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Forord 
Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap (SRB) er en selvejende institution til-
knyttet foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem. SRB yder rådgivning til børn, unge og voksne, 
der lider af en af de sjældne lidelser, der primært medfører et fysisk handicap. Det drejer sig om 
rygmarvsbrok eller myelomeningocele (MMC), artrogryphosis multiplex congenita (AMC), med-
født knogleskørhed (OI) og medfødte arm- og bendefekter. 

SRB samarbejder med de foreninger, der arbejder for at bedre forholdene for disse specielle 
grupper, således bl.a. med Rygmarvsbrokforeningen af 1988. SRB har kontakt med mange, der 
selv har den pågældende lidelse, med deres familie og med specialister på området. SRB har 
herved det brede erfaringsgrundlag, der er forudsætningen for SRBs rådgivning. 

SRB kan yde rådgivning overfor personer med den pågældende lidelse, deres familie og de 
fagfolk, der har med dem at gøre. I henhold til lov om Social Service er det kommunerne, der 
har vejledningsopgaven. Men når der er tale om sjældne handicap, kan det ikke forventes, at 
det offentlige hjælpeapparat har fuld oversigt over de problemer, der knytter sig til de respektive 
lidelser. SRB kan her supplere med viden og erfaring på baggrund af en konkret vurdering. Vej-
ledningen tager altid udgangspunkt i den enkelte persons situation. SRB påtager sig vejledning, 
når der foreligger kommunal godkendelse og bevilling. 

Denne pjece er udarbejdet i 2006, hvor den gældende lovgivning er en ansvarsfordeling mellem 
primærkommunen og amtskommunen. Med kommunalreformen fra januar 2007 overdrages 
kommunerne det fulde ansvar for alle sociale og pædagogiske tilbud til personer med handicap. 
For at understøtte det kommunale myndighedsansvar har Socialministeriet oprettet en organi-
sation for viden og specialrådgivning (VISO). VISO skal bistå kommuner og borgere med gratis 
vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager. 

Hvis VISO godkender en ansøgning fra kommune eller borger som en VISO-sag, henviser VISO 
f.eks. til SRB med henblik på specialrådgivning, når det drejer sig om personer med bevægel-
seshandicap. Pjecen er udgivet af SRB. Den er udarbejdet af børnelæge, dr.med.sci. Harald R. 
Lie og fysioterapeut Vibeke Lie i samarbejde med SRBs øvrige konsulenter. Meget af indholdet 
refererer til den landsdækkende undersøgelse "Børn med Rygmarvsbrok" fra 1998 og fra en 
interviewundersøgelse blandt voksne med rygmarvsbrok gennemført af SRB i 2003-4. Begge 
disse undersøgelser kan rekvireres hos SRB. De anbefalinger, som bringes her, baserer sig på 
resultater fra disse to undersøgelser, på SRBs erfaringer i øvrigt, og på internationale undersø-
gelser. 

Harald R. Lie og Vibeke Lie 
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Kære læser  
Fødslen af et funktionshæmmet barn er en voldsom omvæltning for forældrene. Selv om man 
som vordende forældre ofte tænker den tanke, at der måske kunne være noget galt med det 
barn, man venter sig, er man alligevel følelsesmæssigt uforberedt. Der er derfor behov for støtte 
og vejledning fra det personale, som forældrene kommer i kontakt med. Denne pjece skal ikke 
erstatte den første information, forældrene modtager, ej heller den senere vejledning, som for-
skellige faggrupper kommer til at give, men er tænkt som et supplement til denne information og 
vejledning. Allerede den første information, forældrene får, må nødvendigvis indeholde meget 
om, hvad rygmarvsbrok er, og hvilke problemer lidelsen kan komme til at medføre for barnet. 
Det kan være både hårdt og uoverskueligt for forældrene, men det er nødvendigt, for at de kan 
få indtryk af, hvilken opgave de nu er stillet overfor. Det er vores erfaring, at forældre i denne 
situation både tænker på det, der umiddelbart skal ske og på, hvordan det kommer til at gå på 
lang sigt for deres barn.  

Erfaringsmæssigt hjælper det forældre meget, at de får viden og modtager vejledning i, hvordan 
de bedst støtter deres barn i dets udvikling. Det er vigtigt at understrege, at selv om barnet er 
funktionshæmmet, og det må underkastes forskellige behandlinger, er det et barn med de reak-
tioner, som alle andre børn har. Et barn med rygmarvsbrok er således et almindeligt barn med 
specielle behov. Det er vort håb, at denne pjece kan læses af forældrene i den ånd.  

I pjecen må man nødvendigvis komme ind på de problemer, man kan finde hos børn med ryg-
marvsbrok, men problemerne vil være af varierende sværhedsgrad, og de vil ikke findes hos 
alle. De enkelte afsnit i pjecen kan læses uafhængigt af hinanden. Pjecen henvender sig endvi-
dere til sagsbehandlere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lærere og andre i det offentlige system, 
der har behov for at orientere sig om rygmarvsbrok. Den kan yderligere supplere den viden, som 
læger og andet medicinsk personale allerede besidder. Lidelsen rygmarvsbrok er kompliceret, 
og en række lægelige specialer skal involveres i behandling og opfølgning fra spædbørnsalder 
og op gennem resten af livet. Denne indsats er langt mere koordineret i forhold til børnene, end 
den opleves af de fleste voksne med rygmarvsbrok. Under opvæksten får den pædagogiske og 
sociale støtte endvidere tiltagende betydning. Denne støtte kan have afgørende indflydelse på 
den voksnes selvstændighed og beskæftigelse.  

                                                                Vibeke og Harald R. Lie Højbjerg, november 2006
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De fysiske forandringer 
Beskrivelsen af de fysiske forandringer ved medfødte lidelser, i dette tilfælde rygmarvsbrok, har 
to indfaldsvinkler 

- en beskrivelse af de fysiske (anatomiske) forandringer 

- en beskrivelse af de fysiske og intellektuelle konsekvenser af disse forandringer.  

De anatomiske forandringer ved rygmarvsbrok er knyttet til rygmarv og hjerne. Konsekvenserne 
af nogle af disse forandringer er umiddelbart forståelige, f.eks. at lammelserne i benene er en 
naturlig følge af de forstyrrelser i nerveforsyningen, som selve rygmarvsbrokket har forårsaget. 
Konsekvenserne af andre forandringer f.eks. nogle af forandringerne af hjernen er mere teoreti-
ske. Det er det enkelte barns udvikling, der afgør, om forandringerne har en betydning eller ej. I 
denne oversigtsbeskrivelse omtales en række karakteristiske træk, men de behøver ikke alle at 
genfindes hos det enkelte barn. Viden om karakteristiske træk er imidlertid af betydning, når man 
skal vurdere et barns personlige og indlæringsmæssige udvikling. Dels fordi man hermed lettere 
kan opdage, hvis der er problemer, dels fordi man ved en tidlig indsats måske kan forebygge, at 
de grundlæggende problemer får en for stor indflydelse på barnets samlede udvikling. Viden om 
de fysiske og intellektuelle konsekvenser af forandringerne er en forudsætning for tilrettelæggel-
sen af den individuelle støtte og behandling, tildeling af hjælpemidler, pædagogiske foranstalt-
ninger osv. Da kommunen er forpligtet til at opsøge de familier, der formodes at have behov for 
rådgivning og vejledning, må man i kommunen have en viden om, hvilke problemer barnet og 
familien evt. måtte have. Afsnittet om de fysiske forandringer har til formål at give den grundlæg-
gende viden, mens der i de følgende afsnit gives en praksisorienteret beskrivelse af Behandling 
og Træning og Indsats i forhold til Selvstændighed, Indlæring, Trivsel og Fritid.  

Rygmarvsbrok, en medfødt misdannelse af centralnervesystemet 
Centralnervesystemet (CNS) omfatter hjernen, hjernestammen, lillehjernen og rygmarven. CNS 
dannes i løbet af de første uger af fosterlivet i form af et rør, der ligger, hvor rygraden siden 
dannes. I enden af dette "neuralrør" dannes hjernen med tilhørende strukturer, resten bliver til 
rygmarven. Helt tidligt er neuralrøret kun en fure i overfladen på fosterets ryg, men det omsluttes 
snart af de strukturer, der siden bliver til kraniet og rygradens knogler og muskler samt hud. 

Hvis der kommer forstyrrelser i den normale udvikling af neuralrøret, sker det ofte at omslutnings- 
eller lukningsprocessen ikke forløber normalt. Herved opstår der en større eller mindre luknings-
defekt. Ved rygmarvsbrok opstår denne lukningsdefekt i slutningen af 4. fosteruge. Brokket viser 
sig som en udposning på fosterets ryg af hinderne omkring rygmarven. 
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Brokket indeholder ødelagt eller dårligt udviklet nervevæv. Det medfører, at den normale nerve-
forbindelse til kroppen nedenfor brokket (dvs. til den nedre del af kroppen og til benene, blæren 
og tarmen) bliver forstyrret i større eller mindre grad. Ved operation kort efter fødslen lægges 
nervevævet ind på plads i rygmarvskanalen, og selve brokstedet bliver dækket med hud. Men 
da misdannelsen er opstået tidligt i fosterlivet, kan nervebanerne ikke gendannes. 

