til at finde ud af klientens egne
tanker og idéer omkring sin situation og hans/hendes holdninger til mulige
hjælpemidler.

Hjemmebesøg er uvurderlige. Den måde, hvorpå folk fungerer i deres eget hjem,
kan være væsentligt forskellig fra den måde, de er på et sygehus. I velkendte
omgivelser med velkendte ting, kan daglige rutiner være meget lettere at udføre. I
andre tilfælde kan personen klare gøremål såsom at vaske sig og bruge toilettet på
en moderne sygehusafdeling, og være ganske ude af stand til at gøre det
derhjemme.

På sygehuset kan handicappede også have urealistiske ønsker omkring deres evne
til at klare sig derhjemme. Det er let at tænke, at så snart man kommer hjem,

http://www.apta.org/
http://www.apta.org/
http://www.cs.wright.edu/bhe/rehabengr/services.htm
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bliver alt godt igen, og at bebrejde sygehusomgivelserne og –møblerne for alle
vanskelighederne – sengene er anderledes, gangene er lange, glatte og brede, etc.
Personens reelle funktionsniveau kan tydeligt ses ved hjemmebesøg og ved at
eksperimentere med forskellige opgaver dér.

Vurdering kan foretages ved at:
•  Interviewe klienten, hjælpere og andre familiemedlemmer;
•  Observere klientens evner;
•  Formelle tests f.eks. motorik, koordination, sanser, muskler etc.;
•  Besøg i hjemmet, i skolen eller  på arbejdet og i lokalsamfundet;

Opgave – besøg af en  ergoterapeut

Inviter en ergoterapeut til klassen, og bed ham/hende præsentere de procedurer,
der benyttes i omfattende vurdering. Disse professionelle har stor erfaring, og kan
fortælle om adskillige sager, hvor hjælpemidler har vist sig at være nyttige. Du
kan finde en ergoterapeut ved at forhøre dig på den nærmeste ergoterapeutskole
eller den lokale social- og sundhedsforvaltning.

! Opsamlingsopgave – hvad kan man gøre ved Sharons problemer?

Hvad kunne nogen gøre for at støtte Sharon? Vælg de bedste muligheder, og
forklar hvorfor du valgte det ene fremfor det andet.

1. Gør intet, det er op til Sharon at bede om hjælp.
Dette er ikke en positiv tilgang. Sharon spørger måske ikke om noget, fordi hun
ikke er klar over sine muligheder. Giv hende i det mindste information om de
muligheder.

2. Hjælp hende med at finde nogle hjælpemidler, der kan hjælpe hende med sit
problem.

God løsning..

3. Hjælp hende med at acceptere sit handicap, og overbevis hende om at opsøge
sin læge..

Ja, god løsning, især hvis hun ikke tidligere har taget kontakt til sin læge
vedrørende problemet. Men sørg for at følge op på, om hun fik de relevante
hjælpemidler efter besøget hos lægen
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2 AT OPDAGE UDÆKKEDE BEHOV

2.1 I hjemmet

Elena

Socialforvaltningen udstyrede Elena med en lang række “indretninger”:
Redskaber, som gjorde hendes dagligdag lettere. Disse var bl.a. tilføjelser
til stik, køkkenredskaber med store håndtag, en ”forlænget arm” og
tilpasning af badeværelset i form af et hævet toiletsæde og en
badeskammel. Elena har også været kreativ, og har “opfundet” et par af
disse ting selv.

Som bemærket i introduktionsmodulet går trenden indenfor ældreplejen lige for
tiden væk fra sygehusene og over til lokalsamfundet. Patienter udskrives så snart
deres medicinske pleje er ydet, og de er i stand til at klare sig hjemme.
Begrundelserne er økonomiske og også forebyggende: Sygehusophold er dyre, og
faren for institutionalisering foreligger altid. Det er derfor, at langsomt
fremadskridende fysiske dysfunktionsproblemer kan gå ubemærket hen under et
sygehusophold, især hvis en person er blevet indlagt af andre grunde såsom
migræne eller fordøjelsesproblemer, snarere end fysiske dysfunktionsproblemer.

På sygehuset er personalet der hele tiden til at give en hånd med og hjælpe med
de daglige rutiner. Afdelingerne er også ofte bygget således, at det er
sædvanligvis er let at bevæge sig rundt, toiletterne er ved, sengene er indstillelige,
og sygehustøjet er let at tage på og af. Sygeplejerskene hjælper med hygiejne og
bad, og maden serveres på sengen for patienten. Fysiske dysfunktionsproblemer
kan let gå ubemærket hen.

