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Fra det øyeblikket vi starter utviklingen 
av et nytt produkt, tar vi miljøhensyn. 
Kvalitetskontroll i valg av innholdsstoffer og 
produksjon er et viktig ledd i utviklingen.

Bladet er gratis og tilbys utelukkende 
til medlemmer av Assistanse. 
Bladet er for forbrukere og helsepersonell 
som har behov for informasjon om urologi- 
og kontinensprodukter. Her får du blant annet 
informasjon, råd og tips fra helsepersonell og 
de som bruker våre produkter. Vi i Coloplast 
gir informasjon om nyheter rundt våre produkter. 
Abonnement tegnes ved å fylle ut kupongen 
midt i bladet, på www.coloplast.no eller ved 
å kontakte oss på telefon.
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eller gjengivelse av ovenfornevnte materiale 
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Adresse 
Coloplast Norge AS 
Ryenstubben 10 
Postboks 162 Manglerud 
0612 Oslo 

Tlf: 22 57 50 00 
Fax: 22 57 50 39 
assistanse@coloplast.com 
www.coloplast.no 

Coloplast utvikler produkter og tjenester 
som gjør livet enklere for mennesker med 
personlige medisinske behov. Vi samarbeider 
tett med brukere av våre produkter og utvikler 
løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette 
intimsykepleie. Våre forretningsområder
 inkluderer stomi, urologi og kontinens, hud- 
og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt 
selskap med over 10 000 ansatte. 

Coloplast er et registrert varemerke eid av 
Coloplast A/S. Alle rettigheter er forbeholdt 
Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. 
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Vi er her for deg
Coloplast kundeservice besvarer dine spørsmål og tar i mot innspill til våre produkter. Her treffer du sykepleiere 
som kan gi god veiledning i riktig bruk av Coloplast produkter. Vi setter også stor pris på dine tilbakemeldinger 
om hvordan produktene fungerer for deg.

Ta kontakt med oss på telefon 22 57 50 00 eller e-post assistanse@coloplast.com
Kundeservice er åpen alle hverdager kl. 08.00-16.00.

Vi fortsetter å utvikle produkter og 
ønsker å gjøre hverdagen enklere  
for deg
Sommeren er på hell og høsten rett rundt hjørnet. For oss i Coloplas har 
det så langt vært et spennende år der vi har introdusert nye produkter 
innen kateter og stomi. I tillegg holder vi på med egne arrangement og 
deltar på kongresser. Under årets TV 2 aksjon som gikk til Sunnaas 
Stiftelsen bidro Coloplast med 55.000 kr, som vi håper kommer til nytte i 
deres viktige arbeid.  

Vi introduserer SpeediCath Compact Eve, vårt mest diskrete og elegante 
kateter hittil. Våre brukere er svært fornøyde med kateteret og en av 
brukerne skriver følgende; ”Dette har forandret mitt liv. Nå klarer jeg å 
bruke kateteret selv uten hjelp, og kan enkelt tømme blæren fullstendig”. 
I denne utgaven av Assistanse har vi mye fokus på fysisk aktivitet. Les 
den spennende artikkelen med Spesial Fysioterapeut Berit Brurok og om 
vår deltakelse i Handbike Battle i Østerrike.

God lesning!

Assistanse  |  02/2015  |  Fra innholdet
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Det er krevende 
å være optimist

KARIN FEVAAG LARSEN

“
”

Coloplast Norge AS inviterer 
til en kveld der humor og  
alvor er på dagsorden

Program
 17.30 - 21.00

Karin er en raus og inspirerende  
person som er viden kjent for å  
skape begeistring. Hun gir mye  
humor og ord til ettertanke, og blir 
omtalt som en ”energibombe”. 

Karin er kåret til årets foredragsholder og 
er kjent fra flere TV- og debattprogram.

BERGEN 23. SEPTEMBER 
Scandic Hotel Ørnen

TRONDHEIM 22. OKTOBER
Scandic Hotel Lerkendal

STAVANGER 29. OKTOBER
Clarion Hotel Stavanger

Coloplast Norge AS | Postboks 162, 0612 Oslo

Registrering og noe godt å bite i.
Coloplast presenterer siste nytt.
“Det er krevende å være optimist”
ved Karin Fevaag Larsen.

Kvelden er gratis og ta gjerne med en 
venn. Begrenset med plasser. 

Påmelding på e-post til assistanse@coloplast.com
Telefon 22 57 50 00 eller www.coloplast.no 

Velkommen!
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SpeediCath® Compact Eve er vårt stiligste og mest diskrete 

kateter for kvinner hittil. Det har et moderne design og er 

praktisk og enkelt i bruk. 

SpeediCath® Compact Eve 
– et kateter designet for det moderne liv
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Hva sier helsepersonell er viktige 
produktegenskaper?
Helsepersonell sier at diskresjon er 
det som har størst betydning. I tillegg 
er det viktig at kateteret tar liten plass 
og at det er enkelt å håndtere.

Hva sier kateterbrukerne om 
SpeediCath Compact Eve?
Vi har gjennomført en undersøkelse 
blant vel 100 norske kvinner som har 
prøvd det nye kateteret. 

Resultatet fra undersøkelsen ser du til 
høyre. 

SpeediCath Compact Eve kom på 
refusjon 1. juli 2015 og kan bestilles 
hos bandasjist og apotek.

»Ni av ti brukere syntes det er  
enkelt å håndtere og åpne med 
det triangelformede designet. 

Assistanse  |  02/2015  |  SpeediCath® Compact Eve 

Triangelformet for enkel håndtering 
og bedre grep
• Designet gjør det intuitivt og enkelt  
   i bruk
•  Hygienisk innføring uten å berøre 

kateteret
•  Stabil plassering under forberedelse

»83% føler seg trygge med  
SpeediCath Compact Eve og 
85% synes det passer inn i  
deres hverdag.

Les mer om SpeediCath Compact 
Eve på www.coloplast.no 
Se animasjonsfilmer om  
kateterisering og møt kvinner 
som deler sin erfaring om 
bruk av kateteret.