Ved rygmarvsbrok kan der være fejludvikling af 
flere af hjernens og lillehjernens strukturer: Foran-
dringer af lillehjernen er medvirkende til, at mange 
udvikler hydrocephalus ("vand i hovedet") pga. 
øget tryk i hjernevæsken. Sker det, må overtrykket 
reduceres ved indlæggelse af et aflastende ventil-
system (shunt), der leder noget af hjernevæsken via et tyndt plastik-kateter ned i bughulen (se 
side 10). Forandringer i hjernen kan medføre indlæringsvanskeligheder (se side 25 til 26). 

Lammelser i benene  
Et rygmarvsbrok forekommer hyppigst i området mellem den nedre halvdel af ryggens brystdel 
(thoaracalt cele) og korsbenet (sakralt cele). Hvor højt brokket sidder i rygraden er afgørende 
for, hvor omfattende påvirkningen af benenes funktion er. Et højt brok medfører omfattende lam-
melser i benene og evt. også af de nedre ryg- og bugmuskler, mens de laveste brok kun med-
fører lammelser i fødderne og evt. sædemusklerne. Stort set alle har forstyrrelse af blærens 
funktion og meget ofte også af tarmen. Lammelserne i benene er ofte mere udtalte i nogle mu-
skelgrupper end andre. De stærkere muskelgrupper kommer herved til at udøve et ensidigt 
skævt muskeltræk omkring leddene. Dette medfører risiko for fejlstillinger i hofte, knæ og/eller 
fodled. Fejlstillingerne kan være til stede allerede ved fødslen, f.eks. i form af klumpfødder, men 

Brokket kan medføre  

- lammelser i benene  

- nedsat/manglende følesans i underkrop og 

ben  

- forstyrret funktion af urinblære  
- forstyrret funktion af tyktarm 
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de kan også udvikle sig senere. Man kan forsøge at forhindre udviklingen af fejlstilling, bl.a. ved 
at modvirke udvikling af forkortning (kontrakturer) af de stærkeste muskler. 

Behandlingen er her at udstyre barnet med skinner (ortoser), lade det komme tidligt op at stå 
med skinner, og kombinere dette med manuel udspænding af de korte muskler. Tidlig brug af 
skinner kan også give børnene en mulighed for at udvikle en gangfunktion. Medfødte fejlstillinger 
må ofte tidligt korrigeres operativt. Senere i forløbet kan det også blive nødvendigt med opera-
tion. Efter ortopædkirurgiske operationer er der i reglen behov for intensiv genoptræning. Skæv-
hed (skoliose) eller andre fejlstillinger af ryggen kan udvikle sig pga. dårligt udviklede eller skæve 
ryghvirvler i området omkring brokket og/eller pga. svaghed i ryggens muskulatur. Svære tilfælde 
af rygskævhed skal behandles med korset, eller der kan blive behov for en afstivende rygopera-
tion. Rygskævhed kan endvidere udvikle sig pga. en ”bunden rygmarv” (tethered cord, se side 
12).  

Følesansen  
Den manglende nerveforsyning går også ud over følenerverne til hud, muskler, sener og led. 
Udbredelsen af den nedsatte følesans er, ligesom muskellammelserne, afhængig af brokkets 
højde. Den nedsatte følesans kan medføre, at det f.eks. ikke kan føles, når en sko trykker, eller 
hvis der kommer meget varmt vand fra en vandhane ned over benene. Den nedsatte følesans 
indebærer derfor en risiko for tryk- og brandsår. Følesansen er som oftest nedsat eller mangler 
omkring endetarmsåbningen og de tilstødende områder ("ridebukseområdet"). Dette kan dispo-
nere til udvikling af siddesår. Den nedsatte følesans kan ligeledes være medvirkende til inkonti-
nens for urin og/eller afføring. Forsiden af benene får sin nerveforsyning højere oppe fra end 
fødderne og bagsiden af benene. Ridebukseområdet får nerveforsyning fra de allernederste dele 
af rygmarven. Forsyningen til musklerne følger det samme mønster, hvorfor både kraft og føle-
sans kan være bevaret på forsiden, men mangler på bagsiden.  

Urinvejene  
Rygmarvsbrokket medfører forstyrret funktion af urinblæren pga. afbrudt eller forstyrret nerve-
forsyning til muskulaturen i blæren og bækkenbunden. Urinblærens muskulatur sidder i selve 
blærevæggen og i bunden af blæren. Musklerne i blærevæggen skal være afslappede, når blæ-
ren fyldes op med urin for så at trække sig sammen, når blæren skal tømmes. Musklerne i blæ-
rens bund og til dels i bækkenbunden har en lukkefunktion. Lukkemusklerne skal arbejde modsat 
af blærevæggens muskler. Når blæren fyldes op (slap blærevæg) skal lukkemusklen være truk-
ket sammen for at forhindre urinen i at løbe ud. Når blærevæggen trækker sig sammen, skal 
lukkemusklen slappes, for at urinblæren kan tømmes. 
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Alle kroppens muskelfunktioner er 
styret fra hjernen via de perifere 
nerver. Rygmarvsbrokket medfø-
rer, at hjernens styrende funktion er 
afbrudt eller stærkt forstyrret. Af-
hængigt af brokkets højde vil man 
kunne have en af de følgende blæ-
reforstyrrelser. 

1. En lille sammentrukket (spastisk) blære med lukket lukkemuskel og med mindre kapacitet end 
normalt. Dette medfører hyppigt behov for at komme på toilettet eller ufrivillig vandladning 
(inkontinens). Tømningen er ofte ufuldstændig, hvorfor der er stor risiko for blærebetændel-
ser. Det forøgede tryk kan medføre tilbageløb til nyrerne med nyreskade til følge. 

2. En stor slap blære med åbenstående lukkemuskel, hvorfor urinen har tendens til at sive kon-
stant. Den slappe blære mangler evnen til at trække sig sammen, og der er risiko for, at den 
ikke bliver tømt helt, og dermed risiko for blærebetændelser. 

3. Overgangsformer mellem de to typer af blæreforstyrrelser forekommer, da nerveforsyningen 
til blærevæg og blærebund udgår fra forskellige niveauer i rygmarven. Denne forstyrrelse kan 
også medføre bade inkontinens og blærebetændelser.  

Det er kun ganske få personer med rygmarvsbrok, der har normal blærefunktion. En endelig 
beskrivelse af, hvordan blæren fungerer hos den enkelte, forudsætter en urologisk undersø-
gelse, der bl.a. omfatter en måling af blærens kapacitet og trykforhold, samt røntgenologisk vur-
dering af fyldnings- og tømningsforhold, evt. suppleret med vurdering af nyrernes forhold. Den 
første vurdering bør foretages allerede i spædbarnsalderen, og herefter udarbejdes vejledning i, 
hvornår og hvordan disse forhold bør vurderes igen under barnets opvækst. Kontrollen vareta-
ges typisk af de urologiske og/eller pædiatriske afdelinger med landsdels-funktion. Selv om bør-
nene i spædbarnsalderen har normal blærefunktion, bør de følges med jævnlige urologiske kon-
troller, fordi der kan opstå ændringer i blærens funktion som følge af symptomer fra en tethered 
cord (bunden rygmarv, se side 12). 

Regelmæssig tømning af urinblæren vha. Ren lntermitterende Katerisation (RIK) omtales side 
18. 

Tarmfunktionen  
Den forstyrrede nerveforsyning pga. rygmarvsbrok kan også påvirke tyktarmens funktion. I mod-
sætning til urinblæren har tyktarmen andre funktioner end blot at være et opbevaringssted for et 
affaldsprodukt, indtil tidspunktet er passende for at komme af med det. Der foregår således en 

Fælles for de beskrevne blæreforstyrrelser er der en risiko for 

gentagne blærebetændelser, der kan lede til infektion af de øvre 

urinveje med risiko for nyreskader.  

Ved regelmæssig tømning af urinblæren vha. kateter (RIK), kan 

risikoen for nyreinfektioner mindskes.  

Hos dem, der har en spastisk blære, kan effekten forstærkes, 

hvis kateterbehandlingen kombineres med muskelafslappende 

medicin lokalt i blæren. 
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udveksling af salte mellem tyktarmens indhold og kroppen, ligesom der opsuges store mængder 
væske fra tyktarmen. Denne opsugning af væske foregår samtidig med, at indholdet langsomt 
presses fremad mod endetarmen vha. bevægelser i tarmvæggens muskulatur. Under denne 
proces bliver indholdet mere og mere fast formet. Det tager sædvanligvis fra et halvt til et døgn 
for indholdet at passere gennem tyktarmen, hvorfor det for de fleste mennesker er naturligt at 
have afføring en gang om dagen. 

Muskelbevægelserne i tarmvæggen er styret af det "ubeviste" (autonome) nervesystem. Det er 
kun selve endetarmens lukkemuskel, der er under bevidst (viljestyret) kontrol. Det autonome 
nervesystem styres via rygmarven på andre og flere niveauer end styringen af musklerne i be-
nene og bækkenbunden. Sammenhængen mellem brokkets højde og forstyrret tarmfunktion er 
derfor ikke så tydelig. I de fleste tilfælde er næsten hele tyktarmen imidlertid lammet ved et højt 
brok, og kun den nederste del og endetarmen ved et lavt brok. Selve lukkemusklen vil hos mange 
være åbenstående og slap, men kan også være lukket. En slap lukkemuskel kan medføre in-
kontinens mht. afføring.  

