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Kørestolstennis
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– Se hvad du skal huske 
   når du rejser med katetre
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Svanemærket tryksag

Din Viden udgives af Coloplast Danmark A/S. Din Viden henvender sig til alle, der har 
vandladningsbesvær, og som er afhængige af et inkontinenshjælpemiddel. Her får du 
information, råd, tips og erfaringer fra andre brugere samt faglig viden og information om de 
nyeste produkter fra Coloplast.

Artiklerne i Din Viden repræsenterer forskellige holdninger og synspunkter, som ikke 
nødvendigvis er i overensstemmelse med Coloplast holdninger.

Abonnement
Din Viden er gratis. Et abonnement kan rekvireres ved at udfylde kuponen midt i bladet, via 
vores hjemmeside www.coloplast.dk eller ved at kontakte redaktionen.

Redaktion
Berbel Bruun Hansen, Coloplast Danmark A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, 
 e-mail: dkbbh@coloplast.com

Coloplast Kundeservice
4911 1213 på hverdage mellem 8.30-15.30

Produktion
Coloplast
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Vang Rasmussen A/S
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Kopiering, citering eller gengivelse af materialer eller dele 
heraf må alene ske i overensstemmelse med 
”Ophavsretslovens bestemmelser”.

Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør 
livet lettere for mennesker med meget personlige og 
private lidelser.  Vi arbejder tæt sammen med brugerne af 
vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser 
deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje.

Vores forretning omfatter stomi, urologi samt kontinens, 
og hud- og sårbehandlingsprodukter. Vi er et globalt 
selskab med mere end 7000 ansatte.

Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af 
Coloplast A/S ©.
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‘At rejse er at leve’, skrev H.C. Andersen. Men han havde nok 
ikke forestillet sig, at der ville være så mange forskellige måder at 
rejse og leve på, som du kan møde i denne udgave af DIN VIDEN. 
Tilmed selvom man anvender kateter, er kørestolsbruger eller har 
vandladningsbesvær..

Du kan møde Thomas Holtzmann fra Viborg, som rejser land og 
rige rundt som konsulent, selvom han anvender både kateter og 
analprop. Læs, hvordan det kan lade sig gøre.

Du kan også møde Anna Le Dous, som er en rigtig eventyrer, på 
trods af at hun har muskelsvind og sidder i elektrisk kørestol. Hele 
46 lande har hun rejst i.

Så mange lande har Malene Olesen og Louise Olsen endnu ikke 
rejst i, men de er godt på vej. Som Danmarks bedste kvindelige 
kørestolstennisspillere stiler de efter at deltage i Paralympiske 
Lege i Rio i 2016, og inden da skal de spille masser af internatio-
nale turneringer. 

Dermed passerer de gennem mange lufthavne med deres katetre 
i håndbagagen, og det har de aldrig problemer med. Det bør du 
heller ikke få, hvis du skal ud at flyve i din sommerferie. Især ikke 
hvis du læser guiden med gode rejsetips.

God læselyst – og god tur, hvis du også skal ud at rejse.

Berbel
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Anna møder 
menneskelig 
tilgængelighed
Anna Le Dous har rejst i 46 lande, selvom 

hun har muskelsvind og sidder i elektrisk 

kørestol. Hun søger udfordringer og møder 

en anden form for tilgængelighed end i 

Danmark. »

3
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-Taxichaufføren i Malaysia nægter at give op, selvom 
Anna Le Dous – undtagelsesvis – selv har gjort det. 
Annas elektriske kørestol er for stor til at kunne 
komme ind gennem den ene bagdør. Dvs. åbningen 
er egentlig stor nok. Det er bildøren, som er i vejen. Så 
hvad gør en malaysisk taxichauffør? Han skaffer noget 
værktøj, skruer bildøren af og lirker kørestolen ind i bilen.

- Det var ikke sket i Danmark. På mange måder har vi 
det rigtig godt herhjemme med regler og handicap-
venlige forhold. Men jeg oplever en større ‘menneske-
lig tilgængelighed’ i mange af de lande, hvor jeg rejser, 
konstaterer Anna.

Hun nævner, hvordan DSB for nylig – helt efter reg-
lerne – betalte en taxi til hende helt til Hamburg, da 
togets kørestolsrampe ikke fungerede. Hvis der ikke 
havde været en taxi, havde hun måtte blive hjemme. 
I Kina tog fire kinesere fat i hvert sit hjørne af køresto-
len og bar Anna op til Den Kinesiske Mur, da 
kørestolen ikke kunne komme længere.