Først når patienten er tilbage i hjemmet, indser de, at de har problemer med at
klare sig i det daglige. De bliver måske enige med sig selv om, at når de nu har
været på sygehuset, og ingen dér lagde mærke til deres problem, er det fordi, at
der ikke findes hjælp at hente, og at de formodes at klare sig selv.

Personale på hjemmebesøg kan også fejlagtigt tro, at man har taget sig af
personens problemer, mens vedkommende var på sygehuset. Man bør være
opmærksom på dette under hjemmebesøg hos ældre. Du bør spørge dig selv og
din klient, om der er noget, der gradvist bliver sværere i det daglige, og lytte efter,
om klienten beretter om ikke at kunne gøre tingene som ellers.
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Som hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælper vil man være nøglepersonen til i
at opdage behov for hjælp. Du bør være meget følsom overfor dette – nogle
klienter prøver at skjule deres problemer, især når de besøges hjemme under forud
arrangerede omstændigheder, f.eks. for at fjerne sting, give en indsprøjtning eller
hjælpe til med rengøringen. Hvis klienten tror, at han eller hun burde kunne klare
sig, vil han eller hun måske prøve at overkomme det, så ingen lægger mærke til
problemerne. Klienten skammer sig måske endda over dem.

Der er mange fordele ved at arbejde med ældre klienter i hjemmet i modsætning
til på sygehuset. Vurderingen af en persons evner er mere realistiske i velkendte
omgivelser, hvor folk er mere afslappede, fordi de er på hjemmebane. De
professionelle arbejdere er gæster i deres hjem, og må opbygge et godt forhold til
deres klienter for at kunne opnå deres samarbejde.

At opdage udækkede behov for hjælpemidler

I hjemmet er der som regel masser af fingerpeg, der indikerer, hvordan den ældre
klarer sig. Husets tilstand er et eksempel: Står der mange ting på bordene eller
gulvet? Står der møbler, hvor man normalt ikke ville placere dem? At se klienter i
deres hjem hjælper til at kunne spore sig ind på deres liv, deres vaner og ting, de
sætter pris på.

At mange ting står på bordene kan være tegn på problemer med at række ud
efter eller bukke sig. Stive led, smerter eller balanceproblemer (eller en
kombination af
disse) har tvunget
vedkommende til at
lade tingene stå på
bordene, sådan at
de let kan komme
til dem uden risiko
for fald eller
smerter.
Tilpasninger af
køkkenet bør tages
under overvejelse
for at løse
problemerne.

Her har personen ladet de ting, hun dagligt har brug for, stå på bordet og ved
køkkenvasken. Hun kan ikke bukke sig eller række op til de øverste skabe på
grund af balanceproblemer og svaghed.

Puder på stole kan være tegn på stive hofteled eller svaghed i fodmusklerne. Det
er svært at rejse sig fra et lavt sæde, når leddene er stive eller musklerne svage.
Det kan også skyldes smerter i hænderne, da det at sidde eller rejse sig ikke gør så
ondt, hvis man ikke behøver at støtte med hænderne. Jo højere sædet er, jo lettere
er det at rejse sig eller sætte sig, og stoleforhøjere, højere stole eller en stor pude
kunne være en hjælp i disse situationer.
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Denne stol er stabil, og har gode armlæn, der hjælper, når man skal op fra
stolen, men den er for lav til brugeren, så der er blevet lagt puder og tæpper
på.

Møbler på underlige steder Folk med balanceproblemer kan placere en stol i
en lang korridor eller gang for
at støtte til at gå uden at falde.
Dem med svage benmuskler
kan placere møbler, sådan at de
kan bevæge sig omkring ved at
støtte sig til dem, eller sætte sig
på dem, når de laver ting, de
ikke kan stå op til. Rollatorer,
stokke og gelændere kunne
være løsningen.

Her er taburetten placeret i
gangen. Den bruges, når
personen tager sko på, eller
tager overtøjet af. Bemærk den
løse måtte, som kunne erstattes
med en skridsikker.

Brug af hjælpemidler, der tilhører en anden. Hvis en person bruger f.eks. en stok,
der tilhørte hans eller hendes afdøde ægtefælle, bør emnet diskuteres, og stokken
undersøges. Den skal måske tilpasses i længden, eller der er behov for et andet
hjælpemiddel.

Bøger som sengeforhøjelser er et tydeligt tegn på, at sengen er for lav. Støtteben
under benene i den ene ende af sengen kan være tegn på rygproblemer eller
åndedrætsbesvær, som personen søger at overvinde ved at ændre sengens højde.
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Sengeforhøjere eller en elektrisk indstillelig seng kunne være en alternativ
løsning.