Som beskrevet under følesans mangler næsten alle med rygmarvsbrok følesans omkring ende-
tarmsåbningen. Dette er af betydning for, om man har afføringstrang eller ej. Lammelser af tyk-
tarmens muskulatur medfører, at indholdet passerer langsommere igennem tyktarmen, og i 
mange tilfælde går denne passage næsten helt i stå. Det medfører kronisk forstoppelse med 
knoldet afføring. Tarmens slimhinder kan reagere på forstoppelsen, så der opstår en form for 
diarré med risiko for inkontinens. Desuden medfører forstoppelse ofte smerter, ubehag og ned-
sat appetit. Forstoppelse forsøges reguleret ved hjælp af kost og afføringsmidler. Tømningspro-
cedurer og eventuelt operativ behandling er beskrevet side 21. 

Hjernen  
Tidligt efter fødslen udvikler ca. firefemtedele af alle børn med rygmarvsbrok et overtryk i hjer-
nens hulrum, der forårsager vand i hovedet (hydrocephalus). Det er nødvendigt at behandle 
disse børn med en aflastende ventil (shunt), der leder noget af hjernevæsken fra hjernens cen-
trale hulrum via et plastikkateter ned i bughulen. Herved kan man forhindre, at væske-overtrykket 
medfører udvidelse af hulrummene og vækst af hovedets omfang. En anden medfødt udviklings-
forstyrrelse hos knap halvdelen er en underudvikling af hjernebjælken (corpus callosum). Hjer-
nebjælken er af betydning for udvekslingen af informationer mellem de to hjernehalvdele. En hel 
eller delvis manglende hjernebjælke kan påvirke udviklingen af rumlig og matematisk opfattelse, 
ligesom sproglige funktioner kan være påvirket, specielt dannelsen af overbegreber. Af andre 
forstyrrelser i hjernens funktion skal nævnes hormonforstyrrelser pga. manglende overordnet 
styring af hormonproduktionen (se side 13). Endvidere opstår der epilepsi hos ca. 10%  af dem, 
der behandles med shunt.  
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Lillehjernen og hjernestammen  
Stort set alle børn med rygmarvsbrok har 
Chiari's misdannelse, hvor en del af lille-
hjernen er forstørret og forlænget ned 
langs hjernestammen gennem åbningen i 
bunden af kraniet. Herved bliver der dårlig 
plads i selve åbningen. Dette er medvir-
kende til udviklingen af hydrocephalus, li-
gesom lillehjernen kan komme til at trykke 
på hjernestammen. Dette tryk kan forstyrre 
en række vitale kropsfunktioner. Således 
kan forstyrret synkefunktion og opkast-
nings-tendens, som specielt spædbørn og 
småbørn kan lide af, være udtryk for på-
virkning af hjernestammen. Det samme 
kan vejrtræknings- og søvnforstyrrelser 
være og måske også den lydoverfølsom-
hed, som beskrives hos hvert andet barn 
med rygmarvsbrok. 

Børn med rygmarvsbrok kan have søvnfor-
styrrelser pga. unormal vejrtrækning forår-
saget af påvirkning af hjernestammen af Chiari's misdannelse. Undersøgelser tyder på, at hvert 
femte barn med rygmarvsbrok kan have svært abnorm vejrtrækning med nedsat ilttilførsel, når 
de sover. Dette kan medføre træthed og manglende overskud i løbet af dagen. 

De børn, som er mest udsat for at have svært abnorm vejrtrækning under søvn, er børn med et 
højt brok (funktionsniveau L2 eller højere), hvor en lungefunktionstest viser nedsat funktion, eller 
børn, der som små har haft lammelse af stemmebåndet og/eller episoder, hvor de blev blå (cy-
anose) pga. vejrtrækningsbesvær. Lillehjernen har stor betydning for koordinationen af vore be-
vægelser. Forandringer i lillehjernen kan derfor bl.a. lede til, at mange med rygmarvsbrok har 
dårlig håndfunktion, hvad angår hastighed og evnen til at være præcis, hvilket bl.a. kan vise sig 
ved nedsat skrivehastighed.  
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Rygmarven  
Den dominerende forandring af rygmarven er rygmarvsbrokket, som bliver opereret umiddelbart 
efter fødslen. Normalt kan rygmarven glide i rygmarvskanalen, når man bevæger ryggen, men 
efter operationen for rygmarvsbrok kan rygmarven blive bundet af arvæv til siderne i rygmarvs-
kanalen. Tilstanden, der betegnes "bunden rygmarv" (engelsk: Tethered Cord), kan give symp-

tomer i form af tab af funktioner. Over halvde-
len får symptomer fra en bunden rygmarv, ofte 
allerede inden 5 ars alderen. Der er i dag stor 
opmærksomhed på at opspore forandringerne 
tidligt og operere dem ved tegn på blivende 
senfølger. 

En anden forandring i rygmarven er syringo-
myeli (udvidelse af rygmarvens centrale ka-
nal). Når den forekommer i nakken, hænger 
den ofte sammen med Chiari's misdannelse, 
men er også påvist hos 40% af dem, der har 
rygskævhed (skoliose). Syringomyelien kan 
også give symptomer, men evt. først i voksen-
alderen.  

Overvægt  
Tendens til overvægt er et generelt problem for børn med rygmarvsbrok. Størrelsen af en even-
tuel overvægt kan imidlertid være vanskelig at fastslå, da de almindelige standarder for højde og 
vægt er svære at anvende pga. kort krop og lammelser i benene. Kroppen kan være kortere pga. 
udtalt skævhed i ryggen, og lammelser medfører meget ofte, at benene er kortere end normalt. 
Ca. halvdelen af børn med rygmarvsbrok har nedsat højdevækst, men over 80% har normal 
armspændvidde. Med en omregningsfaktor kan armspændvidden derfor benyttes i stedet for 
måling af højden til beregning af forholdet mellem højde og vægt (tabel, side 48).  

Højde og vægt benyttes til beregning af BMI (Body Mass Index), der bruges som et mål for, om 
man har en normal vægt eller er over- eller undervægtig. BMI værdierne er lavere for børn end 
for voksne. Der findes specielle børnetabeller, der relaterer sig til barnets alder. Beregning af 
BMI, se side 48. 

Symptomer pa Tethered Cord er en ændring/forvær-

ring i det kliniske billede. Man kan derfor se, at der 

kan udvikle sig 

• spasticitet i benene 

• smerter og/eller ændret sensibilitet 

• ændret kraft og motorisk funktion, tiltagende fejl-

stillinger 

• ændret funktion af blære (ændret kapacitet og/el-

ler tømningsforhold) 

• ændret tarmfunktion udvikling af rygskævhed 

(scoliose), eller forøgede krumninger (kyfose, 

lordose) 

• symptomer som ondt i nakkeregionen og hoved-
pine.  



De fysiske forandringer 13 

Som oftest er fedtfordelingen normal hos spæde og småbørn med rygmarvsbrok, men fra 3 – 4 
års alderen øges mængden af fedt på kroppen hos mange af børnene. Forskellige undersøgel-
ser angiver, at der blandt lidt ældre børn og voksne med rygmarvsbrok er mellem 40 og 55% 
overvægtige, mens ca. 5% er fejl- eller underernærede og resten er normale eller vel- ernærede.  

Der synes at være en vis sammenhæng mellem overvægt og forandringer af lillehjernen og også 
en sammenhæng mellem overvægt og hydrocephalus. Derfor har man fremsat den hypotese, at 
børn med MMC kan have et lavere energibehov pga. forstyrrelser i hjernens regulering af for-
brændingen. Hvis denne hypotese er 
holdbar, er den et ekstra argument for, at 
børn med rygmarvsbrok har behov for 
mindre energi (dvs. mindre fødeindta-
gelse) end jævnaldrende. 

Hormonforstyrrelser  
Halvdelen af børnene har nedsat mængde væksthormon, hvilket kan være medvirkende årsag 
til deres forsinkede længdevækst. Hvis målinger (evt. ved hjælp af armspændvidde) tyder på, at 
Iængdevæksten går langsommere end normalt, bør barnet undersøges nærmere med henblik 
på, om der er behov for behandling med væksthormon. Væksthormon har ikke kun betydning 
for Iængdevæksten, men fremmer også udviklingen af muskelstyrke og den psykiske modning.  

Forstyrrelser i hjernens regulerende funktion viser sig endvidere ved, at mange går tidligt i pu-
bertet. For tidlig pubertet (pubertas præcox) forekommer hos hvert femte barn med rygmarvs-
brok, noget hyppigere hos piger end hos drenge. Ud over at kunne være en psykisk belastning, 
medfører den tidlige pubertet, at væksten går tidligere i stå. Sluthøjden kan således blive helt op 
til 20 cm mindre, end det forventede. Børnenes pubertetsudvikling bør derfor vurderes allerede 
i 7 - 8 års alderen, så de evt. kan hjælpes med forebyggende hormonbehandling, hvis de har 
tegn på for tidlig pubertet.  

Seksuelle forudsætninger  
Et vigtigt led i den personlige udvikling er viden om ens egne seksuelle muligheder og viden om 
risikoen for selv at blive forældre til et barn med rygmarvsbrok. (Genetisk vejledning, side 47).  

Pigernes seksuelle forudsætninger  

Der er ingen forandringer af livmoder og æggestok hos piger med rygmarvsbrok. De fysiske 
forudsætninger for at blive gravid og føde børn er således til stede. De er også normalt menstru-
eret, men tidspunktet for den første menstruation (menarchen) er gennemsnitlig to år tidligere 
hos piger med rygmarvsbrok. Menstruationssmerter forekommer sjældent hos piger med højt 

Pga. af lammelserne og nedsat mobilitet bør flertallet af 

børn med rygmarvsbrok efter 3 - 4 års alderen kun få 60 

- 80% af den energi, som man anbefaler for den pågæl-

dende aldersgruppe. Generelt har børn med lavt sid-

dende brok og børn, der bevæger sig meget, det største 
energibehov.  
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brok, men det forekommer hos næsten alle piger med de laveste brok. Mange kan have behov 
for hjælp, når de skal skifte menstruationsbind eller tamponer.  