Den ‘menneskelige tilgængelighed’ er også nødven-
dig, for det er Annas erfaring, at man ikke skal tage 
noget for givet, når man rejser som kørestolsbruger.

- Selvom et hotel oplyser på hjemmesiden, at det er 
indrettet til kørestolsbrugere, er det ikke sikkert, at 
det passer, når man kommer frem. Alt efter øjnene 
som ser, er det forskelligt, hvad der bliver opfattet 
som kørestolsvenligt, siger Anna.

Tager ikke et nej for et nej

Men det er netop noget af det, som Anna elsker ved 
at rejse.

- Der er mange ting, som jeg ikke kan forudse. I stedet 
bliver jeg nødt til at kaste mig ud i dem. Jeg møder 
udfordringer, som jeg ikke får herhjemme. Og når jeg 
finder en løsning på dem, giver det mig en personlig 
sejr, siger Anna og tilføjer:

- Jeg er ret stædig som person og tager ikke et nej for 
et nej. F.eks. skulle jeg engang med færgen til Helgo-
land ud for den tyske kyst. Jeg fik at vide, at det ikke 
kunne lade sig gøre at komme om bord med køresto-
len, fordi der kun var en trappe og ingen rampe. Men 
så spurgte jeg bare en anden, som var mere åben for 
at finde en løsning – så jeg kom med.

Anna møder ikke kun udfordringer, når hun rejser – 
hun møder også nye mennesker og kulturer.

- Det anderledes er spændende. Og det er gensidigt, 
for ofte er folk nysgerrige på min kørestol, hvilket er 

Det anderledes er spændende
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o.k. med mig, da den bliver en indgangsvinkel til at 
falde i snak om andre ting. På Fiji-øerne oplevede jeg 
konstant at blive stoppet af folk på gaden, siger Anna, 
der ofte får nye venner og bekendte på sine rejser, 
som hun skriver sammen med på mail og Facebook, 
når hun er tilbage i Danmark.

Kræver overvindelse

Den elektriske kørestol er helt afgørende for, at Anna 
kan gennemføre sine mange rejser. Hun har altid en 
ekstra styreboks og ledninger med i bagagen, men 
heldigvis har hun stort set aldrig haft problemer med 
kørestolen. Kun en enkelt gang – på en rejse i USA – 
var det nødvendigt at køre rundt for at finde et sted at 
få den svejset. 

- Det er ikke sjovt i situationen. Men det vil aldrig af-
holde mig fra at rejse. Man kan bekymre sig så meget 
på forhånd, at man ender med at blive hjemme, siger 
Anna og uddyber:

- Selvom jeg har rejst meget, er det en overvindelse, 
hver gang jeg skal af sted igen. Dagen før afrejsen er 
jeg nervøs og nærmest parat til at sælge billetten. Det 
er ubehageligt at sidde i et flysæde i timevis – selvom 
jeg har fået lavet nogle specielle puder af skum, så 
flysædet minder om kørestolen. Alligevel fylder de 
mentale barrierer mere end de fysiske. Og dem har 
min rejseerfaring lært mig at tackle.

AnnA eR meD i 
De BeRejsTes KLuB

Gennem årene har 34-årige Anna Le 
Dous rejst i hele 46 lande, bl.a. Kina, 
Cuba, Mexico, Brasilien og New Zealand. 
Derfor blev hun i 2010 optaget som 
medlem i De Berejstes Klub, hvor man 
skal have:

•	 	Besøgt	mindst	lige	så	mange	lande,	
som man er gammel, dog mindst 30

•	 	Besøgt	mindst	to	nye	lande	inden	for	
de sidste to år

•	 	Besøgt	mindst	fire	kontinenter

•	 	Krydset	ækvator

Sidste år modtog hun Egholmprisen, 
som går til et medlem, “som gør en 
usædvanlig indsats i forbindelse med rej-
selivet og for at sprede informationer om 
rejselivet”.

Læs mere på www.deberejstesklub.dk

ViL Du seLV AfsTeD?

Anna Le Dous har masser af erfaringer 
med at rejse som kørestolsbruger – og 
hun deler dem gerne med dig. Du er 
velkommen til at e-maile til hende på  
anna.le.dous@mail.dk.
Hvis I er en større gruppe, er det også 
muligt at booke Anna til at komme og 
holde et foredrag. 