Ett-trinns åpning og sikker 
lukking
• Åpnes enkelt ved å vri håndtaket  
  i motsatt retning for å bryte 
  forpakningen
• Hygienisk lukking etter bruk. 
   Kastes i vanlig avfall

Steril ved kobling til urinpose
• Integrert konnektor til urinposen
•  Opprettholdes steril når urinposen  

blir koblet til konnektoren.

»Ni av ti brukere sier at produktet 
er diskré og at det ser ut som et 
kosmetisk produkt



6

Bakterier på vandring  
gir ofte urinveisinfeksjon
Artikkel RIKare Vetande, Coloplast AB Sverige 2015

U
rinveisinfeksjon vanligst 
hos kvinner  
Mer enn halvparten av alle 
kvinner får en eller annen 

gang i løpet av livet en urinveisinfeksjon1. 
Det er vanligst hos yngre kvinner og 
kvinner over 60 år. Årsaken til at  
kvinner er mer utsatt enn menn er  
fordi urinrøret hos kvinnen er mye  
kortere enn hos mannen og bakteriene 
vandrer lettere i et kort urinrør.1

Bakterieflora 
I 80% av tilfellene skyldes urinveis- 
infeksjon bakterien Escherichia coli 
(E.coli) som trenger seg inn i urinveiene3. 
Den nest vanligste bakterien er en 
spesiell sort stafylokokkbakterie som 
ofte forårsaker urinveisinfeksjoner hos 
yngre kvinner på sensommeren og 
høsten1.

Mulige årsaker til en urinveis- 
infeksjon kan være:
•  For kvinner ved seksuell aktivitet  
 der prevensjonsmiddel som pessar  
 eller kondom med spermiedødelige  
 middel brukes.
• For menn som har vanskeligheter  
 med å tømme urinblæren på grunn  
 av prostata.

• Generelt kan antibiotikakurer som  
 ødelegger for den naturlige  
 bakteriefloraen gjøre det enklere for  
 tarmbakterier florerer og forsøker å  
 ta seg inn i urinblæren1. 
• Urinveisinfeksjon kan også oppstå  
 ved tømming av urinblæren ved   
 hjelp av et kateter3. For å redusere  
 risikoen anbefales ren intermitterende  
 kateterisering (RIK) med et engangs- 
 kateter. Det er et bedre alternativ  
 enn inneliggende kateter (KAD). 
 I helsevesenet skyldes inntil 80%  
 av infeksjonene inneliggende  
 kateter. Det er viktig med god  
 hygiene når blæren tømmes. Det  
 aller viktigste er å tømme blæren  
 helt for å unngå resturin4.

Dersom urinveisinfeksjonen sprer seg 
til nyrene og urinlederne, oppstår en 
nyrebekkenbetennelse1. Risikoen for 
at urinveisinfeksjon utvikles til en nyre-
bekkenbetennelse er svært liten2. 

Hos menn med forstørret prostata, 
kan nyrebekkenbetennelse forårsakes 
av at urinblæren har et høyt trykk1.

Symptomer på en urinveisinfeksjon:
Vanlige symptomer er; hyppig vann- 
lating, svie. Har du disse symptomene 
er sannsynligheten 90% for at det er 
en infeksjon. 2 Andre symptomer kan 
være verk i nedre delen av buken og 
ryggen, grumsete og illeluktende urin, 
frysninger og litt blod i urinen.

En urinveisinfeksjon kan også være 
symptomfri, men dette er mest vanlig 
hos personer over 50 år1. Det oppstår 
sjelden komplikasjoner ved en  
urinveisinfeksjon. Hyppige urinveis- 
infeksjoner kan være plagsomt.1

Symptomer på nyrebekkenbetennelse 
er feber og ubehag, og ofte er det 
vondt på siden av magen eller i 
korsryggen. 

Urinveisinfeksjon er en vanlig infeksjon forårsaket av bakterier som trenger inn i urinrøret og 

urinblæren. Inne i urinblæren vokser bakteriefloraen raskt. Kroppen setter automatisk i gang 

sitt infeksjonsforsvar ved å sende hvite blodceller til urinblæren. Den vanligste formen av 

urinveisinfeksjon er begrenset til urinrøret og urinblæren, og kalles blærekatarr eller cystitt.

»Mer enn halvparten av alle kvinner 
får en eller annen gang i løpet av 
livet en urinveisinfeksjon

Assistanse  |  02/2015  |  Bakterier på vandring
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Bakterier på vandring  
gir ofte urinveisinfeksjon

Kvinnens nedre 
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1

2

3

4

5

1

2

3
4

5

6

8

7
2

3

4

1 1

2

1. Urinblære
2. Prostatakjertelen
3. Ytre lukkemuskel
4. Urinrør

5. Penis
6. Endetarm
7. Endetarmsåpning
8. Bekkenbunn

1

2

3

4

5

6

7

8

Mannens nedre 
urinveier

1. Livmor
2. Urinblære
3. Lukkemuskel
4. Urinrør

5. Skjede
6. Endetarm

Hos eldre kan nyrebekkenbetennelse 
føre til blodforgiftning og barn kan få 
nyreskader1.

Bruk av antibiotika
Antibiotika bør bare brukes ved 
behandling hvis infeksjonen har 
symptomer. Hvis antibiotika brukes til 
å behandle urinveisinfeksjon som 
ikke har symptomer, kan det føre til 
antibiotika resistente bakterier. 

Hvis infeksjonen senere blir 
symptomatisk, kan de da være svært 
vanskelig å behandle disse bakteriene. 
For kateterbrukere kan det hjelpe å 
sjekke blæretømmingsrutinene blir 
fulgt som anbefalt av helsepersonell.6 
Det er også viktig at hygienerutinene 
følges3 og at RIK brukes som tappe-
teknikk5.
 

Pasienter med permanente katetre 
har i prinsippet alltid bakterier i urinen2.

Ved nyrebekkenbetennelse trengs det 
alltid behandling med antibiotika.