Drengenes seksuelle forudsætninger  

Blandt voksne mænd med rygmarvsbrok har undersøgelser vist, at tre fjerdedele kan få rejsning 
(erektion), og to tredjedele kan have sædafgang. Brokkets højde er ikke afgørende for den sek-
suelle reaktionsevne, men det kan være nemmere for dem med lavt brok at gennem-føre et 
samleje. Mange mænd med rygmarvsbrok med vanskeligheder med at få rejsning, kan hjælpes 
med medicinsk behandling (f.eks. Viagra).  

Hos relativt mange drenge med rygmarvsbrok er testiklerne ikke kommet ned i pungen ved føds-
len. Dette bør korrigeres inden 18 måneders alderen, for at den normale sædproduktion ikke 
skal hæmmes. De fleste mænd med rygmarvsbrok har normal mængde kønshormon (testoste-
ron). Kønshormonet og sædkvaliteten er af betydning for forplantningsevnen. Der foreligger in-
gen undersøgelser af sædkvaliteten hos mænd med rygmarvsbrok. Man ved således ikke, om 
mænd med rygmarvsbrok generelt har dårlig sædkvalitet, hvilket kunne være medvirkende til de 
relativt få børn, som mennesker med rygmarvsbrok får. Det må bero på en konkret undersøgelse 
af den enkelte.  
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Behandling og træning 
Indsatsen omkring et barn med en medfødt lidelse som rygmarvsbrok, tager sigte på at udvikle 
barnet fysisk og psykisk og gøre det så uafhængigt som muligt i hjemmet, daginstitutionen, sko-
len og fritiden. Denne proces benævnes habilitering, dvs. gøre barnet så habilt eller dueligt som 
muligt. 

Habilitering sigter på at udvikle og vedligeholde færdigheder og er en langsigtet, tværfaglig 
proces, der foregår i et tæt samspil med barnet, forældrene og familiens omgivelser. Den forud-
sætter vurdering af forudsætninger og definering af prognose og mål for indsats, samt jævnlig 
status og evt. justering af mål. 

Habilitering omfatter rådgivning og vejledning fra en række faggrupper, nødvendig behandling 
samt kompensation i form af tildeling af hjælpemidler og/eller pædagogisk støtte. Den første 
indsats på det fysiske område er den neurokirurgiske behandling med lukning af brokket. Heref-
ter kan der komme ortopædkirurgiske korrektioner og behandling af opståede neurokirurgiske, 
urologiske og/eller medicinske problemer. Behandlingen kan også sigte mod at reducere funkti-
onsforstyrrelser, ved f.eks. at reducere graden af inkontinens ved hjælp af kateter og/ eller kor-
rigerende operation.  

Der er behov for indsats ved fysioterapeut og evt. ergoterapeut. Indsatsen sigter mod at udvikle 
og fastholde færdigheder, forhindre udvikling af fejlstillinger osv. Derudover gives rådgivning og 
vejledning til forældre og personale i daginstitution og skole. Vurdering af behov for kompense-
rende hjælpemidler i form af skinner (ortoser) sker bedst i samarbejde mellem ortopæd, fysiote-
rapeut og bandagist. Oplæring af forældre i anvendelse af kateter foretages af en sygeplejerske 
(uroterapeut). Når barnet selv skal lære det, kan det også være andre faggrupper i samarbejde 
med sygeplejersken, der gør det.  

Hjælpemidler kan også være transportmidler, pædagogiske hjælpemidler, hjælpemidler til 
idrætsudøvelse osv.  

Gangfunktion  
Lammelserne i benene som følge af rygmarvsbrokket medfører vanskeligheder med at gå. Som 
tidligere anført er brokkets højde af stor betydning for, hvor omfattende lammelserne er og for, 
hvor effektiv gang og forflytning kan blive. De fleste får behov for at benytte kompenserende 
skinner. Børn med lavtsiddende brok dvs. ved lændens nedre halvdel (lavt lumbalt) eller kors-
benet (sacralt) kan opnå en effektiv gangfunktion og bevarer den ofte op gennem alderen, mens 
børn med brok ved brystdelen (thoracalt) eller højt lumbalt i langt mindre grad opnår dette.  
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Andre faktorer end brokkets højde har imidlertid også betydning for gangfunktionen. Der er f.eks. 
større chancer for god gangfunktion, hvis der ikke er udviklet fejlstillinger i hofte, knæ, fødder 
eller ryg. En del børn med et meget højt brok, men uden fejlstillinger, kan udnytte mulighederne 
i teknisk avancerede skinner, og således få mulighed for at komme til at gå effektivt i hvert fald 
indendørs. Børnenes psyke og motivation spiller også en rolle for, hvor godt deres gangfunktion 
udvikler sig.  

Faktorer af neurologisk art som f.eks. spasticitet kan have negativ indvirkning på gang-funktio-
nen. Det samme gælder overvægt. Gangfunktion vurderes ud fra, hvor effektiv og praktisk an-
vendelig den er. Hoffer har angivet en enkel, men beskrivende måde at klassificere gangfunktion 
på, jfr. nedenstående tabel. Procentangivelsen viser den praktiske gangfunktion blandt danske 
børn med rygmarvsbrok i flg. den danske undersøgelse fra 1998.  

Optræning  
Næsten alle børn med rygmarvsbrok får tilbudt fysioterapeutisk træning og/eller vejledning. Fer-
raris behandlingskoncept til børn med rygmarvsbrok bruges i stigende grad i Danmark. Ferrari 
har bl.a. udviklet forskellige skinner (ortoser) i forhold til det neurologiske funktionsniveau. Skin-
nerne giver børnene mulighed for at opnå en effektiv og brugbar gangfunktion eller som et mini-
mum en ståfunktion samtidig med, at de mindsker risikoen for udvikling af fejlstillinger af leddene. 
Derved kan gangfunktionen beholdes længere. Gangen er baseret på, at børnene har fuld stå-
ende balance i skinnerne uden støtte, og at de i størst mulig grad går uden eller med let støtte 
af hjælpemidler. Herved øges børnenes mulighed for at udvikle den finere koordination mellem 
hænderne, og belastningen af hænder og arme mindskes. 

Skema 1 Gangfunktion 

Hoffer 1 
Ca. 40% 

Udendørs 
Community ambulators 

Går for det meste, både inden- og udendørs, evt. 
med skinner og ganghjælpemiddel. Kørestol an-
vendes kun over længere afstande.  

Hoffer 2 
Ca. 20% 

Indendørs 
Household ambulators:  

Går kun indendørs, har brug for skinner. Klarer 
stort set selv at komme i og ud af stol og seng. 
Bruger altid kørestol udendørs, og evt. også in-
dendørs  

Hoffer 3 
Ca. 10% 

Ikke praktisk brugbar gang-
funktion 
Non-funktional ambulators  

Går under gangtræning, men anvender kørestol til 
at komme omkring med.  

Hoffer 4 
Ca. 30% 

Ingen gangfunktion 
Non-ambulatorisk  

Bruger altid kørestol, men kan som oftest selv 
flytte sig fra stol til seng.  
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Man starter allerede inden eller om-
kring et års alderen med at få barnet 
op at stå i skinnerne. Det er det tids-
punkt, hvor de er motiverede for at 
øve sig i at stå og gå. Jo tidligere 
børnene vænner sig til skinnerne, 
og jo mere de får mulighed for at 
øve sig i at klare sig med dem på i 

alle dagligdagens situationer, jo bedre gangresultater får man. 

For at stimulere den normale udvikling både psykisk og socialt skal børnene opleve sig selv i 
samme højde som andre børn i leg og aktiviteter. Det er også vigtigt for knogledannelsen at 
støtte på benene dagligt i længere tid ad gangen. Der er derfor god mening i at satse på en 
gangfunktion eller som et minimum en god 
ståfunktion hos børn med rygmarvsbrok. Det er 
af stor betydning for et godt resultat, at et spe-
cielt kyndigt team af fysioterapeut. bandagist 
og ortopæd med samme teoretiske grundlag 
arbejder sammen. Der kan være behov for vej-
ledning til den lokale fysioterapeut omkring ind-
satsen fra et sådant team. Udover støtte til ud-
vikling af gangfunktionen har børnene også 
brug for hjælp til at 

- kunne færdes selvstændigt. 

- deltage i aktiviteter sammen med andre. 

- blive selvhjulpne mht. at tage skinner på og af, påklædning osv. 

Børn med rygmarvsbrok kan have særlige vanskeligheder med selv at klare af - og påklædning 
pga. lammelser i benene, dårlig balance, brug af skinner og evt. korset. Der er derfor behov for 
bevidst træning af disse funktioner. 

Selv om to tredjedele af børnene i Hoffer I gruppen havde en 

god gangfunktion, havde 

• to tredjedele nedsat ganghastighed  

• en tredjedel havde brug for hjælp i dårligt føre og  

• udholdenheden var nedsat pga. muskelsvaghed og skinner.  