Læs mere om Annas rejser og foredrag 
på: www.annaledous.dk
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Når du pakker kufferteN 
Tag altid ekstra katetre med for en sikkerheds 
skyld og fordel katetrene i tasker/kufferter og 
håndtaske, i tilfælde af at du skulle være så 
uheldig at miste din bagage.

OpbevariNg af 
katetre ved rejser 
Vi anbefaler, at katetre opbevares tørt ved 
stuetemperatur eller lidt under. Det skal dog 
understreges, at kortere ophold ved ekstreme 
temperaturer under 0 grader og op til 60 grader 
i op til 24 timer ikke vil beskadige katetrene. Man 
kan lægge katetrene i sin kuffert, selv om der er 
frostgrader i flyets lastrum. Man skal blot være 
opmærksom på, at jo koldere katetret 
opbevares, jo stivere vil det føles.
Det kan være en god ide at håndvarme katetret 
hvis man har dem med i rygsækken på en skitur. 
Katetrene vil til gengæld blive blødere ved opbe-
varing i varmt klima. 

bagagegeNNemlysNiNg  
af speediCath® 
Ved bagagegennemlysning i lufthavnen kan 
man se katetret igennem aluminiumsemballa-
gen, hvilket betyder, at man ikke behøver at 
åbne emballagen for at vise, at den indeholder 
et kateter. 

8 nyttige rejsetips

sikkerhedsregler 
Du skal ikke umiddelbart bekymre dig om 
reglerne for væsker i håndbagage, selvom dine 
katetre kommer i en væske klar til brug. Inden 
for EU bliver katetre kategoriseret som ‘medi-
cinsk brug’ og er derfor undtaget fra reglerne. 
Hvis du rejser uden for EU og vil vide, hvordan 
lufthavnskontrollen i landet forholder sig til 
katetre, skal du kontakte det selskab, hvor du 
har købt flybilletten eller rejsen. Selskabet er 
forpligtet til at undersøge det for dig.
Som rejsende med kateter, skal du dog altid 
tage dine egne forholdsregler, og have både ka-
tetre i håndbagagen og i din kuffert. 

Scan koden med din 
Smartphone og bestil 
et rejsekort  

DinViden 2/20136
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rejsekOrt 
Hos Coloplast kan du rekvirere et rejsekort, hvis 
formål er at hjælpe dig ved eventuel toldinspek-
tion eller gennemgang af din bagage. Rejsekortet 
er på syv sprog (dansk, engelsk, fransk, tysk, 
spansk, italiensk og portugisisk) og informerer 
om at bagagen indeholder hjælpemidler, som er 
nødvendige ved vandladningsproblemer og 
afføringsproblemer. Kortet opfordrer 
toldpersonalet til at vise hensyn og diskretion. 
Du kan bestille kortet, som er gratis på 
www.coloplast.dk/kontinens/bruger/

vaNdmæNgde i  
speediCath katetre
SpeediCath katetre 20 cm: ca. 3 ml
SpeediCath katetre 40 cm: ca. 5,5 ml
SpeediCath Compact 7 cm: ca. 1,2 ml
SpeediCath Compact Plus 9 cm: ca. 1,6 ml
SpeediCath Compact til Mænd: ca. 5 ml

vaNdkvaliteteN i 
udlaNdet 
Kan man drikke vandet, hvor du er på ferie, er 
der ikke noget galt i at bruge det ved kateterisa-
tion. Anbefaler man imidlertid på stedet, at du 
koger vandet, før du drikker det, gælder det 
også kogning af vand inden brug ved 
kateterisation. 
Vil du undgå usikkerhed om vandkvalitet, kan du 
vælge at bruge SpeediCath katetre (SpeediCath, 
SpeediCath Compact og SpeediCath Complete, 
rejsesæt), som er pakket sterilt og ligger klar-til-
brug i en saltvandsopløsning – så du ikke skal 
tilsætte vand.

løber du tør fOr  
katetre i udlaNdet 
Coloplasts produkter forhandles over det meste 
af verden og der er god mulighed for at få hjælp, 
selvom du er i udlandet. Vi vil dog anbefale, at 
du ringer til Coloplast Kundeservice i Danmark 
på telefon +45 4911 1213, hvis der skulle opstå 
problemer i udlandet. Kundeservice kan hjælpe 
dig med at få kontakt til Coloplast i det land, 
som du befinder dig. 