Tips til deg som tømmer 
blæren ved hjelp av kateter
• Vask alltid hendene før du  
 kateteriserer
• Kateteriser deg så ofte som du  
 er anbefalt av helsepersonell
• Sørg for at blæren tømmes,  
 resturin kan gi infeksjoner. 
• Følg de rutinene du er blitt  
 opplært til, det reduserer faren  
 for urinveisinfeksjon.5 »Kateteriser så 

ofte som du er 
anbefalt av 
helsepersonell

KILDER:
1. Vårdguiden 1177
2. Läkartidningen nr. 15, 2008, volym 105
3. «Skitenkelt». Om blære- och blåsrubbning.  
 Maseileine Stenius, 2011
4. Vårdrelaterande urinvägsinfektioner – åtgärder  
 för at förebygga. Sveriges Kommuner og  
 Lansting, 2011, ISBN: 978-91-7164-634-7
5. Vårdhandboken
6. http/www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkata 
 log/attachments/9629/2006-123-12_2006 
 12312.pdf

Se våre RIK instruksjoner på animasjonsfilm på www.coloplast.no Filmene er laget for både kvinner og menn. 

Assistanse  |  02/2015  |  Bakterier på vandring
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H
vordan er din arbeidsdag 
og dine arbeidsoppgaver 
ved St Olavs Hospital?
Jeg jobber to-delt; 50 % 

med pasient behandling og 50 % 
med forskning og utviklingsarbeid.  
En fin kombinasjon i det integrerte 
Universitetssykehuset, der NTNU og 
St. Olavs hospital er samlokalisert 
med mål om at klinikk og forskning 
skal gå hånd i hanske.

Kan du fortelle oss om din master 
og doktorgradsavhandling som 
handler om trening og rygg-
margsskader 
De siste tiårene har bedre medisinsk 
behandling ført til økt overlevelse i den 
akutte fasen etter en ryggmargsskade. 
Med økt overlevelse, ser man nå en økt 
forekomst av livsstilsrelaterte sykdom-
mer hos denne gruppen, da spesielt 
hjerte-karsykdom. Forekomsten av 
hjerte-karsykdom blant ryggmargs-
skadde er betydelig høyere og opptrer i 
yngre alder sammenlignet med befolk-
ningen for øvrig. Dette kan relateres til 
omfang og nivå av skade, begrenset  
tilgang til tilpasset trening og inaktivitet, 
som fører til at ryggmargsskadde er i 
dårligere fysisk form sammenlignet 
med befolkningen for øvrig. 

Berit Brurok ble utdannet fysioterapeut i Manchester, England i 1996. Hun jobber på 

avdeling for Ryggmargsskader ved Universitetssykehuset, St Olavs Hospital, og har gjort 

det siden 2001. Avdeling for ryggmargsskader er en av tre samarbeidende enheter som 

driver spesialisert rehabilitering av ryggmargsskadde i Norge, hvor de andre er Sunnaas 

sykehus og Haukeland Universitetssykehus. Berit tok Master i Sport Sciences and Exercise 

Physiology i 2007 og en PhD i Klinisk medisin ved NTNU og disputerte i 2013. Både master 

og doktorgradsavhandlingen handler om trening og ryggmargsskade. «Jeg er opptatt av 

trening/fysisk aktivitet som medisin for personer med ryggmargsskade», forteller Berit».  

Artikkel skrevet av Berit Brurok. Tilrettelagt av Inger Stine Anseth

Spesial Fysioterapeut/ PhD, Avdeling for Ryggmargsskader ved St. Olavs 

Hospital, Berit Brurok.

Fysisk aktivitet er viktig for alles 
livskvalitet – uansett funksjonsnivå 

Assistanse  |  02/2015  | Berit Brurok



I min doktorgradsavhandling så jeg 
på effekten av høy intensitets intervall 
trening i en hybrid modell (kombina-
sjon av simultan armsykling og funk-
sjonell elektrisk stimulert (FES) bein-
sykling) på hjertets pumpekapasitet 
og maksimalt oksygenopptak. En 
utfordring med FES hybrid sykling er 
ressurskrav i forhold til assistanse, 
tidsbruk og tilgjengelighet. 

Derfor testet vi flere antatt mindre 
ressurskrevende modaliteter med 
fokus på spesifikke strategier for å 
øke tilbake-strøm av blod til hjertet og 
bedre fysisk form; 1)avklemming av 
blodtilførsel til beina med hjelp av 
trykk mansjetter rundt begge lår 
kombinert med arm-ergometer sykling 
og 2) funksjonelle elektrostimulerte 
isometriske muskel kontraksjoner i 
beina med hjelp av et håndholdt FES 
apparat kombinert med armergometer 
sykling, og sammenlignet disse med 
arm- ergometer sykling alene, som er 
den mest anvendte og tilgjengelige 
treningsmåten, og FES hybrid sykling 
som har vist størst effekt på ut- 
holdenhet for ryggmargsskadde.

For de med skader over thorakal virvel 
6 (brystnivå), viste det seg at både 
FES isometriske muskel kontraksjoner 
og stopp av blodtilførsel til beina økte 
utholdenheten betydelig sammenlignet 
med arm-ergometer sykling alene. 
Hos de med skader under thorakal 
virvel 6, ble det ikke funnet forskjeller 
mellom noen av treningsformene.

Det er behov for større randomiserte 
kontrollerte studier på forskjellige 
typer av trening for denne gruppen. 
Dette for å finne ut hvilken trening 
som er mest effektiv for bedre helse 
og livskvalitet. Jeg har i samarbeid 
med NTNU, Sunnaas og Haukeland, 
nå i vår, sendt inn søknad på et post 
doktor prosjekt som skal se på effekten 
av armtrening i høy intensitetsinter- 
valler samt validering av en aktivitets 
sensor for rullestolbrukere. Får krysse 
fingre og håpe på at vi får finansiering.

I ditt arbeide – hva vil du si er 
det som motiverer deg mest i 
arbeidet med ryggmargsskadde?
Det som gir meg motivasjon i mitt

arbeid er omstillingsevnen og det 
iboende positive i mennesker som har 
fått sine liv snudd opp ned som følge 
av sin ryggmargsskade.  At jeg, som 
del av et tverrfaglig sammensatt team 
og i samarbeid med pasienter kan 
være med og bidra til at ryggmargs-
skadde kan oppleve mestring og 
deltakelse i hverdagen. Jeg synes det 
er utfordrende og spennende og jobbe 
med mennesker i forskjellige alders-
grupper som skal tilpasse seg en ny 
hverdag med sin ryggmargsskade. 
Jeg har for øvrig jobbet med personer 
med nedsatt funksjonsevne siden 
2001. 