Blandt børn, der lærte at gå, ophørte 8% med at gå i løbet af 

opvæksten (gennemsnitligt omkring 10 års alderen).  
Ifølge den danske undersøgelse fra 1998  

Mål for indsatsen var, at 

- børnene gives mulighed for at starte stå/gang-

træning med egnede skinner allerede inden 1 

års alderen. 

- fejlstillinger i leddene i videst mulig udstrækning 

søges forhindret eller korrigeret. 

- en funktionel gangfunktion bevares og videre-

udvikles. 

- børnene har mulighed for at færdes som andre 

børn, bl.a. ved hjælp af egnede hjælpemidler og 

hensigtsmæssig indretning af bolig, institutioner 

etc. 
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Hjælpemidler og boligtilpasning/ombygning 
Mange børn med rygmarvsbrok har brug for en rollator som ganghjælpemiddel, ligesom de fleste 
også vil have brug for kørestol eller cykel i hvert fald udendørs over lidt længere af- stande. (se 

Hoffers skema, side 16). Et motoriseret køretøj som 
f.eks. MiniCrosser er også meget anvendt til brug 
over længere afstande. Mere end hver anden fami-
lie har brug for bil til transport af deres barn med 
rygmarvsbrok. Selv børn med en tilsyneladende 
god gangfunktion har meget ofte nedsat gangdi-
stance og -hastighed.  

De bliver hurtigt udtrættede og har dårlig balance 
pga. lammelserne i benene. De har derfor vanske-

ligt ved at gå over længere afstande, i ujævnt terræn, på trapper og i dårligt føre, ligesom de kan 
have problemer med at benytte offentlige transportmidler.  

Da barnet skal lære at færdes og klare sig selv så meget som muligt, er det ofte nødvendigt at 
tilpasse boligen, lette adgangsforholdene og sørge for, at der er plant omkring huset. Tilpasnin-
gerne bør udføres tidligt, dvs. når barnet har en alder, hvor et almindeligt barn selv begynder at 
komme omkring. Tilpasning af boligen skal også tilgodese, at toilet- og badeforhold er handicap-
egnede med plads til kørestol og hæve/sænkbart skifteleje. Indtil barnet kan sidde pa toilettet i 
forbindelse med tømning af blære og tarm, må barnet ligge ned. Derfor er det nødvendigt med 
et skifteleje i badeværelset. Der kan også vedvarende være behov for skiftelejet i forbindelse 
med hjælp til at blive vasket.  

Urinvejene 
Som beskrevet i afsnittet om de fysiske forandringer af urinvejene (side 8) har praktisk talt alle 
med rygmarvsbrok forstyrrelser af urinblærens funktion. Dette medfører tendens til dels urinvejs-
infektioner, risiko for nyreskader og urininkontinens. Flertallet anbefales derfor at tømme urin-
blæren regelmæssigt ved hjælp af kateter. 

Metoden kaldes Ren Intermitterende Katerisation eller RIK.  Ren, fordi den foregår under rene, 
men ikke fuldt sterile forhold. Forudsætningen er grundig håndvask og brug af engangskateter, 
der er opbevaret i sterilt vand i en plastikpose. Posen åbnes, så kateteret ligger klart, når det 
skal anvendes. Det vand, som er på kateteret, er tilstrækkeligt til, at det glider let op i urinrøret. 
Intermitterende fordi tømningen skal foregå med faste mellemrum, ofte ca. hver tredje time.  

Det er nemt at lære at lægge kateter på et barn. For barnet selv kan indlæring godt tage flere år. 
Indlæringen bør begynde allerede inden skolestart. De, som kan stå med god balance, kan godt 

Rygmarvsbrok hører til de sjældne handicap. 

Man kan derfor almindeligvis ikke forvente, at 

fysioterapeuter og andre faggrupper har den 

fornødne viden og erfaring på området. 

Der er derfor behov for en vejledningsfunktion 

fra et af de ganske få steder, der findes i lan-

det, med stor teoretisk og praktisk viden/erfa-

ring med mulighed for at yde vejledning i det 

lokale område. 



Behandling og træning 19 

anvende kateteret stående. Anvendt siddende på toilettet, er der mange, der har god hjælp af at 
sidde pa et specielt sæde ("Katten "), som man har udviklet i Sverige. Der kan også være behov 
for støtte for armene og fodstøtte.  

Urinvejsinfektioner og behandling 
Infektionerne behandles med antibiotika ved påvist infektion. De fleste urinvejsinfektioner blandt 
børn med rygmarvsbrok medfører, at 
børnene får symptomer som ændret og 
evt. ildelugtende urin og/eller almen util-
pashed, mavesmerter, nedsat appetit og 
feber. I en del tilfælde er symptomerne på infektion imidlertid meget ukarakteristiske eller meget 
svage. Risiko for nyreskade kan alligevel godt være til stede. De fleste børn har derfor behov for 
regelmæssig urinkontrol. Som angivet (side 8) bør der foreligge en plan for, hvornår nyrernes 
forhold bør kontrolleres. Infektionerne kan i mange tilfælde forebygges medicinsk og/eller ved 
regelmæssig tømning af urinblæren ved hjælp af RIK, så man opnår en fuldstændig tømning af 
blæren. Dette reducerer muligheden for bakterievækst. Ved de spastiske blærer, hvor risikoen 
for tilbageløb til nyrerne er specielt stor, kan spasticiteten i blæren reduceres noget ved, at man 
sprøjter spasmedæmpende medicin op i blæren, når den er tømt. Operativt har man forsøgt 
mange forskellige metoder for at forøge kapaciteten i den spastiske blære og/eller forhindre til-
bageløbet af urinen gennem urinlederne. En af de sidst udviklede behandlingsmetoder er lam-
melse af blærens muskler ved hjælp af botox, et stof der i en periode kan lamme muskler helt 
eller delvist. Denne behandling foregår ved, at man sprøjter små doser botox ind i blæremusklen, 
medens man kikker ind i blæren gennem en "blærekikkert" (uroskop). 

 

Urininkontinens  
I almindelighed er børn renlige med hensyn til vandladning om dagen fra 3 - 4 års alderen. Blandt 
børnene med rygmarvsbrok i 1998 undersøgelsen havde 9% normal urinkontrol, dvs. de ladede 
vandet på almindelig vis og var uden tendens til ufrivillig vandladning. Blandt de børn, som ikke 
havde normal urinkontrol, benyttede trefjerdedel kateter til tømning af blæren, mens de reste-
rende enten havde konstant sivende urin eller tissede i portioner, men var inkontinente. Inkonti-
nens er et socialt problem, der bliver større, des ældre børnene bliver. Ud over at man er konti-
nent, er det også af betydning for kontakten med jævnaldrene, at der er rimelige intervaller mel-
lem hver gang, man skal på toilettet. Et interval på hver 3. time eller sjældnere er foreneligt med 
et socialt aktivt liv og er muligt for et flertal at opnå. 

Målet for behandling er at forhindre skade på nyrerne pga. urinvejsinfektioner og/eller overtryk i blæren 
med tilbageløb til nyrerne. Anvendelsen af RIK er et vigtigt middel i denne sammenhæng. 

Indenfor 12 måneder blev over 40% af børnene behandlet 

for urinvejsinfektion. De blev behandlet gennemsnitligt 2,5 

gange. 
                          I følge den danske undersøgelse fra 1998  
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Hjælpemidler 
Hvis barnet ikke har normal urinkontrol, 
anvender det næsten altid ble om dagen. 
Brug af kateter (RIK) kan til en vis grad 
bidrage til en bedre vandladningskontrol, 
men det er kun et mindretal, som bliver 
kontinente ved brug af kateter. Operativt har man forsøgt at opnå kontinens ved at indoperere 
en kunstig lukkemuskel. Erfaringerne med denne operationsform er kun delvist gode. Mere lo-
vende synes anlæggelsen af en forbindelse ved hjælp af blindtarmen (Mitrofanoff’s operation) 
fra blæren til en kunstig åbning (stomi) i huden, samtidig med at man lukker urinrøret i bunden 
af blæren. Blæren tømmes herefter ved hjælp af kateter gennem den kunstige åbning.  

Uafhængighed af hjælp  
Som anført, skal de fleste børn med rygmarvsbrok have tømt blæren med kateter. Man anbefa-
ler, at børnene lærer at tømme sig selv, inden de skal starte i skole. Det at lære at kunne "Rykke" 
sig selv er imidlertid ofte besværliggjort af de samme forhold, som gør af- og påklædning be-
sværlig (side 18). Det kan forstærkes af en evt. overvægt. Hertil kommer, at følesansen er ned-
sat, så fornemmelsen af, at man med kateterspidsen rammer urinrørs-åbningen også er nedsat. 
En evt. dårlig håndfunktion kan forlænge indlæringen af brugen af kateter. Da barnet ikke kan 
mærke, hvornår blæren skal tømmes, skal det udover den rent tekniske færdighed have udviklet 
tidsfornemmelse og lære ansvarlighed, da tømningen skal foregå med ganske bestemte tidsin-
tervaller.  

Tarmfunktion  
Forstyrret tarmfunktion er ikke livstruende, men manglende afføringskontrol kan være særdeles 
socialt handicappende, og behov for hjælp i forbindelse med afføring kan medføre store be-
grænsninger og afhængighed af andre. 

Som beskrevet side 9 kan en større eller 
mindre del af tyktarmens muskler være 
lammet hos personer med rygmarvsbrok. 
Mange har derfor tendens til at lide af kro-
nisk forstoppelse. Ofte er endetarmens 
muskulatur også lammet, og det medfører manglende evne til at holde på af- føringen. Da der 
samtidig er nedsat følesans, er der ofte nedsat eller manglende afførings-trang og fornemmelse 
af at skulle på toilettet.  