Scan koden med din 
Smartphone og bestil 
et rejsekort  
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Denne dag, hvor DIN VIDEN møder 41-årige Thomas 
Holtzmann, har han gjort noget, som han ellers altid 
prøver at undgå: Han har kateteriseret sig på et toilet, 
som han ikke kender, hos en kunde.

- Jeg tog en chance. Heldigvis var toiletrengøringen i 
top, siger Thomas.

Det var om formiddagen – nu er det først på eftermid-
dagen, og vi sidder på en cafe på Vesterbro. Efter 
interviewet venter cirka 3,5 time og 325 km i bil, inden 
han er hjemme hos hustruen og deres to børn i 
Viborg. Det er en lang dag på jobbet som konsulent 
inden for rekruttering og ledelse. Især når man som 
Thomas anvender både engangskateter og analprop 
efter et brud på rygsøjlen. Og en lang dag på jobbet 
starter allerede dagen inden.

- Jeg undgår altid toiletter, hvor jeg ikke kender rengø-
ringsniveauet, for jeg får nemt urinvejsinfektion – jeg 
har prøvet min portion af toiletter på tankstationer. 
Men i går trænede jeg på min racercykel og indtog 

derfor ekstra meget væske. Så jeg var tvunget til at 
kateterisere et fremmed sted, forklarer Thomas.

Normalt ville Thomas regulere  væskeindtaget inden 
en tur til den anden ende af landet. Og være bevidst 
om det i løbet ad dagen. Derved kan han bedre styre, 
hvornår og dermed hvor han kateteriserer i løbet af 
dagen efter at have kateteriseret hjemme om 
morgenen.

4 pauser i Outlook-kalenderen

Den måde kan han til gengæld ikke regulere anal-
proppen, selvom han altid starter dagen hjemme 
med en halv times tarmskylning. Uanset om han skal 
på kontoret i Hinnerup ved Århus eller på kundebe-
søg rundt omkring i landet. Hver eneste arbejdsdag 
er der lagt 4 pauser af et kvarters varighed ind i
Outlook-kalenderen, hvor han går på toilettet, 
tømmer tarmen og skifter analproppen.

Arbejde på farten 
kræver forberedelse

Thomas Holtzmann fra Viborg anvender både engangskateter og analprop. Alligevel har han 

et fuldtidsjob som konsulent med masser af kundemøder og 65.000 kørte kilometer om året.

Thomas Holtzmann arbejder som konsulent og kører 65.000 km om året. Det kan lade sig gøre med korrekt kost og præcis planlægning.
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- Jeg er meget åben omkring min inkontinens, så kol-
legerne ved, hvorfor der er lagt privat tid ind i min ka-
lender i løbet ad dagen. Og hvis jeg f.eks. skal til et 
kundemøde, sørger jeg for at komme et kvarter før. 
Det er bare at spørge receptionisten, om jeg må låne 
et toilet. Kunden opdager ikke nødvendigvis, at jeg er 
ankommet tidligere, siger Thomas og fortsætter:

- Jeg er privilegeret at have et arbejde, hvor jeg selv 
tilrettelægger min dag. Hvis en anden ‘ejede’ min 
kalender, ville det være svært at passe et fuldtidsjob.

Planlægning gør det ikke alene, når man er affø-
ringsinkontinent. 

 
- Jeg er meget bevidst om, hvad jeg spiser, og 
hvordan det påvirker min tarmfunktion. Jeg prøver at 
holde en fordeling med 60 procent kulhydrat, 30 
procent protein og 10 procent fedt. Og jeg undgår 
fødevarer, som har afførende effekt. F.eks. har jeg 
fundet ud af, at flødeskum ikke er godt for mig. Det er 
ikke sjovt at skulle holde et oplæg for 20 mennesker, 
hvis der er fuld gang i din tarm, siger Thomas.

65.000 km om året

Han har dog aldrig haft lækage i forbindelse med 
kundebesøg. Siden ulykken i 2001, hvor et metaltrap-
petrin vippede, så han faldt og landede på det med 
ryggen, har han kun oplevet problemet to gange: Én 
gang til et møde med to tidligere kolleger og én gang 
i gode venners lag.