Skærekniv som kniv. En person med svage muskler eller smerter i hænderne
bruger måske en skarp
skærekniv i stedet for en
almindelig smørekniv til
spisning. Det er en
udmærket løsning, men du
bør diskutere, hvilke andre
problemer personen måske
har, f.eks. problemer med
af- og påklædning.

Her bruger personen en skærekniv til at skære
maden ud med. Kniven har også et tykkere skaft end
en almindelig kniv. Bemærk også kruset med den
store hank.

! Opsamlingsopgave

Beskriv nogle af tegnene, der kan indikere et fysisk handicap.

Tegn, der kan afsløre fysiske handicap:
•  Besvær med at gå;
•  Klodsethed i brugen af  produkter og varer;
•  Smerte, der hindrer udførelsen af daglige rutiner;
•  Ændringer af daglige rutiner;
•  ulykker.

Hvordan man handler som hjælpemiddelformidler

Hvis du har bemærket, at din klient har behov for hjælperedskaber, bør du
diskutere dette med ham/hende, og informere dem om udbuddet af hjælpemidler.
Hvis du ikke er sikker på, hvilke hjælpemidler, der ville være de bedste til din
klient, bør du råde til at gå til en ergoterapeut, en fysioterapeut eller andre lokale
Hjælpemiddelspecialister. Alternativt kunne du foreslå det lokale plejecenter,
hjælpemiddelcentral, kommunen eller butikker for at høre nærmere om
redskaberne.



IMPACT DE4101
IMPACT : Fysisk modul, Sommeren 1999

Side 33 af 45

Hjælpemiddelcentraler eller butikker har forskellige redskaber. Det er værd at
besøge dem jævnligt, fordi der kommer nye redskaber på markedet hele tiden.

Som hjælpemiddelformidler kan du hjælpe til med vedligeholdelsen af din klients
redskaber. Du kan for eksempel sikre, at der er luft nok i dækkene på kørestolen
eller rollatoren. Det betyder meget, hvor fyldte dækkene er i en kørestol. Meget
ofte er kørestolsbrugere ikke i stand til selv at pumpe dækkene, og kørestolsdæk
har ofte specielle ventiler, hvilket betyder, at man også skal have en
specialfremstillet pumpe. Hvis brugeren ikke har sådan en pumpe, kan du tage
stolen eller dækkene (som ofte er aftagelige) til den nærmeste tankstation for at få
luft i dem.

Du kan hjælpe ved at sikre, at redskaberne holdes rene, sådan at de fungerer, som
de skal, og holder længere.

Forebyggelse af fald

Forebyggelse af fald er en vigtig del af dit arbejde med at besøge folk i deres
hjem. En skade som følge af et fald er en udbredt grund til, at en ældre indlægges
på sygehuset, og er meget ofte tegn på en forværring af hans/hendes
helbredstilstand og evne til at udføre daglige opgaver. Grunden kan være dårlig
balance eller svag muskelstyrke i benene. (Ruikka, 1992).

Årsagerne til ældres faldulykker er primært faktorer som løse tæpper, et
overdrevent antal møbler, glatte gulve, løse elledninger, dørtrin og trapper. Dårlig
belysning, for lave senge og møbler og manglen på ordentlige husholdningsstiger,
øger risikoen for fald.

I de umiddelbare omgivelser af hjemmet kan der være risikofaktorer såsom en
glat ydertrappe, dårlige fortove og utilstrækkelig saltning om vinteren.
Tilsvarende risici er af manglende trappegelændere, gelændere og overdækket
hoveddøre.

Frygten for vold og kriminalitet er meget udbredt i den ældre befolkning:
Undersøgelser indikerer, at forskellige sikkerhedsforanstaltninger og
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hjælpemidler til ældres døre er meget mere udbredte end udstyr til brandsikkerhed
eller til forebyggelse af fald. (Levon, 1994).

For at forebygge fald drejer det sig ofte bare om at udstyre folk med en
spadserestok for at hjælpe dem med at holde balancen.

Sikkerhedstips til personer med balanceproblemer.
•  Installer sikkerhedshåndtag på badekarret, på væggen og brusekabinen;
•  Fjern løse måtter;
•  Arranger skabene i køkken og soveværelse, således at de ting, man oftest har

brug for, er lette at nå;
•  Anbefal, at en person med balanceproblemer sidder ned, mens vedkommende

vasker hår, barberer sig, etc.;
•  Sørg for at elledninger ikke ligger i vejen eller at de er dækket til.

! Opsamlingsopgave - sikkerhed i hjemmet

Opsummér de “sikkerhed i hjemmet” råd, der foreløbigt er givet. Prøv at komme i
tanke om andre.