Resultatene er gode, er det noen 
spesielt du vil nevne i din jobb 
som spesial fysioterapeut?
Det finnes mange gode resultater. 
Jeg synes det er vanskelig å nevne 
enkeltstående som eksempel, men 
de som angir god ivaretagelse og 
integrering der de bor, både sosialt, 
på jobb og i dagliglivet vil jeg kalle et 
godt resultat. 

Viktigheten av variert og helse-
bringende trening for personer 
med nedsatt funksjonsevne
Jeg antar at det er enda viktigere for 
en person som har redusert funk-
sjonsevne og som sitter i rullestol, 
med både variert og regelmessig 
trening for økt helse sammenlignet

med en funksjonsfrisk. Å sitte i rulle-
stol fører til en ikke-selvvalgt inaktivitet 
på grunn av varierende grad av 
lammelser. For en person som har 
gangfunksjon er det blitt vist at om 
man reduserer stillesitting, så har det 
en helsebringende effekt, men det er 
det usikkert om daglig forflytning i 
rullestol gjør. Jeg tror at regelmessig 
og variert trening i høy/moderat 
intensitet både for kondisjon og 
styrke er enda viktigere for en person 
med nedsatt funksjonsevne for å
kunne ivareta god helse. 

Hvordan starter man trening etter 
en skade og hvordan velger man 
en god treningsmetode? 
I tidlig fase etter en ryggmargsskade 
er det et høyt fokus på gjenvinning av 
funksjon samt innlæring av teknikker 
for selvstendighet under forflytning og 
aktiviteter i dagliglivet. Vi anbefaler de 
fleste å komme i gang med regelmessig 
trening/fysisk aktivitet så tidlig som 
mulig etter skade, derfor har vi et høyt 
fokus på dette allerede under primær-
rehabiliteringen. Det er viktig å innar-
beide gode rutiner og finne aktiviteter 
som er lystbetonte.  For mange vil 
opphold på et Helsesport senter være 
en god investering, her får man prøvd 
ut både vinter- og sommer sports 
aktiviteter.  

Fysisk aktivitet er viktig for alles 
livskvalitet – uansett funksjonsnivå 

Illustrasjonsfoto Coloplast AS.

Assistanse  |  02/2015  |  Berit Brurok
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Vil du gi en kort beskrivelse av en 
ryggmargsskade på generell 
basis? Hva skjer?  
Skader i ryggmargen kan gi varige og 
sammensatte følger. Skadekonse-
kvensene kan være organovergripende 
og medfører ofte store og sammen-
satte funksjonstap, som krever spesiell 
kompetanse i forbindelse med primær- 
behandling, rehabilitering og opp- 
følging. Denne tilstanden kan føre til 
livslangt tap av fysisk funksjon og
redusert livskvalitet. De fleste rygg-
margsskader oppstår i aldersgruppen 
18-35 og 60-70 år. I gruppen med 
traumatiske ryggmargsskader er det 
flest menn. Personer med ryggmargs-
skade har ofte behov for tilretteleg-
ging og tilpasning i forhold til bolig, 
jobb og andre sosiale aktiviteter. I til-
legg vil mange ha behov for tett og 
regelmessig medisinsk oppfølging.

Tidligere var ryggmargsskade en livs-
truende tilstand, men takket være 
bedret medisinsk behandling er det 
nå en betydelig økt overlevelse de to 
første årene (akutt fase) etter skade. I 
en amerikansk studie refereres det til 
en 40 % økt overlevelse i akutt fase 
fra 1973 til 2004.

Dødsårsaker har endret seg fra nyre 
og lunge relaterte infeksjoner til livs-
stilsrelaterte sykdommer, som kreft 
og hjerte- karsykdom. Til tross for en 
betydelig forbedring i overlevelse, har 
ryggmargsskadde dårligere helse 
sammenlignet med den generelle 
befolkningen. Dette har sterk sammen-
heng med skadens natur, og er 
proporsjonal til skadenivå og grad av 
kompletthet. Dette medfører at de er 
utsatt for de samme livsstilssyk- 
dommene som den generelle 
befolkningen, med hjerte- og karsykdom 
som den hyppigste dødsårsak. Men 
hjerte- og karsykdom opptrer tidligere 
og har en høyere forekomst hos rygg-
margsskadde sammenlignet med 
befolkningen forøvrig . Det er blant 
annet funnet økt forekomst av 
overvekt, lipidforstyrrelser, metabolsk 
syndrom og diabetes. 

Flere av de overnevnte faktorer kan 
behandles. Fysisk aktivitet er kjent 
å være et svært viktig tiltak i dette
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henseende. Regelmessig fysisk 
aktivitet er derfor et viktig tiltak for å 
redusere risiko for livsstilsrelaterte 
sykdommer og å bedre livskvalitet 
for denne gruppen.

Hvor raskt kan man starte opp 
med trening etter en skade?
Jo før jo bedre! Det eksisterer sjelden 
gitte begrensninger eller forhånds- 
regler på tidspunkt for oppstart av 
trening etter en skade. Det er dog 
andre hindre som kan føre til at man 
ikke kommer i gang med trening i 
veldig tidlig fase, som eksempel kan 
generell almenntilstand, smerter og 
belastningsrestriksjoner være en 
hindring i tidlig fase. 

Kan du si noen om viktigheten for 
hvorfor personer med nedsatt 
funksjonsevne skal trene? Hva 
kan det gi av gevinst til gruppen
Det er viktig at alle, uavhengig av 
funksjonsnivå, er regelmessig i fysisk 
aktivitet. Ingen er tjent med å være en 
sofagris med «firkantede øyne» og 
betennelse i skulder på grunn av for 
mye tid foran skjerm! Jeg synes den 
teknologiske utviklingen er fantastisk, 
men jeg er samtidig opptatt av og 
bekymret over at den er en tidstyv 
som begrenser tiden vi bruker på 
fysisk aktivitet og sosialt samvær. For 
personer med nedsatt funksjonsevne 

er fysisk aktivitet/ trening et viktig 
tiltak for god helse og livskvalitet slik

 det er for befolkningen forøvrig. Men 
for ryggmargsskadde, kan trening 
bidra til å øke funksjonsnivået, som 
igjen kan være avgjørende i forhold til 
om en kan stå i jobb eller ikke. Videre, 
og på grunn av varierende grad av 
lammelser, er energiforbruk både i 
hvile og under aktivitet lavere hos en 
med ryggmargsskade. Regelmessig 
trening og et godt balansert kosthold 
i forhold til energiforbruk er derfor 
spesielt viktig for personer med 
nedsatt funksjonsevne for å unngå 
overvekt, diabetes type II og utvikling 
av risikofaktorer for hjertekarsykdom. 
Dette gir overskudd i hverdagen, som 
videre fører til økt deltakelse både 
sosialt og i arbeid, noe som er sterkt 
assosiert med livskvalitet. 