- Jeg undgår problemer med lækage og urinvejsinfek-
tion, fordi jeg i dag kender min krop rigtig godt og ved, 
hvad der fungerer for mig, og hvad der ikke fungerer 
for mig. Det er både via egne erfaringer og via profes-
sionel hjælp på Analfysiologisk Klinik på Aarhus Uni-
versitetshospital. Og når man som jeg samtidig er lidt 
af en planlægningsnørd, er det rent faktisk muligt at få 
et arbejdsliv til at fungere – selvom man kører 65.000 
kilometer om året, siger Thomas og fortsætter: 

- Jeg har mødt en del, som er ‘strandet’ i livet, efter de er 
blevet inkontinente. Men med gode hjælpemidler, pro-
fessionel hjælp, bevidsthed om kroppen og planlægning 
kan man nå længere, end man umiddelbart selv tror.

THOMAS’ RÅD TIL 
ET AKTIVT 
ARBEJDSLIV

 1  Lær din krop at kende – skriv 
ned, hvad der fungerer, og 
hvad der ikke fungerer

 2  Få professionel hjælp – f.eks. 
til at måle tarmfunktionens 
hastighed samt oplæring i 
tarmskylning og korrekt tek-
nik til toiletbesøg

 3  Planlæg din kost, så du får 
den rette sammensætning af 
kulhydrat, protein og fedt – 
og undgår afførende fødeva-
rer

 4  Planlæg din arbejdsdag præ-
cist, så du får de nødvendige 
pauser

 5  Vær åben over for dine kolle-
ger, så de forstår og respek-
terer dit behov for pauser

 6  Kend dine hjælpemidler – og 
tag dig god tid til at anvende 
dem

 7  Hygiejne frem for alt – undgå 
toiletter, som du ikke kender, 
når du skal kateterisere

Jeg er privilegeret at have et arbejde, 
hvor jeg selv tilrettelægger min dag
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Peristeen® Analprop
– Til personer med luft eller afføringsinkontinens

Peristeen analprop er et 
enkelt og effektivt hjælpe-
middel, der kan bruges af 
personer med luft- og af-
føringsproblemer og fun-
gerer ved at holde afføring 
tilbage i endetarmen. Ved 
brug af analprop skal af-
føringen være fast og for-

met og må ikke bruges ved diarré. Analproppen er 
udviklet til personer med nedsat eller ødelagt følelse 
i endetarmsregionen. Analproppen kan i nogle til-
fælde anvendes af personer med følelse i endetar-
men, men kræver da en kort tilvænningsperiode.

Peristeen Analprop er fremstillet af et blødt og be-
hageligt skummateriale. Proppen holdes sammen-
presset af en vandopløselig film. Når proppen 
kommer i kontakt med varme og fugt fra tarmen, 
opløses filmen i løbet af 30 sekunder. Herefter folder 
proppen sig ud og bliver 3-4 gange større end den 
oprindelige størrelse. Den tager form efter tarm-
væggen og kan således holde afføringen tilbage.

Bemærk, at brug af analproppen kun må påbegyn-
des i samarbejde med en læge eller sygeplejerske.

›  Ring for mere information om analproppen til 
Coloplast kundeservice på telefon 4911 1213

Scan koden med din Smartphone og 
få mere information om analproppen 

WheelMate er både en hjemmeside og en app til mobiltelefonen. Den 
hjælper dig til at finde et kørestolsvenligt og rent toilet – uanset hvor du 
er eller skal hen – så du trygt kan kateterisere. WheelMate kan vise 
nærmeste handicapparkering, og du har også selv mulighed for at tilføje 
nye toiletter og parkering til din app.

Alle kan bruge WheelMate – både kørestolsbrugere, pårørende og 
sundhedspersonale – men den er udviklet specielt til kørestolsbrugere, 
som anvender kateter og har brug for et hygiejnisk toilet.

www.wheelmate.com

Hvor er toilettet? 
– hjemmeside og app til smartphone
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Du kan selv 
skabe et godt liv
Der var plads til både grin og 
eftertænksomhed blandt de 
hundredevis af tilhørere, da B.s. 
Christiansen holdt foredrag om 
det gode liv til RYKs forårsmøde. 

Du kan mere, end du tror. Det var det simple men 
opmuntrende budskab fra B.S. Christiansen ved 
RYK´s forårsmøde. Som tidligere jægersoldat og 
nuværende coach delte han ud af sin filosofi om, 
hvordan man får et godt liv – og det er inden for 
rækkevidde for alle. Det kræver dog, at du finder 
ud af, hvad der gør dig glad og selv sørger for, at 
det kommer til at ske. Og det er ikke egoisme – 
tværtimod. For hvis du selv er glad, har du over-
skud til at tage dig af dem, du holder af. 