For mere information, kunne du tjekke:
•  http://www.mayo.edu/vest-rehab/

En meget vigtig del af din rolle er at hjælpe klienter, der allerede er faldet, med at
overkomme deres frygt for at falde, og derved undgå yderligere skade.
Gangstativer og stokke kan yde stabilitet, og ændringer af hjemmet er vigtige.
Fysisk aktivitet og samvær med familien og omgivelserne kan ofte standse den
onde cirkel mod inaktivitet, ensomhed og fremadskridende forværring..

2.2 Hos lægen

Anna

Anna er en 85-årig gammel dame, der bor alene. Hun kommer op til lægen for at
få sin recept fornyet. Hun har et lille brændemærke på den venstre hånd og
overhørt tegn på en gammel hudafskrabning. Hun lader til ikke at være klar over
dette, og hentyder ikke til det, men da lægen har fornyet recepten , spørger han til
hånden. Anna fortæller ham, at hun er blevet så klodset på det sidste; hun har
brændt sin hånd på ovnen, og tror, at hudafskrabningen kommer derfra. Så tilføjer
hun, at det ikke er noget problem – det gør ikke spor ondt, og hun lægger knapt
nok mærke til det. Da lægen undersøger hendes hånd, bemærker han, at Anna har
mindre følelse i hånden, og en yderligere undersøgelse afslører, at Anna har haft
et mildt slagtilfælde for et stykke tid siden.

Dette afsnit beskriver den situation, hvor en ældre kommer til lægen med noget,
der ikke har forbindelse med fysiske handicap (f.eks. hovedpine eller
fordøjelsesproblemer). Vigtigheden af tidlig indgriben er allerede understreget –
jo tidligere fysiske problemer opdages, jo bedre. Forebyggelse er afgørende for at
kunne opretholde en persons uafhængighed og fysiske kunnen.

http://www.mayo.edu/vest-rehab/
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Som medicinsk rådgiver kan du agere som hjælpemiddelformidler ved at være
opmærksom på, hvilke hjælpemidler, der findes, have information omkring dem,
og om, hvordan man får fat på dem , f.eks. Hjælpemeddelcentraler.

At opdage udækkede behov for hjælpemidler

Mulige fysiske problemer kan opdages, når patienten
•  Kommer gående ind i rummet;
•  Sætter eller rejser sig;
•  Sætter sig på undersøgelsesbriksen;
•  Tager tøj af eller på;
•  Giver hånd.

Langsom gang, halten, besvær med at holde balancen, med at sætte eller rejse sig
fra stolen eller undersøgelsesbriksen er alle tegn, der kræver videre undersøgelse.
Ligeledes hvis personen har svært ved at knappe tøjet, tage sko på eller bøje
armene under påklædning, bør du forhøre dig om situationen. Hvis personen
undgår faste håndtryk, eller klager over smerter ved at gøre det, kan det være tegn
på visse igangværende fysiske ændringer i hånden. Efter at den egentlige grund til
konsultationen er behandlet, er det nyttigt at spørge, om personen er opmærksom
på disse problemer, eller kender grunden til dem.

Især ældre mennesker er ofte nervøse over situationen. Selv hvis de havde
planlagt at spørge dig om problemer udover dem, de kom for, glemmer de det
måske, eller føler måske, at de allerede har beklaget sig nok. De vil ikke belemre
lægen for meget!

! Opgave – Den praktiserende læge og fysiske handicap

Prøv at tænke på Annas tilfælde med nedsat følesans i hånden. Hvad burde du
gøre i denne situation? Vælg det bedste svar og argumenter for dit valg..

•  Ignorere det faktum, at hun har dette problem , og give hende en ny recept. Hvis
hun ikke selv omtaler det, er det nok ikke vigtigt for hende.

•  Henvise hende til en ergoterapeut.
•  Råde hende til at købe nogle ovnvanter.
•  Fortælle hende om sammenhængen mellem den nedsatte følesans og

hudafskrabningen.
•  Henvise hende til en neurolog, for at få undersøgt hendes tab af følesans.