Målet for indsatsen er i det mindste at opnå et vandlad-

ningsmønster, der er foreneligt med et socialt aktivt liv, 

dvs. behov for blæretømning hver 3. time eller lidt sjæld-

nere. 
Et andet mål er at opnå uafhængighed af hjælp fra andre. 

32% børn i alderen 2 til 18 år har afføring på normal vis. 

Resten må stimuleres ved endetarmsåbningen ved at an-

vende afføringssprøjter, "plukke” afføringsknoldene fra 

endetarmen eller tømme tarmen regelmæssigt med 

indhældninger. 
I følge den danske undersøgelse fra 1998   
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Afføringsinkontinens  
Graden af afføringsinkontinens kan variere fra ufrivillig afføring i små mængder til vekslende eller 
store mængder. Der synes ikke at være nogen sikker forskel pa tømningsproceduren og mæng-
den af ufrivillig afføring. 

Den knoldede afføring, som dannes 
pga. langsom passage gennem tyk-
tarmen, kan for nogle have den fordel, 
at de kan holde på afføringen, selvom 

endetarmen er lammet. Men kronisk forstoppelse medfører alligevel meget ofte inkontinens, fordi 
tarmens slimhinder reagerer, så tynd afføring kan sive forbi knoldene. Forstoppelsen medfører 
desuden ofte smerter, ubehag og nedsat appetit, så generelt kan kronisk eller tilbagevendende 
forstoppelse ikke opfattes som en gunstig tilstand. Forstoppelse og hård, knoldet afføring forsø-
ger man at regulere ved hjælp af kosten og med afføringsmidler. Det sker bedst i samarbejde 
med læger og diætist ved specialafdelinger.  

Tømningsmetoder 
For at komme af med den hårde afføring, er man 
ofte nødt til at "plukke" dvs. manuelt fjerne de 
hårde knolde, eller man må stimulere omkring 
endetarmen. Afføringssprøjter og klysma, kan 
være effektive, men virker kun på den nedre del 
af tarmen. For at få sat gang i det, som evt. står 
længere oppe i tyktarmen, må man anvende 
"højt skyl" (retrograd tyktarmstømning eller RCE). Regelmæssig udtømning ved hjælp af " højt 
skyl" kan afhjælpe problemet med kronisk forstoppelse. Metoden, der for øjeblikket er den tøm-
ningsmetode, der anbefales til mange, skal anvendes 2 - 3 gange ugl. Desværre tager det høje 
skyl relativt lang tid (gennemsnitligt ca. 45 min.), og nogen oplever det som ubehageligt. Det er 
derfor ikke altid, højt skyl kan gennemføres rent praktisk.  

Malones operation er en relativ ny metode, der for nogle kan være en god løsning. Ved denne 
operation anlægges en kunstig åbning (Stomi) i højre side af maven ind til blindtarmen. Gennem 
denne stomi kan man med et kateter foretage " antegrad tyktarmstømning" (ACE), dvs. skyl af 
tyktarmen uden at skulle gå op gennem endetarmen.  

Hjælpemidler 
Som allerede anført er der mange, der ofte eller altid må anvende ble om dagen. Til tømning 
med ”højt skyl” anvendes et engangsudstyr. 

50% af børnene i skolealderen havde ufrivillig afføring mindst 

en gang pr. måned, og 20% mindst en gang pr. uge eller dag-

ligt. 40% anvendte bIe dagIigt eller ofte pga. ufrivillig af- føring. 
I følge den danske undersøgelse fra 1998  

Målet for indsatsen er at 

- undgå ufrivillig afføring. 

- have et afføringsmønster, der er foreneligt 

med et socialt aktivt liv, dvs. behov for tømning       

- med almindelig hyppighed sv.t. højst 1 – 2 

gange dagligt. 
- opnå uafhængighed af hjælp fra andre. 
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I situationer, hvor ufrivillig afføring er særdeles uheldig og i situationer, hvor det ikke er praktisk 
at anvende ble, f.eks. ved svømning, kan man eventuelt anvende en såkaldt analprop. Der findes 
en række forskellige typer analpropper, men det er ikke alle typer, der kan anvendes af personer 
med rygmarvsbrok pga. lammelsen af endetarmens lukkemuskel. 

Uafhængighed af hjælp 
For børn med rygmarvsbrok er det en langsommelig proces at lære at blive uafhængig mht. af- 
føring, men at opnå uafhængighed er af særdeles stor personlig betydning. 

Nogle kan lære selv at "plukke" deres afføring, hvis de er kronisk forstoppede. Erfaringerne fra 
voksne med erhvervede rygmarvsskader, som har tilsvarende problemer som personer med 
rygmarvsbrok viser, at mange godt kan lære selv at anvende "højt skyl”. Ligesom selv at lære at 
lægge kateter, kræver dette en langvarig og grundig oplæring, hvor den enkeltes samlede funk-
tion og forudsætninger må inddrages. 

Anvendelse af analprop og at lære at tømme tarmen efter anlæggelse af Malone's stomi er ikke 
så vanskeligt, men de fysiske forhold, som graden af lammelser, anvendelse af skinner og korset 
og evt. overvægt, kan begrænse muligheden for at opnå uafhængighed.  
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Selvstændighed, indlæring, trivsel og fritid 
Det overordnede mål med indsatsen over for børn og unge med rygmarvsbrok er, udover at 
fremme en god fysisk funktion, at støtte børnene og de unge til at udvikle sig og komme til at 
leve et selvstændigt og meningsfuldt liv i arbejde, fritid og samspil med andre. Mange børn og 
unge med rygmarvsbrok har behov for hjælp og støtte, måske hele livet. Støtte og hjælp er ikke 
i sig selv i modstrid med at leve et selvstændigt liv, hvis den, der skal modtage støtten, kan 
forvalte den og tage medansvar. Det kræver selvværd, ansvarlighed og at kunne handle i sam-
spil med omgivelserne. Det betyder, at selvom det selvfølgelig er ønskeligt, at man kan opnå 
fysisk uafhængighed af assistance, er det ikke det afgørende, hvis man har udviklet evnen til at 
vælge og tage beslutninger for sig selv. 

Forældrenes holdning til barnet har stor betydning for udviklingen af dets selvstændighed, selv-
værd og selvopfattelse. At støtte et barns selvstændiggørelse er en vigtig men vanskelig opgave, 
ikke mindst for forældre til børn med rygmarvsbrok. De må balancere mellem på den ene side 
at skulle hjælpe med personlig hygiejne, toiletbesøg, ledsagelse til aktiviteter osv. På den anden 
side må de finde de situationer, hvor barnet kan øve sig i at handle selvstændigt. Forældrene 
kan have behov for vejledning og støtte i denne proces, ligesom der er behov for viden og for-
udseenhed fra behandlerteamets side mht. at udstyre barnet og den unge med hjælpemidler, 
der kan fremme uafhængighed. 

Flertallet af børn med rygmarvsbrok har normale intellektuelle forudsætninger, men mange har 
brug for ekstra støtte til indlæring pga. specifikke kognitive vanskeligheder. Følelsen af at kunne 
klare sig fagligt i skolen er af betydning for selvtilliden og hermed for udviklingen af selvstændig-
hed. Ifølge en række undersøgelser kommer det funktionshæmmede barns psykiske og sociale 
udvikling ikke af sig selv, selv om barnet integreres i almindelig daginstitution eller skoleklasse.  

Meget tyder på, at der udover støtte af praktisk og/eller indlæringsmæssig art også er behov for 
særlig støtte til den personlige og sociale udvikling. En vellykket integration af et barn med ryg-
marvsbrok er en gensidig proces, der, udover at de fysiske forhold er tilpassede, forudsætter, at 
pædagogerne og lærerne har en nødvendig viden om de vanskeligheder, et barn med rygmarvs-
brok kan have. Specielt i skolealderen er det også nødvendigt, at de øvrige elever får en forstå-
else for, hvorfor barnet f.eks. går med skinner eller sidder i kørestol, eventuelt har behov for 
hjælp på toilettet osv.  

Der er flere barrierer i forhold til en vellykket integration på arbejdsmarkedet. Flere undersøgelser 
peger på, at den fysiske funktionshæmning i sig selv ikke er en væsentlig barriere for deltagelse, 
selv om undersøgelsen blandt danske voksne med rygmarvsbrok synes at vise noget andet. Ud 
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over eventuelle fysiske barrierer er det de personlige og de intellektuelle forudsætninger samt 
uddannelsesniveauet, som er af betydning for integration på arbejdsmarkedet.  

I et habiliteringsperspektiv er der derfor mange forhold at tage i betragtning, hvis målet med 
den samlede indsats skal nås.  

Selvstændighed og indlæring 

Førskolebørn  
Ifølge den danske undersøgelse er trefjerdedel af alle førskolebørnene integreret i almindelige 
daginstitutioner eller i børnehaveklasse. Langt de fleste får ekstra støtte. En femtedel er i speci-
albørnehave, og resten bliver enten passet hjemme eller i andet regi.  