Den tidligere elitesoldat kom også omkring emnet 
frygt. For det er i orden at være bange. Men man 
skal konfrontere sin frygt, ellers bliver den til 
bekymring, og det er en belastning. Og hvis du er 
belastet, er du også belastende for dine omgivel-
ser. Men hvis du gør det, der gør dig stolt og 
opfører dig ordentligt, bliver du ikke bare gladere, 
men får også respekt og tillid fra andre. Og der-
ved bliver du også en kilde til inspiration for andre, 
berettede B.S. Christiansen. 

Forårsmødet
Coloplast  var vært for RYK´s forårsmøde, 
som i løbet af april blev afholdt på Vingsted 
Konferencecenter og på Coloplast i Humle-
bæk.  I alt var der over 650 deltagere, der 
ud over at opleve B.S. Christiansen bl.a. 
også blev opdateret om RYK´s arbejde.

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark er en 
landsdækkende organisation for mennesker 
med rygmarvsskader og deres familier.

www.ryk.dk
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malene Olesen og Louise Olsen ser 

flere lufthavne end de fleste. som Dan-

marks bedste kvindelige kørestolsten-

nisspillere deltager de i mange interna-

tionale turneringer. Og der bliver endnu 

flere de kommende år, for målet er Pa-

ralympiske Lege 2016 i Rio.

En hård baghånd rammer tennisbolden præcist. Alle-
rede før den passerer nettet – og sender modstande-
ren på jagt – har et kraftfyldt træk i venstre hjul tvun-
get kørestolen rundt i en piruet, så den atter har 
fronten rettet mod modsatte banehalvdel. Returbol-
den er klar til at blive modtaget.

Det er tirsdag sidst på eftermiddagen i Allerød Tennis-
klub. Forårssolen balancerer mellem sweatshirt og 

t-shirt, og vi er til træning med 38-årige Malene Ole-
sen og 28-årige Louise Olsen – Danmarks bedste 
kvindelige kørestolsspillere med en placering som 
henholdsvis nummer 131 og 175 på verdensranglisten.

Giver sig 100 procent

Der findes endnu ingen ‘Caroline Wozniacki’ inden for 
dansk kørestolstennis, så til hverdag er Malene selv-
stændig og distributør af kosttilskuddet Eqology, 
mens Louise læser ph.d. i økonomi ved Københavns 
Universitet. Men det gør ikke ambitionerne mindre.

- Vores mål er Paralympiske Lege i Rio i 2016, hvor vi 
vil spille både single og double, siger Malene med et 
fast blik.

For at nå dertil skal de rykke op i top40 på verdens-
plan, og for at opnå det skal der spilles – og vindes – 
mange kampe de kommende år. Alene i år venter in-
ternationale turneringer i Tjekkiet, Finland, Italien, 
Tyskland, Kroatien og Frankrig.

Hårdtslående veninder 
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- Turneringskampe er helt klart sjovest. Man giver sig 100 procent, 
forklarer Louise. 

- Men selvom det handler om at vinde, er der samtidig en fanta-
stisk behagelig omgangstone. Alle taler med alle og udveksler 
erfaringer om alt fra træningsmetoder til tenniskørestole, uddyber 
Malene.

malene opdagede Louise

Det er tydeligt, at de to veninder også supplerer hinanden godt 
uden for banen, selvom det kun er nogle år siden, at de mødtes. 
Det var ved en landssamling i 2011 for kørestolstennisspillere, 
hvor Malene og hendes træner ‘spottede’ Louise, mens hun spil-
lede tennis med sin mor i den lokale tennisklub.

- Jeg har spillet tennis, siden jeg var 12 år, selvom jeg er dårligt 
gående efter en virusinfektion i rygraden. Men jeg vidste faktisk 
ikke, at jeg måtte spille kørestolstennis, siger Louise.

- Og jeg startede med kørestolstennis i 2000 – under protest. Det 
var min mand, som tog mig med, fordi han mente, at det var no-
get for mig. Og det viste det sig faktisk at være. Folk er søde, og 
der er en rigtig god stemning, siger Malene, der er kørestolsbru-
ger pga. af en infarkt i rygmarven.