Efter at lægen har foretaget en grundig undersøgelse, og konstateret tabet af
følesansen og grunden til det (mildt slagtilfælde), ordinerer han/hun medicin til
Anna, der skal forebygge nye blodpropper, og hun vil blive tilset af en
hjemmesygeplejerske, som vil kontrollere hendes blod og medicin. Anna henvises
også til en ergoterapeut, der foretager hjemmebesøg. Sammen med Anna vil de
gennemgå hendes dagligdag, diskutere situationer såsom badning og madlavning,
hvor tabet af følesansen i hånden kan give problemer. Hun lærer også at
kontrollere venstre hånds farve og tilstand ved at se på den.
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Anthony

Anthony er en 66 år gammel forhenværende lastbilchauffør. Han kommer til
lægen, fordi han lider af lejlighedsvis forstoppelse. Han går langsomt ind i
rummet, og læner sig tungt op af bordet, mens han sætter sig. Han skammer sig
over sit forstoppelsesproblem, og finder det svært at tale om det, selv med lægen.
Han ønsker en recept på noget medicin af lægen og så ellers komme ud derfra
hurtigst muligt. Det ville bestemt være lettere bare at give ham recepten og lade
ham gå.
En del af forstoppelsesproblemet kan skyldes, at han er gangbesværet. Anthonys
kone døde for nogle år siden, og han bor alene. Han undgår at gå, kommer
sjældent ud, og spiser meget ensartet mad, fordi han sjældent går i supermarkedet,
der ligger langt væk. Han køber normalt færdigretter i den lille butik nede på
hjørnet.
Hvis lægen kan overbevise ham om, at hans problem ikke er noget at skamme sig
over, og at det godt kan løses, kan han derefter spørge mere til hans andre
problemer.
Anthony har slidgigt i hoften, og kunne hjælpes med hjælpemidler som lange
skohorn, forhøjninger af til seng og stole, og et badesæde. Han forevises en
rollator med indkøbskurv. Han prøver den, men da han ikke er sikker på, om han
vil bruge den endnu, får han den med hjem på prøve. Lægen henviser ham til
ergo- og fysioterapi.

! Opgave

Der er en masse information omkring handicaprelaterede emner på Internettet. Du
kunne prøve følgende links til The Disabled Peoples’ International, som er en
græsrods-paraply-handicaporganisation med medlemmer i over 110 lande, og til
The European Disability Forum, som er 37 millioner handicappede borgere i Den
Europæiske Unions de repræsentative talerør:
http://www.escape.ca/~dpi/index.html    
http://www.edf.unicall.be/

2.3 På sygehuset

Antallet af ældre i befolkningen er stigende, og der er derfor flere ældre på
sygehusene. Nu til dags er sygehusophold kortere, og patienterne udskrives, så
snart de kan. Resultatorienteret styrelse i sundhedsplejen fører til klare diagnoser
og helbredelse.

Sygehuspersonalet søger ikke aktivt efter diffuse symptomer eller problemer, som
de ikke bliver betalt for. Ansvaret lægges i stigende grad over til folk selv –
enhver bør være ansvarlig for deres eget helbred. Men ældre er måske ikke i stand
til at være sådan fremme – de er måske ikke vant til den moderne måde at tage sig
af sit fysiske velbefindende på, f.eks. ved at dyrke motion. De stoler på
sunhedspersonalets autoritet og på medicinsk og lægelig behandling.

Når du arbejder på et sygehus, bør du være opmærksom, når dine patienter lader
til at have problemer udover det, de er indlagt for.

http://www.escape.ca/~dpi/index.html
http://www.edf.unicall.be/
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Mange ældre indlægges af andre årsager end direkte fysiske problemer, og møder
derfor ikke en hjælpemiddelspecialist. De kan udskrives, uden at nogen lægger
mærke til, at de kunne have gavn af hjælpemidler.

Ved hjælp af udskrivningspersonalets opmærksomhed (hvis rolle som
hjælpemiddelformidlere er uvurderlig) kunne ældre mennesker få den hjælp de
har behov for, men ikke er klar over findes.

At opdage behov for hjælpemidler

De tydelige tegn på fysiske funktionsproblemer kan ses ved usikkerhed under
færden på afdelingen, besvær med af- og påklædning, eller med at rejse sig fra en
stol eller seng. En person, der har stive eller smertende hofter, svage muskler eller
balanceproblemer, er modvillig mod at bevæge sig rundt, især på store afdelinger.
De søger at støtte sig til senge eller stole, eller de går tæt op ad væggen.

En person, der beder om hjælp til at få sin mad skåret ud, fordi han eller hun ikke
har styrken eller fingerfærdighed til at gøre det, kan også have andre problemer,
såsom af- og påklædning, den daglige hygiejne, etc.