Fysiske og indlæringsmæssige forudsætninger og støtte  

I førskolealderen er den almindelige udvikling i stor udstrækning præget af udvikling af motoriske 
færdigheder. Dette er også tilfældet for børn med rygmarvsbrok, hvor de fleste må øve sig i at 
komme op at stå og gå. For mange er det en vanskelig 
og tidskrævende proces at lære at gå med skinner og 
eventuelle ganghjælpemidler. Børnene skal starte tid-
ligt, og de skal øve sig meget. Det kræver megen 
støtte fra voksne hjemme og i daginstitutionen. Bør-
nene skal også lære at komme omkring med eventu-
elle hjælpemidler, som f.eks. rollator, kørestol eller cy-
kel så de, som andre børn, kan udforske de nære om-
givelser og være med i lege og aktiviteter. Det er der-
for vigtigt, at omgivelserne giver mulighed for dette (se 
side 18). 

I legen udvikler de deres intellektuelle færdigheder, og 
i samspil med andre tillige deres sociale færdigheder. 

Selvhjælpsfunktioner  

Indtil almindelige børn er 4 - 5 år gamle, har de behov for at få hjælp til f.eks. af/påklædning og 
toiletbesøg, men hen imod skolealderen klarer de fleste sig selv. Som beskrevet side 18 - 20 
kan børn med rygmarvsbrok have særlige vanskeligheder, hvorfor hjælp og støtte fra en voksen 
i hele førskolealderen kan være nødvendigt. Tømning af urinblæren med kateter er en af de ting, 
barnet gerne selv skal lære, inden det begynder i skole.  

Børn med rygmarvsbrok har  

- den samme interesse for at bygge med 

klodser, tegne, lægge puslespil, memory 

og  

- rollelege, som børn i almindelighed har, 

- men børnenes evner for disse ting, svarede  

- for halvdelens vedkommende til gennem-

snittet af jævnaldrene børn, mens en 

tredje- 

- del lå under gennemsnittet, og ganske få 

procent lå over gennemsnittet. 

- Blandt aktiviteterne hørte rollespil til deres 

stærke side, mens de var mindre gode til 

- at tegne. 
Ifølge den danske undersøgelse fra 1998  
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Sprog  

I reglen bliver børn med rygmarvsbrok tidligt dygtige til at tale. Men man må passe på ikke at 
lade sig snyde af deres gode evne til at konversere og bruge voksne vendinger og tro, at det er 

tegn pa, at de er intellektuelt velfunge-
rende. Man risikerer at overse, at 
mange har specifikke vanskeligheder 
med f.eks. abstrakte begreber og en 
dybere forståelse af sproget, og de får 
i så fald ikke den støtte, de har behov 
for. 

Skolebørn  
Ifølge den danske undersøgelse er ca. trefjerdedele af børnene integrerede i almindelige klas-
ser, resten er ligeligt fordelt mellem specialklasser eller skoler for bevægelseshæmmede og til-
svarende tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Skoleplaceringen er forældre-
nes beslutning i samråd med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunen.  

Fysiske funktioner og støtte  
I forhold til førskolealderen er der i skolealderen ofte mindre behov og mindre tid til at øve gang-
funktionen og evnen til at komme omkring selvstændigt. I skolen handler det mere om, at der er 
rammer og muligheder for, at børnene kan bruge deres fysiske færdigheder, og som andre børn, 
har mulighed for at videreudvikle deres fy-
siske kunnen og få motion. 

Bygningsmæssigt bør der være mulighed 
for, at børnene kan færdes både inden-
dørs og udendørs. Der skal også være eg-
nede toiletforhold inkl. skifteleje. Da børn 
med rygmarvsbrok har samme behov for 
motion og kropslig udfoldelse som almin-
delige børn, er velegnede omklædnings-
forhold i forbindelse med gymnastik også 
vigtigt. 

Iflg. den danske undersøgelse får omkring halvdelen af de enkeltintegrerede børn ekstra praktisk 
hjælp i skolen. Det kan f.eks. være hjælp til at komme omkring i skolen eller på legepladsen, 
hjælp ved toiletbesøg, eller hjælp til andre praktisk betonende aktiviteter i timerne. I forbindelse 
med idræt kan der være behov for hjælp til omklædning eller til selve idrætsundervisningen. 

Det anbefales, at sprogudviklingen følges i førskolealderen og 

vurderes af en talepædagog f.eks. hvert andet år. 

Vurdering med henblik på omfanget af evt. specifikke vanske-

ligheder og skolemodenhed bør foretages første gang senest 

i 3 – 4 års alderen og gentages hen mod skolestart, så skole-

tilbuddet er afklaret i god tid. Pædagogisk – psykologisk Råd-
givning (PPR) har ansvaret for denne vurdering. 

Gennemsnitlig 20% af børnene med rygmarvsbrok var 

fritaget for idræt, flere blandt de ældre end blandt de 

yngre børn. 

- En af grundene kan være, at det er sværere i de æl-

dre end i de yngre klasser at tilrettelægge en integre-

ret idrætsundervisning, der tilgodeser det handicap-

pede barns muligheder. 

- Omklædningsforholdene kan imidlertid også spille en 

rolle. Næsten aIle forældre til børn, der var fritaget, 

fandt omklædningsforholdene utilfredsstillende.  
lfølge den danske undersøgelse fra 1998 
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Selvhjælpsfunktioner  
Træningen af selvhjælpsfunktioner fortsætter op i skolealderen for de fleste af børnene, hvorfor 
det også er vigtigt, at såvel de fysiske rammer som den personlige praktiske hjælp muliggør 
denne selvstændighedsproces. 

Barnets selvstændige tømning af blæren skal støttes i hvert fald i de første skoleår, herunder 
hjælp til at overholde tømningstiderne. Det er overordentligt vigtigt både af hensyn til blære- og 
nyrefunktionen, men også for at få indarbejdet en rutine og ansvarlighed hos det større barn.  

Med hensyn til afføring kan det være en endnu sværere proces at lære selv at klare tømning af 
tarmen end at tømme blæren. Det er derfor af stor betydning at inddrage barnet tidligt og så 
meget, det er muligt i processen. Uafhængighed i forhold til at tømme blære og tarm selv for-
bedrer barnets/den unges muligheder for at deltage i sociale sammenhænge på lige fod med 
andre på samme alder.  

Håndfunktion  
Mange børn med rygmarvsbrok har finmotoriske vanskeligheder. Forandringerne i den øvre del 
af rygmarven kan medføre nedsat kraft i spe-
cielt de små håndmuskler. Samtidig kan for-
andringer i lillehjernen medføre nedsat koor-
dination af hænderne. Mange børn kan derfor 
have brug for en computer som hjælpemiddel. 

Indlæringsmæssige forudsætninger  
Almindeligvis bliver de fleste skolebørn med rygmarvsbrok vurderet til at have normale intellek-
tuelle forudsætninger. Talrige undersøgelser har imidlertid vist, at mange af børnene har kogni-
tive vanskeligheder, som medfører specifikke indlæringsvanskeligheder. Erfaringsmæssigt bli-
ver disse indlæringsvanskeligheder erkendt ret sent i skoleforløbet. 

 

Næsten halvdelen af børn med rygmarvsbrok integre-

ret i almindelige klasser havde en skrivehastighed der 

lå under middel. 7% havde en skrivehastighed der lå 

over. 

Evnen til at skrive bogstaver og tal lå under middel for 

40% af børnene.  
Ifølge den danske undersøgelse fra 1998 

Ca. 90% af voksne med rygmarvsbrok har vanskeligheder på et eller flere af de følgende områder. 

Opmærksomhed, koncentration og hastigheden ved omsætning af information, langsom indlæring og ned-

sat håndfunktion.  

De kognitive vanskeligheder viste sig bl.a. indenfor matematik og konstruktive evner og som nedsat visuel 

hukommelse for geometriske figurer.  

Der kunne også være vanskeligheder med at planlægge og overskue handlingsforløb, og mange havde 

svag tidsfornemmelse.  
Fra Trenings- og Rådgivnings Sentret (TRS), Sunnås Sygehus, Norge 
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Skema 2 

Skolefærdigheder blandt 49 børn med MMC integrerede i almindelige klasser iht. lærernes bedøm-
melse af færdighederne indenfor de enkelte fag. Børnene klarede sig bedst i læsning. 

 Langt under 
middel Under middel Som middel Over middel Langt over 

middel 

Læsning 15% 17% 34% 28% 2% 

Stavning 21% 23% 38% 13% 4% 

Matematik 17% 28% 36% 11% 2% 

I følge den danske undersøgelse fra 1998  

 

Undervisningens tilrettelæggelse  
Det er nødvendigt inden skolestart og senere i skoleforløbet at lave en nuanceret psykologisk 
eller neuropsykologisk kortlægning af børnenes evt. kognitive vanskeligheder. Herved får man 
et detaljeret billede af barnets stærke og svage sider; og en indsigt i, hvordan undervisningen 

bedst kan tilrettelægges. Vurderingerne bør 
planlægges og ikke afvente, at der har udviklet 
sig tydelige indlæringsmæssige og/eller sociale 
vanskeligheder.  

Indlæringsmæssig og social støtte  
Det praktiske støttebehov bliver ofte min-
dre, jo ældre børnene bliver, men behovet 
for ekstra pædagogisk støtte bliver sjæl-
dent mindre med årene. For nogle børns 
vedkommende kan behovet på et tids-
punkt blive så stort, at det er en bedre løs-
ning for dem at flytte til en specialklasse 
eller evt. en centerklasse. 

Behovet for at flytte til en specialklasse 
kan også være en følge af, at samspillet 
med de andre børn i klassen bliver mere 
og mere kompliceret. Børnene får svært 

Børn med rygmarvsbrok taler og formulerer sig 

normalt, men forståelsen af mere abstrakte og 

overordnede begreber kan være nedsat.  
Ifølge den danske undersøgelse fra 1998 

TRS anbefaler, at der i planlægningen af undervisningen 

indgår overvejelser om  

• struktur, supervision, ro og fleksible tidsrammer.  