- Og uanset hvilket niveau man spiller på, er det rigtig god træning 
af konditionen og hele overkroppen. Jeg dyrker også håndcyk-
ling, men der er træningen mere isoleret til arme og skuldre. Til 
gengæld er kørestolstennis langt sværere teknisk, fordi du skal 
styre både kørestol og ketsjer og – hvis du spiller double – koor-
dinere med din medspiller, tilføjer Malene.

udfordringer på rejsen

Når man spiller kørestolstennis på internationalt niveau, kommer 
man gennem flere lufthavne end de fleste. Malene og Louise har 
aldrig oplevet problemer med at få deres katetre gennem sikker-
hedskontrollen. Derimod kan kørestolene volde problemer før og 
under rejsen

- Flyselskabet skal acceptere, at jeg rejser med både en hver-
dagskørestol og en tenniskørestol. Og det er vigtigt, at jeg får 
min hverdagskørestol ved mellemlanding, for ellers bliver jeg 
smadret i kroppen, og hvis ikke min tenniskørestol når frem, kan 
jeg ikke spille tennis, siger Malene og konstaterer, at der også 
kan være ‘kulturforskelle’ med hensyn til, hvordan lufthavnsper-
sonalet ser på kørestolsbrugere.

Det samme gælder standarden på lufthavnenes handicaptoilet-
ter, når Malene og Louise skal kateterisere sig.

- Men der har vi fundet en fidus, i og med Louise kan gå. Så kan 
jeg køre med ind på de almindelige smalle toiletter, hvor Louise 
derefter tager stolen ud, så der er fred og ro, forklarer Malene.
De mange rejser har også givet dem et godt indtryk af tilgænge-
ligheden rundt omkring i Europa.

- København bryster sig af at være langt fremme med hensyn til 
tilgængelighed, men der er lande som for eksempel Frankrig, 
som har langt mere fokus på det. I nogle lande får hotellerne 
ganske enkelt ikke den sidste stjerne, hvis ikke tilgængeligheden 
er i orden, understreger Malene.

ViL Du sPiLLe  
KøResTOLsTennis?

Reglerne i kørestolstennis er de 
samme som i almindelig tennis. Den 
eneste forskel er, at tennisbolden må 
hoppe to gange. Du skal ikke be-
kymre dig om tenniskørestol og ket-
sjer, hvis du vil prøve at spille kørestol-
stennis – det kan du låne af klubben. 
P.t. kan du spille udendørs kørestols-
tennis i disse tennisklubber:

•	 Allerød	Tennisklub
•	 Farum	Tennisklub
•	 Frederikssund	Tennis	Klub
•	 Tennis	Club	Odense
•	 Tilst	Tennisklub	(ved	Århus)

Malene Olesen og Louise Olsen efter-
lyser, at flere klubber åbner for køre-
stolstennis.
- Mange steder er fordommene større 
end de gode intentioner. Mange ten-
nisklubber tror, at kørestolene øde-
lægger grusbanerne, men grusbaner 
kan sagtens holde til kørestolstennis, 
hvis de er anlagt ordentligt, fastslår 
Louise Olsen.

Læs mere om kørestolstennis på:
www.koerestolstennis.dk
www.tennis.dk
www.dhif.dk
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Ungdomstur 
giver selvtillid i 
hverdagen

Hvordan får man fortalt sine klassekammerater, at 
man anvender kateter, fordi man har en misdannelse i 
urinvejene?

- Jeg kan sagtens fortælle en 12-årig, at livet er nem-
mere, hvis man tør sige det. Men det er meget bedre, 
hvis han hører det fra en jævnaldrende, som selv har 
prøvet at fortælle det, siger Margrethe Maegaard.

Hun er sygeplejerske og uroterapeut på Rigshospita-
lets Børnekirurgisk Klinik og er med til at arrangere 
klinikkens årlige ungdomstur for unge i alderen 12-18 år 
med medfødte misdannelser i tarm, nyrer og urinveje. 

Netop erfaringsudvekslingen med jævnaldrende er et 
af formålene med turen.

- Den kan f.eks. ske ved, at to 12-13-årige sover på 

værelse med to 17-årige. På den måde kan de høre, 
hvordan andre tacklede de udfordringer, som de selv 
står overfor, forklarer Margrethe Maegaard Sode.

ikke alene

Ovenstående eksempel er dog det nærmeste, som 
ungdomsturen kommer på at sætte erfaringsudveks-
lingen i system. Den skal være et frirum, hvor de unge 
får en masse gode oplevelser sammen og mulighed 
for at knytte venskaber.