Jane

Jane er blevet indlagt for en galdestensoperation. Den dag, hun udskrives, beder
hun afdelingssygeplejersken om hjælp til at knappe sin kjole. Jane siger, at hun
ikke normalt går i denne kjole, men at hun har taget den på “til lejligheden”. Det
er en smuk kjole, som hun er meget glad for, men hun kan kun gå med den, hvis
nogen hjælper hende med de små knapper. Sygeplejersken sludrer lidt med Jane,
og finder ud af, at hun har opgivet mange ting i det daglige, der kræver
finmotorisk færdighed. Sygeplejersken får mistanke om slidgigt i Janes hænder,
og taler med lægen om det. Efter en undersøgelse bekræfter lægen
sygeplejerskens mistanke, og henviser Jane til ergoterapeut.

Hvis du har bemærket, at din patient har problemer med den fysiske
funktionsevne, bør du diskutere hjemmesituationen med patienten, før
udskrivningen. Spørg om patienten er opmærksom på hjælpemidler, eller om han
eller hun nogensinde har tænkt på at anskaffe sig nogle. Henvis ham/hende til
ergo- eller fysioterapeut, hvis problemerne er indlysende, f.eks. hvis patienten
ikke kan gå uden støtte, eller har brug for hjælp til påklædningen.

Sørg for, at du har opdateret information om de hjælpemidler, der står til rådighed
på din afdeling. I bør også have simple hjælpemidler på afdelingen, såsom til
redskaber spisning, påklædning og hygiejne. Disse bør stå fremme, så patienten
kan se dem og prøve dem.
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 En simpel toiletforhøjelse, som er let at lægge på toilettet
og tage væk igen, er et godt redskab at have på
afdelinger, hvor der er ældre patienter.

Et sæt forskellige spiseredskaber bør også være blandt afdelingens  væsentlige
ting.

Opsamlingsopgave – At være en effektiv hjælpemiddelformidler

Indiker, hvilke afgørende evner og holdninger en hjælpemiddelformidler skal
have.

Dit svar bør i hvert fald indeholde:
- At være opmærksom overfor problemer forårsaget  af fysiske handicap.
- At prøve at overbevise folk til at se på fordelene ved at bruge hjælpemidler.
- At vide, hvordan man sætter en proces om hjælpemiddellevering i gang..
- At føle sig ansvarlig for kontinuiteten i denne proces, også efter udskrivningen.
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3 REFERENCER

Dette modul sigtede imod at give dig en kort oversigt over fysiske handicap og
de relevante hjælpemidler. Du kan let udvide denne information ved at samle
publikationer fra et bibliotek for højere uddannelser eller fra lokale
organisationer for handicappede.

Alternativt kan du søge på Internettet for videre information. Og selvom du
godt kan starte med at fodre din søgemaskine med ord som “hjælpemidler”,
fysisk handicap” eller “gangstativ”, foreslår vi, at du starter med én af disse
sider, og følger linksene derpå.:

•  Abledata, en database om hjælpemidler http://www.abledata.com/index.htm
•  Disabled Peoples’ International har en god liste med links til sider om handicap

verden over:
      http://www.escape.ca/~dpi/links.html

•  Advanced Safety Products har information om forskellige hjælperedskaber:
     http://www.adv-safety.com

•  Area Education Agency 13 har sider om hjælpemidler:
      http://www.netins.net/showcase/atforum
•  University of Buffalo har et center for hjælpemidler og en liste rig på

litteratur om emnet:
      http://www.wings.buffalo.edu/ot/cat/rerca-papers.htm

Andre informationskilder, citeret i teksten, er:
•  Burke, M., Walsh, M. (1992). Gerontologic nursing: care of the frail elderly.

Missouri: Mosby-Year Book Inc.
•  Levon, B. V. (1994). Everyday living environments of elderly persons .

Helsinki: Stakes.
•  Mann, W. C., Hurren, D., Tomita, M. (1993a). Comparison of assistive

device use and needs of home-based older persons with different
impairments. American Journal of Occupational Therapy, 47, 980 - 987.

•  Mann, W. C., Hurren, D., Tomita, M. (1993b). Needs of home based older
persons for assistive devices. Technology and Disability, 2(1), 1-11.

•  Mann, W. C., Hurren, D., Tomita, M., Bengali, M., Steinfeld, E. (1994).
Environmental problems in homes of elders with disabilities. The
Occupational Therapy Journal of Research(14), 191-211.

•  Nordenskiöld, U. (1996). Daily activities in women with rheumatoid arthritis,
Aspects of patient education, assistive devices and methods for disability and
imapairment assessment. , Göteborg University, Göteborg.
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4 ORDFORKLARING

•  Activities of daily living (ADL): aktiviteter, der vedrører personlig pleje
og sikkerhed som spisning, hygiejne, af- og påklædning, mobilitet og
kommunikation.