Hvor ofte og hvor mye bør du trene?
2-3 ganger i uka med både styrke og 
kondisjonstrening. Fysisk form er 
ferskvare! «Use it or loose it»! Dessu-
ten er det viktig ikke å undervurdere 
viktigheten av hverdagsaktivitet. 

Finnes det noen elektroniske 
verktøy å bruke? Apper?
Ha ha..! Ja, om en skal bruke tekno-
logiske duppeditter, så er det supert 
som et ledd i å motivere til økt fysisk 
aktivitet! Men, trenings applikasjoner 
tilpasset for rullestolbrukere finnes 
det dessverre få av. Jeg har søkt og 

funnet en som heter Wheelchair 
Calorimeter, men denne er ikke veldig 

nøyaktig i å estimere energiforbruket i 
rullestol, da den bruker vekt og GPS 
koordinater for å kalkulere energi- 
forbruk. Det fins for øvrig mange slike 
applikasjoner laget for personer som 
går, men de vil ikke kunne estimere 
energiforbruk i rullestol på en god 
måte.  Bruk av aktivitets sensorer via 
applikasjon er blitt et meget populært 
hjelpemiddel som mange opplever 
som motiverende. Jeg vet at det 
jobbes med å utvikle kommersielt 
tilgjengelige applikasjoner som på en 
nøyaktig og god måte måler energi-
forbruk fra rullestol. Så følg med, det 
kommer nok innenfor kort tid! 

Har du noen nettsider å anbefale 
til leserne?
Det finnes et program/en applikasjon 
som heter physiotherapyexercises.
com, på denne kan du søke etter 
øvelser for både styrke og kondisjon 
som er tilpasset personer med rygg-
margsskade. Videre finnes det en 
side som heter www.trenpånett.no 
som har forskjellige treningsprogram 
tilrettelagt for rullestolbrukere. I tillegg, 
har jeg lyst til å anbefale følgende 
blogg som drives av Cardiac Exercise 
Research Group (CERG)ved NTNU; 
https://cergntnu.wordpress.com/ 
Denne bloggen holder deg oppdatert 
på nyere forskning om kardiovaskulær 
helse og trening. Den har ikke fokus 
på personer med nedsatt funksjons-
evne, men mye av det de skriver om 
er nyttig uavhengig av funksjonsnivå. 
Det er den relative intensiteten på 
aktiviteten du driver som er viktig for 
en bedre helse! Lykke til med treningen!

»Det er viktig at alle, uavhengig av 
funksjonsnivå, er regelmessig i  
fysisk aktivitet.

Illustrasjonsfoto Coloplast AS.

Assistanse  |  02/2015  |  Berit Brurock
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Handbike Battle i 
Kaunertal, Østerrike

Tekst og bilder av Lena Lyseggen Brenden

Handbike Battle er i utgangspunktet en lagkonkurranse der 8 nederlandske 

rehabiliteringsinstitusjoner for ryggmargsskadde har utfordret hverandre 

til å sykle 20 km med en høydeforskjell på nærmere 900 meter. De siste 

kilometerne har en gjennomsnittlig stigning på 17%, så det er en utfordrende 

tur opp fjellet. Målgang er på 2150 moh. Løpet foregår i Kaunertal i Østerrike, 

en idyllisk dal omgitt av flotte fjell.

På hvert lag kan det være 6-8 håndsyklister, og tiden til de 6 beste på hvert lag 

legges sammen. Det er også mulig å konkurrere individuelt. For i størst mulig 

grad å rekruttere nye håndsyklister, tillates kun 2 av et lags deltagere å delta 

for laget året etter.
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S 
aint Olavs Knight deltok  
i Handbike Battle i  
Kaunertal i Østerrike  
Avdeling for Ryggmargs- 

skader ved Universitetssykehuset St. 
Olavs Hospital i Trondheim fikk i 2014 
tillatelse til å delta som eneste ikke 
nederlandske lag. Dette ga mersmak, 
og det ble tidlig satt i gang planlegging 
for turen i 2015. Det ble skaffet flere 
sponsorer til turen og ikke minst  
motivere flere ryggmargsskadde til  
å delta.

Laget besto i år av 6 deltagere som 
alle kommer fra Trøndelag.  2 av del-
tagerne var med i fjor, og de visste 
godt hva som kreves for å delta. Med 
på turen var også Fysioterapeut Berit 
Brurok, fra St. Olavs Hospital, og meg 
selv, Lena Lyseggen Brenden fra  
Coloplast. Få dager før avreise var 
det to som meldte avbud. De som 
deltok i Kaunertal var Terje Roel, Lars 
Arne Eriksen, Steinar Andreassen 
Jensen, Børge Bakkemo og Steinar 
Skogseth. Sistnevnte kom kjørende til 

Østerrike og ble en viktig støttespiller 
for laget under oppholdet.

Vi møtte opp på Gardermoen til inn-
sjekk og innlevering av spesialbagasje 
en tidlig mandag morgen i juni. Det 
var en blid og positiv gjeng som møtte 
meg, og alle var veldig spente på t
uren. Flyturen gikk til München, og 
derfra kjørte vi i leiebiler til Kaunertal. 