- Der er ikke fokus på, hvad de fejler. Det er helt op til 
dem selv, hvad de vil tale om. Men de ved, at alle unge, 
som de møder på turen, har en medfødt misdannelse. 
Og det er vigtigt at vide, at man ikke er den eneste, 
hvis man har dage, som ser sorte ud, og hvor man 
føler sig ensom, siger Margrethe Maegaard Sode.

skubbet ud af reden

Ungdomsturen giver også værdi i hverdagen, fordi de 
unge opdager, at de kan mere, end de selv tror.

- Nogle bliver – på godt og ondt – beskyttet af 
forældrene, som sørger for det meste. Så for nogles 
vedkommende er det første gang, at de er af sted på 
egen hånd. Og når de sådan bliver skubbet ud af 
reden og får lidt udfordringer, er de stærkere og har 
mere selvtillid, når de kommer tilbage, siger 
Margrethe Maegaard Sode.

Det styrker troen på sig 

selv, når man kommer af 

sted uden forældre og 

møder andre unge med 

samme udfordringer. Bl.a. derfor arran-

gerer Børnekirurgisk Klinik på Rigsho-

spitalet hvert år en tur for unge med 

medfødte misdannelser i tarm, nyrer og 

urinveje. 

En af de mange forskellige aktiviteter, som blev udført på årets tur 
var klatring.

Turen gik til 
Trente Mølle
I år gik ungdomsturen til Trente Mølle i 
Broby på Fyn, hvor de 16 unge havde en 
dejlig weekend. De overnattede i hytte, 
klatrede, fiskede, spillede disc-golf (fris-
beekast efter metalkurve) og fik fortalt 
spøgelseshistorier af en professionel 
historiefortæller. De besøgte også De 
Japanske Haver, hvor de spiste sushi, og 
på hjemrejsen stod den på McDonald’s.

Coloplast støtter ungdomsturen. 
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i Coloplast Kundeservice har vi 
kunderådgivere, der håndterer de 
henvendelser vi får via telefon, 
post og vores hjemmeside. 

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har 
spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med 
valg af vores produkter, ændring af bevilling eller 
be- stilling af vareprøver.

Du kan ringe til os på telefon 4911 1213. Telefonen er 
åben på hverdage mellem kl. 8.30 og 15.00. Når du 
ringer til Coloplast Kundeservice er det primært 
vores sygeplejersker, du kommer til at tale med.

Du kan også kontakte os via vores hjemmeside  
www.coloplast.dk. Her har vi en chat-funktion til 
vores sygeplejersker, og du kan også bestille vare-
prøver via hjemmesiden.

Coloplast kundeservice er (fra venstre mod højre):
Helene Mortensen – Kunderådgiver/sygeplejerske
Majken Eriksen -  Kunderådgiver/sygeplejerske

Tilmeld dig nyhedsservice på 
e-mail  fra Coloplast og deltag i 
konkurrencen om en dejlig 
brunch for 2 

Har du lyst til at modtage relevant information på  
e-mail fra Coloplast Danmark A/S, kan du udfylde 
kuponen i midten af magasinet eller benytte dette  
internetlink: /www.coloplast.dk/nyhedsservice/

Scan koden med din Smartphone og 
tilmeld dig vores nyhedsservice.

49 11 12 13
Velkommen hos Coloplast kundeservice

Har du fået 
ny e-mail-
adresse?

Du kan gå ind på vores  
hjemmeside og maile den til 

os på www.coloplast.dk/ 
kundeservice/email/
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SpeediCath® Compact til kvinder
– ny og forbedret åbning

SpeediCath Compact sætter igen ny standard for katetre til 
kvinder verden over. Med en ny og forbedret åbning, er katetret nu 
endnu lettere at håndtere. Testresultater viser at det er 40 % lettere 
at åbne. Katetret er derved lettere at anvende – også for kvinder 
med nedsat håndfunktion. 

SpeediCath Compact til kvinder 
· Let at håndtere, også for kvinder med nedsat håndfunktion 
· Det mest kompakte og diskrete kateter til kvinder 
· Hygiejnisk indføringsgreb 
· Katetret har en unik og ensartet overflade 
· 100 % PVC- og phthalatfrit 

40 % 
lettere at

åbne

www.coloplast.dk
Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2013-06. CC0030. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. 
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