•  Amyotrofisk lateral sclerose (ALS): en neurologisk forstyrrelse,
Karakteriseret ved en fremadskridende degeneration af motoriske celler
i rygmarven og hjernen, ofte kaldet “Lou Gehrig’s disease. “A” betyder
ingen eller negativ myo referer til muskel og trofisk referer til muskel
næring  =  “No muscle nourishment”.

•  Arthritis: (Gigt) referer til mere end 100 forskellige sygdomme, som
forårsager smerter, hævelse og begrænset bevægelighed i led og
bindevæv.

•  Brain attack see stroke. (Se slagtilfælde)
•  Environmental control: (Omgivelseskontrol) system som muliggør

fjernbetjening af elektroniske apparater i de nære omgivelser.
•  Hoist (mobile or stationary): (Personløftere, taljer og mobile kraner)

Redskab i forbindelse med løft og frit flytte med (hvis systemet tillader
det) en handicappet fra siddende eller liggende stilling.

•  Hypotension:  Unormalt lavt blodtryk.
•  Hypertension: Unormalt højt blodtryk.
•  Multiple sclerosis (MS): (Dissemineret sklerose) Sygdom i

nervesystemet, som forårsager forskellige symptomer, f.eks.
balanceproblemer, muskelstivhed, tremor (rysten), synsnedsættelse,
Symptomerne varierer meget.

•  Osteoarthritis: (Slidgigt) Et degenerativt led, hvor brusk som dækker
ledets knogleender forfalder, hvilket medfører smerter og nedsat
bevægelighed, da knoglerne gnidder direkte mod hinanden. Sygdomme
påvirker hofterne, knæ og hænder.

•  Osteoporosis:  (Knogleskørhed) referer til svind i knoglevæv, som
betyder at knoglerne let brækker.

•  Parkinson’s disease: (Parkinsons sygdom) en forstyrrelse af hjernen.
Symptomerne er stivhed, rysten, langsomme bevægelser, med balance-
og gangproblemer.

•  Rheumatoid arthritis: (Ledegigt) Sygdom, hvor led specielt hænder,
fødder og knæ hæver og smerter på grund af betændelse.

•  Rollator:  Et gangredskab på hjul, med indbyggede håndtag og ben, som
giver støtte mens man går.
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•  Scoliosis: (Rygskævhed) Deformation af rygsøjlen (spine).
•  Spasticity: Forøgede muskelsammentrækninger.
•  Stroke (Slagtilfælde): Opstår når blodtilførslen  til hjernen ændres og

hjernevævet får for lidt blod.
•  Walking frame(Gangstativ): Stativ med eller uden hjul med indbyggede

håndtag og ben, som giver støtte mens man går.
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5 OPLYSNINGSARK

" Slagtilfælde

Den menneskelige hjerne har omkring 100 milliarder nerveceller og billioner af
nerveforbindelser. Selvom den kun udgør omkring 2 procent af kropsvægten,
bruger den 70 procent af kroppens ilt og andre næringsstoffer. Da hjernen ikke
kan opbevare næringsstoffer på samme måde, som kroppens øvrige muskler,
kræves en konstant blodtilførsel, for at den kan fungere. Når et slagtilfælde opstår,
og blodtilførslen ændres, kommer hjernevævet til at mangle blod, og
hjernecellerne vil indenfor 4 minutter begynde at dø uden de vigtige
næringsstoffer,.

Der er to hovedtyper af slagtilfælde:
Blodprop: Omkring 80% af alle slagtilfælde skyldes åreforkalkning (opbygning af
kolesterol- og fedtholdige udfældninger, som kaldes plaque,). Når  plaque vokser
bliver indesiden af arterien ru, og en sådan  overflade kan give turbulent
blodgennemstrømning  omkring udfældningsområdet – ligesom en rullesten i en
stærk strøm – og dette kan udløse udviklingen af en blodprop. Et slagtilfælde af
denne type (ischemisk) påvirker normalt hjernen, specielt den del af hjernen, der
kontrollerer bevægelse, tale og sanser.

Blødning: Denne type (haemorrhagisk) slagtilfælde opstår, når blodårene i
hjernen lækker eller brister. Blod fra blødningen flyder ind i det omgivende
hjernevæv, og ødelægger det. Hjerneceller på den anden side af utætheden, får
ikke blod tilført, og området ødelægges.  En årsag til hjerneblødninger af denne
type er en såkaldt aneurisme . Denne ”udposning” fra et svagt punkt i blodårens
væg, udvikler sig med alderen. Nogle aneurismer kan også opstå som følge af en
genetisk disposition.