Laget med ledsagere bodde på 
Weissespitze Kaunertal Hotel. Hotellet 
som er omgitt av sletter, skoger og de 
tyrolske alpers fjellandskap, ligger i 
hjertet av den vakre og ville Kauner-
dalen. Hotellet er svært godt tilrette- 
laget for rullestoler og har en stor 
garasje med heis rett opp i resepsjonen. 
I anledning av sykkelløpet hadde de 
ryddet plass i garasjen, og hvert lag 
fikk sin egen plass til sykler og 
kofferter. Og så er det minst like 
viktig å kunne «mekke» litt på 
sykkelen når det kreves. Det var det 
god plass til i garasjen for ivrige menn.

Vi fikk oss en fin sykkeltur i frisk fjelluft 
i alpene tirsdag formiddag. Det er 
alltid viktig å bli kjent i området, teste 
utstyr og ikke minst få form følelse i 
høyden. Vi tok en biltur opp til toppen 
av fjellet for å nyte utsikten og se på 
løypa i forkant av konkurransen. 
Dessto høyere vi kom opp i fjellsida, 
jo stillere ble det i bilen blant våre to 
førstereisgutter. De fikk satt tankene i 
sving, og fikk en følelse av at bakkene 
både var lengre og brattere enn de 
hadde forestilt seg. Men, det manglet 
ikke på optimisme. Sammen ble vi 
enige om at dette måtte vi bare klare 
torsdagen. Det handlet om å ta tiden 
til hjelp og disponere den riktig sammen 
med nok tilskudd av drikke og mat.

Den store Battle dagen 
Torsdag morgen våknet vi tidlig en 
til fin dag. Solen stakk fram over fjell-
toppene og strålte mot oss. Stemningen 
ved frokostbordet var litt spent i gruppa. 
De siste planene ble lagt og så var 
det om å gjøre å fylle opp med 
energirik mat og drikke. Selv var jeg 
veldig spent som ny «Buddy» for 
Børge. Det å sykle hele turen 
sammen med han opp på fjellet 
gjennom dagen, endte med å bli en 
av mine største idrettsøyeblikk hva 
prestasjon, mestring og idrettsglede 
angår. 

»Veien mot vakre Kaunertal og   
 Weissespitze hotell i de tyrolske   
 alper.

Assistanse  |  02/2015  |  Handbike Battle
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Starten foregikk noen kilometer 
innover dalen, rett ved starten av 
fjellet. Klassene stilte opp i grupper 
etter klasseinndeling. Noen kjører r
askere ut i fra start enn andre. Løpet 
var i gang, og kort tid etter start kom 
Terje og Lars Arne i opp i god driv 
sammen med Steinar Skogseth som 

fulgte etter på sykkel. De passerte 
Børge og meg, og litt lengre opp i 
bakken kom Steinar i fin fart. Børge 
og jeg hadde planlagt turen godt og 
var enige om å starte rolig og være 
flinke til å fylle på med næring. Det var 
lagt opp til flere stasjoner underveis 
fra arrangørens side, og vi hadde 
med oss litt ekstra godbiter i sekken.

Jeg er glad for at jeg hadde syklet 
opp bakken dagen før og gjort meg 
kjent med løypa. Da visste jeg hvor 
det var mest hensiktsmessig å ta 
noen minutters hvile. Bakkene er lange 
og bratte med mange svinger. Vi visste 
at målgang var på sving 10 fra toppen. 

Nedtellingen av svingene ble vår 
motivasjonsfaktor for å nå toppen 
og målet.

Halvveis i bakken kom vi til en dem-
ning og en matstasjon. Da valgte vi å 
ta en litt lengre pause, før vi la i vei 
langs demningen. På denne streknin-
gen var det flatt med noen små bak-
ker. Farten ble høy og motet steg 
betraktelig. I enden av dammen 
startet de store bakkene og herfra 
skulle vi gjennom 16 nye serpentin- 
svinger. Stigningen er mildt sagt brutal. 
På det bratteste møtte vi stigning på 
17% og det kjennes på kroppen når 
man skal sykle med håndkraft. 

»Lange og          
bratte bakker 
med mange 
svinger!
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På en helt vanlig sykkel merkes også 
stigningen godt. Underveis stoppet 
vi og så oss tilbake for å bekrefte 
innsatsen og motivasjonen til å nå 
toppen. Da det gjenstod 2 svinger 
igjen til målstreken, møtte vi Steinar 
Skogseth på sykkel, som hjalp på 
motivasjonen de siste meterne. 

Jeg må innrømme at det kom en tåre 
i øyekroken. Alle kom i mål til slutt til 
tross for at det ble noen beinharde 
timer. Gleden var ubeskrivelig da 
resten av laget møtte oss på oppløpet 
og heiet oss inn til mål. Da var ikke 
jeg den eneste som gråt av glede i 
teamet. Børges utsagn etter endt løp 
var: «Nå kan jeg klare alt»!  Det sier litt 
om hvilke krefter han måtte hente 
frem underveis både fysisk og mentalt.

Hele laget nådde toppen og vi er 
kjempefornøyd med innsatsen. 

Lars Arne Eriksen vant i sin klasse. 
Vi gratulerer alle vinnerne!

Det er en glede for Coloplast, som en 
av sponsorene, å få delta og være 
med og se laget prestere i Handbike 
Battle. Makan til idrettsglede og på-
gangsmot skal man lete lenge etter. 
Nå ser vi frem til neste års arrange-
ment og håper flere nye vil være med 
på en krevende reise som gir minner 
for livet.

Ønsker du å lese mer om arrange- 
mentet; http://handbikebattle.nl

»Nå kan jeg 
klare alt!»

Om Weissespitze Kaunertal 
Hotel – Østerrikes mest 
rullestolvennlige hotell

Hotellet har siden 1991 hatt fokus 
på å være et rullestolvennlig hotell. 
På den offisielle åpningen i 2000 
stod hotellet ferdig som det mest 
handikappvennlige hotellet i hele 
Østerrike, og av de beste i Sentral 
Europa. Inspirert av rullestolbruke-
re i vår familie, lever vi etter det mål 
om at hotellet skal være uten barri-
erer for alle. Vi inviterer til vakker 
natur, kultur og hyggelig folk i en 
av Tyrols mest attraktive feriemål. I 
tillegg til alpenes lengste rullestol-
vennlige bar, tilbyr hotellet tilbud 
om 50 ulike aktiviteter som er rulle-
stolvennlige hele året. Les mer på 
www.weisseespitze.com

Assistanse  |  02/2015  |  
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Nå har jeg frihet til selv å bestemme…
…når jeg vil gå ut med familie og venner

Peristeen®  
– for en forutsigbar tarmtømming

Forutsigbarhet er viktig. Nå finnes det en måte å få kontroll på din egen  
tarmfunksjon. Ved bruk av Peristeen behøver du ikke la forstoppelse og 
avføringslekkasje avgjøre om du kan gå ut og være sammen med familie  
og venner du er glad i. 