Hjerneblødninger er mindre almindelige end i  blodpropper i hjernen, men har
oftere med dødelig udgang. Omkring 50% af alle med hjerneblødninger dør. Til
sammenligning sker dette kun  for 20% med blodpropper i hjernen . Slagtilfælde
blandt unge er typisk  hjerneblødninger.

(Healthoasis Mayo Clinic: www.mayohealth.org/mayo/9506/htm/stroke.htm)
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" Study: Sonn, U. and Grimby, G. : Assistive devices in an elderly
population studied at 70 and 76 years of age.

Det langstrakte ”Intervention Study of the Elderly in Göteborg, Sweden” udgav
en rapport om brugen af hjælpemidler i ”activities of daily living” (ADL) i en
udvalgt gruppe af ældre, som var hjemmeboende. De blev interviewet i en alder af
70 og 76 (371 ældre). En femtedel havde i en alder af 70 hjælpemidler og næsten
halvdelen havde som 76-årige hjælpemidler, oftest til brug i forbindelse med at
tage bad eller gå. En højere procent af enlige kvinder brugte hjælpemidler
sammenlignet med mændene. Den langvarige undersøgelse viste, at 315
udviklede et behov for hjælpemidler mellem 70 og 76 år, mens, 50% ingen
hjælpemidler havde mellem 70 og 76 år. Brugsraten af hjælpemidler var 90% og
man fandt en høj grad af effektivitet, som viste sig især ved en udvidelse af
sikkerheden og et fald i anstrengelserne ved forskellige aktiviteter.

" Hvad bruges stokke og krykker til?

Der er flere grunde til at handicappede bruger stok:
•  Fordi musklerne bliver svagere i benene;
•  For at dulme smerter p.g.a. gigt;
•  For at udvide gangfladen ved dårlig balanceevne, p.gr.a. hypotonia, dissemineret

sklerose;
•  For at forebygge skader på led og svage knogler, p.gr.a. ulykker eller

knogleskørhed;
•  For at kompensere for deformiteter, f.eks.  Skæv ryg;
•  Af sociale grunde, idet mennesker med dissemineret sklerose ønsker at vise , at

de ikke er fulde, når de går usikkert p.g.a. deres spasmer eller
balanceproblemer.

" Hvordan vælger man en kørestol?
En kørestol skal altid vælges individuelt. Brugerens behov for at kunne komme
rundt, skal vurderes. Boligen og omgivelserne hvor kørestolen skal bruges, skal
også vurderes, ligesom behovet for transport og opbevaring. Hjælpernes behov
må heller ikke glemmes. Det skal understreges, at en kørestol, som er god i alle
situationer ikke eksisterer. Derfor er det bedre at vælge forskellige stole til inden-
og udendørs brug, hvis stolen skal bruges dagligt. Det kan hjælpe, at sammenligne
kørestole med sko, for at forstå hvorfor mere end én kørestol er nødvendig.
Måltagning er vitalt i valget af den rigtige stol. Her er lårlængden og underbenets
længde, samt bredden af hofterne og ryggens længde det vigtigste. Længden af
hænder og underarme er også vigtige, og man skal være specielt opmærksom på
sædets position. Når den første kørestol skal vælges, er det klogt, at konsultere en
specialist på området.

Yderligere information om kørestole kan findes på:
the “guide to wheelchair” (en vejledning til kørestole) section in
http://www.abledata.com/conguide.htm

•  Bennett Wilson, A., (1993) How to Select and Use Manual Wheelchairs. Rehabilitation Press.
•  Angelo, J. (1997) Assistive Technology for Rehabilitation Therapist. Philadelphia: F.A.Davis Company.

http://www.abledata.com/conguide.htm
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" Omgivelseskontrol

Omgivelseskontrol bruges af handicappede med meget alvorlige handicap til at
aktivere apparater og redskaber. Apparater der ofte er forbundet til
omgivelseskontrol er TV og andre lyd og billedfremvisere, lys-, telefon- og
sengekontroller. Med omgivelseskontrol kan handicappede, med meget
begrænsede bevægelsesmuligheder, selv tænde TV’et og regulere sengen.  En
omgivelseskontrol består af tre hovedelementer:  En enhed til at sende fra, en
kontrolenhed og selve apparatet. Sendeenheden kontrollerer omgivelserne ved
direkte valg, som f.eks. en tastaturplade, eller en kontrolenhed med kontakter,
enten single eller dobbelt kontrol. Kontrolenheden modtager signaler fra
sendeenheden og oversætter dem til et udgående signal. Kontrolenheden giver
signaler til apparatet, som kan være næsten alt elektrisk udstyr, eller et
almindeligt vindue, hvor der er monteret en elmotor der kan åbne og lukke
vinduet. Kontrolenheden styrer denne motor.