Coloplast® Care tilbyr produktveiledning for alle som bruker Peristeen.  
Du får en fast kontaktperson som gir deg gode råd og tips i bruk av utstyret. 
Ved oppstart er det viktig med grundig opplæring av helsepersonell.

For mer informasjon om Peristeen, ta kontakt med helsepersonell eller 
kundeservice hos Coloplast, telefon 22 57 50 00, eller les mer på  
www.coloplast.no

www.coloplast.no
Coloplast Norge AS, Postboks 162 Manglerud, 0612 Oslo

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © [2015-02.] All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. 
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Spørsmål og svar

Nå har jeg frihet til selv å bestemme…
…når jeg vil gå ut med familie og venner

Peristeen®  
– for en forutsigbar tarmtømming

Forutsigbarhet er viktig. Nå finnes det en måte å få kontroll på din egen  
tarmfunksjon. Ved bruk av Peristeen behøver du ikke la forstoppelse og 
avføringslekkasje avgjøre om du kan gå ut og være sammen med familie  
og venner du er glad i. 

Coloplast® Care tilbyr produktveiledning for alle som bruker Peristeen.  
Du får en fast kontaktperson som gir deg gode råd og tips i bruk av utstyret. 
Ved oppstart er det viktig med grundig opplæring av helsepersonell.

For mer informasjon om Peristeen, ta kontakt med helsepersonell eller 
kundeservice hos Coloplast, telefon 22 57 50 00, eller les mer på  
www.coloplast.no

www.coloplast.no
Coloplast Norge AS, Postboks 162 Manglerud, 0612 Oslo

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © [2015-02.] All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. 

Jeg skal starte med Peristeen 
analirrigasjon etter anbefaling 
av min lege. Hvordan virker 
systemet?
Analirrigasjon er en metode for å 
tømme tarmen ved å føre lunkent 
springvann inn i endetarmen ved 
hjelp av et rektalkateter. Brukeren 
sitter på toalettet mens vannet føres 
inn i rektum. Vannet og avføringen 
kommer så ut og renner ned i 
toalettet. Hvor lang tid det tar er 
individuelt fra person til person. 
Resultatet er bra og vanligvis gjøres 
det annenhver dag hos de fleste når 
rutinene er innarbeidet.

Kan jeg kombinere andre metoder 
for tarmtømming sammen med 
utstyret?
Du skal alltid følge legen og syke- 
pleierens anbefalinger om kombinasjon 
av medikamenter og Peristeen utstyret. 
Det er vanlig med en kombinasjon av 
begge deler i starten. Noen slutter 
med avføringsmidler etter en stund, 
men du vil få tett oppfølging av helse-
personell som velger det mest riktig 
for deg.

Hva er Peristeen® analpropp?
Peristeen analpropp er et enkelt, 
sikkert og diskré hjelpemiddel mot 
avføringslekkasje og analinkontinens. 
Det er en propp som setttes inn i 
endetarmen. Den utvider seg når den 
kommer i kontakt med avføring og 
fuktighet i endetarmen. Proppen er 
deket av en tynn film som løser seg 
opp i endetarmen. Proppen virker 
etter 30-60 sekunder. Proppen finnes 
i to størrelser og den fås på refusjon. 
Ta kontakt med din lege om du har 
behov for analpropp. Lider du av 
manglende kontroll på av føringen 
eller har små lekkasjer, kan dette 
være en god løsning for deg. 

Jeg har titt og ofte små lekkasjer 
ved bruk av uridom? Har dere 
noen gode råd?
Du skriver ikke hvilket merke uridom 
du bruker, men vi anbefaler de siste 
vi har fått i sortimentet som heter 
Conveen Optima. Det er et helsilikon 
uridom som fester seg godt til huden. 
Det er svært elastisk og puster. 
Det er viktig å bruke riktig størrelse 
uridom. Vi vil anbefale deg å måle 
riktig med en måleskive. Den kan du 
bestille gratis hos oss. Sørg også for 
at posenkoblingen er satt på riktig på 
urinposen som festes til uridomet. 
Det er også viktig at urinposen enger 
 i et lavere nivå enn der uridomet er 
plassert. Se også våre animasjons- 
filmer på www.coloplast.no som viser 
hvordan uridomet brukes.

Assistanse  |  02/2015  |  Spørsmål og svar
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Aktivitet for alle 
Tekst og bilder Lena Lyseggen Brenden

Stomioperert?
Informasjon, råd, tips og erfaringer2/2015

For en bedre hverdag

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2015-01 Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. 
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Føl deg trygg med nye SenSura Mio®. Stomibandasjen har et spesialutviklet sirkulært prefilter som gir bedre beskyttelse mot tilstopping og det er dokumentert inntil 61% reduksjon i tilfeller av oppblåst pose.*

Bestill gratis vareprøver
Bestill gratis vareprøver på www.coloplast.no  eller på telefon 22 57 50 00.

Et nytt design for en  
god natts søvn

Nye
SenSura® Mio
Reduserer tilfeller av 
oppblåst pose med  

inntil 61%*

*Coloplast clinical study 2010

Ta vare  
på huden
Side 6

Backpackertur 
med stomi
Side 4

Assistanse

I tillegg til kateter, urinposer og analirrigasjon er 

Coloplast også leverandør av stomiposer for de 

med utlagt tarm. Coloplast ønsker å tilby de som 

har stomi faglige oppdateringer, interessante 

artikler og produktnyheter og vi gjør dette 

gjennom vårt Assistanse magasin for stomi. 

Ønsker du å bestille dette 
bladet?

Kontakt oss på 22 57 50 00 eller på e-post assistanse@coloplast.com
Du kan også registrere deg på www.coloplast.no

H 
ovedfokuset er muligheten 
til å teste nye aktiviteter og 
utstyr som gjør det enklere 
å være i aktivitet. Coloplast 

var tilstede og fortalte om våre produkter 
til de som ønsket å se diskrete løsninger 
som gjør det enklere å være med på 
fysisk aktivitet. 
 
Det ble en koselig kveld tross regn-
vær. Grillen ble plassert trygt under et 
tre. Det ble servert pølser og drikke.  
Mange delte sine erfaringer fra ulike 
treningsturer og fortalte om mulighe-
tene en sykkelfront kan gi i forhold til 
å ta sykkelen på kafebesøk.

HandiNor stilte med ulike sykkelfronter 
til bruk på rullestol. Disse ble ivrig 
testet og flere satte dett på ønske- 
listen. HandiNor bidrar til å finne det 
riktige produktet som passer ditt 
behov, og det er muligheter for å  
prøve ulike varianter.

Ønsker du mer informasjon om  
HandiNor og deres produkter 
kan du ta kontakt på telefon 
63 88 72 40 eller e-post  
post@handinor.no

Tiltede ved Bogstadvannet var også 
Skiforbundet, her representert ved 
Anne Ragnhild Kroken som er over-
ordnet koordinator av skiidrett for 
funksjonshemmede. Anne Ragnhild 
har vært md til Paralympics flere  
ganger og har god erfaring med bruk 
og veiledning i bruk av piggekjelker.  

De viste frem ulike piggekjelker for 
langrenn, kjelkene kan brukes med 
rulleski på sommeren og langrennsski 
på vinteren. Piggekjelkene tilpasses 
den enkeltes behov, og funksjon. 

Ta kontakt med 
skiforbundet 
for mer 
informasjon om  
deres samlinger 
og tilbud.
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Veien mot Paralympics  
i Rio de Janeiro 2016
Tekst og bilde Lena Lyseggen Brenden

A
nne-Cathrine Krüger har 
som mål om å delta i Para-
lympics i Rio 2016. Coloplast 
Norge AS ønsker å bidra 

som sponsor og støtter henne på  
veien og følger med på forberedelsene.

NM i Luftpistol ble arrangert helgen 
6-7. juni i Eidsberghallen på Mysen. 
Det er et av arrangementene som er 
en del av kvalifiseringen til Rio. 
Anne-Cathrine deltok i klassen SH1 
Kvinne, i 10 meter luftpistol 40 skudd.

Jeg ankom Eidsberghallen i god tid 
i forveien for å se Anne-Cathrine  
forberede seg før skytingen. 
Anne-Cathrine og jeg hadde snakket 
sammen uken før hun reiste til konk- 
urransen. Da fortalte hun at den siste 
timen før konkurransen skulle hun bruke 
på forberedelser og mental fokus. Ved 
konkurransestart har de en time til 
rådighet. I løpet av denne timen kan 
de skyte 40 skudd. I hallen var det 

plassert store skjermer der vi som 
publikum kunne følge hver enkelt 
skytter og deres prestasjoner. Starten 
gikk veldig bra etterfulgt av et 
dårlig skudd. Da var det om å gjøre 
å snu trenden, og heldigvis klarte 
Anne-Cathrine og hevde seg og
 leverte et godt resultat totalt sett. Det 
ble klasseseier og Norgesmester
 tittel. Selv syntes hun ikke dagen var 

optimal og hun vet hun kan oppnå 
bedre resultater.

Vi ønsker å gratulere Anne-Cathrine 
som Norgesmester i klasse SH1 
KV - Luftpistol 10 meter, og gleder 
oss til å følge henne videre på 
veien mot Rio 2016.

Følg oss på facebook – her vil dere finne  
informasjon om nye produkter og aktuelle 
artikler. Du finner oss på Coloplast.

Facebook
Ønsker Assistanse med informasjon om:
 Stomi

 Kontinens (kateter, uridom etc)

Navn:

Adresse:

Postnummer/sted:
Telefon:

E-post:

Fødelsesdato:

Min reisepakkeReis bekymringsfritt med stomi eller kontiensprodukter

Vi hjelper deg å se  frem mot reisen
Kundeservice: 22 57 50 00E-post: kundeservice@coloplast.comWebside: www.coloplast.no

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S.  
© [2014-08]. Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S,  
3050 Humlebæk, Danmark.
CRM bestillingsnummer 440N00120.

Jeg gir herved mitt samtykke til at Coloplast kan lagre mine personalia i deres database.  

Mine personalia kan ikke brukes til annet formål enn det som er relevant for mine ønsker og behov, 

og  skal heller ikke deles med en tredjepart. Medlemskapet er vederlagsfritt og uforpliktende.  

Jeg kan når som helst få innsyn i mine personalia og likeledes si opp mitt abonnement.

Fyll ut informasjonen og send svarkortet til oss,  porto er allerede betalt.

Ja takk, jeg vil gjerne ha en reisepakke.  Samtidig mottar jeg bladet Assistanse.

Svarkort

Mitt reisesertifikat

For enklere innsjekking

Ut å reise?
Skal du ut å reise anbefaler vi 
deg å bestille «Min reise-
pakke». Den inneholder 
nyttig tips og råd du 
trenger på reisen. Her får 
du også en liste over 
hvor Coloplast kan treffes 
flere steder i verden om 
du skulle få behov 
for det. «Min reisepakke» 
kan bestilles på 
www.coloplast.no eller ved å 
sende inn svarkupongen som følger bladet.
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Den kompakte løsningen for menn:
· Som ønsker å kateterisere rett i toalettet
· Som ønsker et diskrè kateter

Fordeler med SpeediCath Compact:
· Det er designet for diskré bruk
· Det gir økt livskvalitet for menn med behov for  

selvkateterisering i hverdagen
· Det kan føres inn uten berøring
· Det er enkelt å kontrollere ved innføring

SpeediCath® Compact for menn

SMS send
kodeord
«kateter»
til 26112

Med sitt prisvinnende design har SpeediCath 

Compact revolusjonert markedet og satt en ny 

standard for mannlig selvkateterisering.

For mer informasjon og gratis vareprøver, les mer på 
www.coloplast.no eller send en sms med ordet 
KATETER til 26112. E-post assistanse@coloplast.com 
Telefon 22 57 50 00.