• langsom præsentation af vigtig information og 

mange repetitioner. 

• mulighed for enkle håndfunktions- og koordinati-

onsaktiviteter. 

• kompensationsteknikker som feks. båndopta-

gelse af undervisning, 

• hjælpemidler som computer. 

• ekstra tid til opgaver.  
Fra Trenings-og Rådgivnings Sentret (TRS), Sunnas sygehus, Norge 
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ved at følge med i de andre børns aktiviteter, bade fysisk og socialt. De bliver isolerede og en-
somme. Et skift vil typisk give børnene et godt løft både psykisk og indlæringsmæssigt. 

Trivsel 

Trivsel og personlige ressourcer  
Trivsel opstår i samspillet mellem personen og omgivelserne. Barnet med rygmarvsbrok må så-
ledes mødes med forståelse og indsigt, og de fysiske rammer må være indrettet, så de giver 
barnet en fornemmelse af overkommelighed og mulighed for at kunne fungere. Barnets egne 
ressourcer og evnen til at fungere sammen med andre er af stor betydning for dets trivsel. Om-
vendt er trivslen af betydning for den personlige og faglige udvikling. 

Mobning  
Den danske undersøgelse viste, at det er forældrenes generelle opfattelse, at børnene med 
rygmarvsbrok stort set trives lige så godt som almindelige børn i skolen. Ligesom blandt almin-
delige børn findes der blandt børn med rygmarvsbrok en sammenhæng mellem svage person-
lige ressourcer og dårlig trivsel. Mobning er et problem i skolerne, et problem, der kan være med 
til at påvirke barnets trivsel. Børn med rygmarvsbrok bliver mobbet noget hyppigere end almin-
delige børn. 

Venner  
En række undersøgelser beskriver, 
at enkeltintegrerede børn med ryg-
marvsbrok har det samme antal ven-
ner som børn i almindelighed, men at 
de er sjældnere sammen med dem. 
Der er dog en tendens til, at børnene 
får færre venner, jo ældre de bliver, 
og mange unge beskrives som deci-
deret ensomme. 

De personlige ressourcer kan karakteriseres ved hjælp af kvaliteter som tryghed og glæde, om man er 

aktiv, selvstændig, uafhængig af andre osv.  

Opfattelsen var, at 

- det store flertal af børn med rygmarvsbrok havde gode og positive personlige ressourcer. 

- relativt mange blev opfattet som uselvstændige, passive og ensomme, ligesom mange var 

  afhængige af hjælp.  
 I følge den danske undersøgelse fra 1998 

Hvert tredje barn med rygmarvsbrok blev mobbet - mod hvert 

femte almindelige barn.  

Der var en sammenhæng mellem svage personlige ressourcer 

og mobning.  

Blandt børn med rygmarvsbrok var det specielt børn, som af 

forældrene blev karakteriseret som urolige, der blev mobbet.  

Børn med rygmarvsbrok blev i større grad udsat for mobning, 

end de selv mobbede andre Almindelige børn mobbede og 

blev mobbet i lige stort omfang.  
I følge den danske undersøgelse fra 1998 
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Barnets følelse af selvværd er en væsentlig faktor for et godt samspil med klassekammerater og 
venner. En vigtig faktor for udviklingen af selvværd er følelsen af accept og støtte fra forældrene. 
Følelsen af støtte fra klassekammerater er af langt større betydning for selvværdet hos børn 
med rygmarvsbrok end hos børn i almindelighed. Støtten opleves ofte som mindre, når børnene 
bliver ældre. Selvværdet er derfor lavere hos mange ældre børn og unge med rygmarvsbrok, og 
de føler sig i stigende grad ikke som en del af gruppen. Det lave selvværd opfattes som en 
væsentlig årsag til den tiltagende isolation, og den kan kun modvirkes gennem en meget bevidst 
indsats. 

Det er således vigtigt at være opmærksom på, at mange af de enkeltintegrerede både fagligt og 
idrætsligt føler sig mindre kompetente end deres ikke funktionshæmmede klassekammerater, 
og at for piger med rygmarvsbrok er deres udseende af stor betydning.  

Viden om sig selv  
En forudsætning i det sociale samspil er en gensidig forståelse og respekt. Forståelse og respekt 
omfatter en forståelse for den enkeltes specielle forudsætninger. Mens børnene med rygmarvs-
brok er yngre, må det være forældre, pædagoger og/eller lærere, der har pligt til at give de andre 
børn en passende viden om, hvad der er specielt med det barn med rygmarvs-brok, som de er i 
gruppe eller klasse med. Når barnet bliver ældre, kommer denne informationsopgave i større 
udstrækning til at hvile på barnet selv. 

Skema 3 

 

Jævnlige klager og symptomer blandt skolebørn med MMC og almindelige børn. Andel med klager i 
procent. 

Klager 
over symptomer Børn med MMC Alm. børn Statistisk forskel* 

Ondt i maven 27% 11% Ja *** 

Hovedpine 39% 15% Ja *** 

Søvnløshed 6% 2% Ja * 

Svimmelhed 9% 2% Ja ** 

Appetitløshed 16% 3% Ja *** 

Ondt i benene 21% Ingen spørgsmål  

Kvalme/opkastninger 18% Ingen spørgsmål  

1 Drenge/Piger 7%/15%                  * Statistisk signifikans niveau: *p < 0.02, ** p < 0.001, *** p < 0.0001 

                                                                                                                                                             I følge den danske undersøgelse fra 1998  
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I en undersøgelse fra Sverige blandt nor-
malbegavede unge voksne med ryg-
marvsbrok, var det kun hver tredje, der 
kunne give en tilfredsstillende forklaring 
på, hvad rygmarvsbrok er. Hovedårsagen 
til deres manglende forklaringsevne syn-
tes at være manglende information om de-
res eget handicap.  

Indsigt og forståelse for egne kognitive 
muligheder og begrænsninger samt for-
ståelse af kroppen og dens funktion må 
også opfattes som vigtige elementer i den 
personlige udvikling. 

Velbefindende  
Alle mennesker har erfaret smerter og 
ubehag, hvis årsag både kan være en le-
gemlig reaktion på en psykisk belastning, 
eller være et symptom på en legemlig fejl-
funktion eller sygdom. Erfaringsmæssigt 
ved man f.eks., at ondt i maven både kan 
være en psykisk reaktion og en smerte, 
der opstår i forbindelse med en lidelse i 
mave-tarmsystemet. Graden af velbefin-
dende hænger sammen med, hvor ud-
bredte symptomer og klager den enkelte 
har.  

I den danske undersøgelse havde børn med rygmarvsbrok flere jævnlige symptomer og klager 
end andre børn, og pigerne havde flere end drengene. Symptomer og klager hos børn med 
rygmarvsbrok hænger kun i nogen grad sammen med psykisk belastning, idet fysiske årsager 
har en relativt stor betydning. Appetitløshed kan være et fysisk symptom på forstoppelse, men 
kan også hænge sammen med dårlig trivsel i skolen og mobning. 

Tilsvarende kan hovedpine være udtryk for psykisk belastning, men hos børn med rygmarvsbrok 
kan hovedpine også være et tegn på dårlig funktion af den ventil, de kan have indopereret pga. 

• Selvom forældrene oplever, at deres børn trives li-

geså godt som andre børn i skolen, er der god grund 

til at være opmærksomme på deres trivsel. F.eks. på 

om de evt. bliver mobbet, eller ikke helt er med i fæl-

lesskabet med kammeraterne. 

• Børn med rygmarvsbrok kan have stor gavn af også 

at være sammen med ligestillede børn. 

• Gennem Rygmarvsbrokforeningen kan børnene 

have mulighed for værdifuldt samvær med andre 

børn med rygmarvsbrok og knytte venskaber på kur-

ser og lejre. 

• Mange børn med rygmarvsbrok har brug for støtte til 

den personlige udvikling udover støtte til den faglige 

udvikling. Man bør anvende den samme pædagogi-

ske tilgang til udvikling af elevernes ressourcer som 

den, der anbefales til deres faglige udvikling. Det 

drejer sig således bl.a. om at skabe struktur samt 

forståelse for, hvad der sker i det sociale samspil. 

• Udviklingen af større fysisk frihed og uafhængighed 

er også med til øget selvværd og aktivitet. 

• Symptomer og klager hos børn med rygmarvsbrok 

har langt oftere en fysisk årsag end hos almindelige 

børn. Det må derfor anbefales, at man er meget op-

mærksom på de klager, børnene kommer med, og 

at man spørger dem grundigt ud, da de erfarings-

mæssigt kan have svært ved at sætte ord på deres 
evt. problemer. 



Selvstændighed, indlæring, trivsel og fritid 31 

hydrocephalus. Hovedpine, træthed og dårlig trivsel kan ydermere være udtryk for forstyrret søvn 
(jvf. side 11).  

En sammenstilling af resultaterne i den danske undersøgelse leder til den konklusion, at symp-
tomerne hovedpine, svimmelhed, kvalme og ondt i benene fortrinsvis må have en fysisk årsag 
hos børn med rygmarvsbrok. Årsagen kunne være tryksymptomer fra Chiaris misdannelse eller 
symptomer fra en Tethered Cord, eller evt. en kombination af disse to forandringer. 

Fritid  

Skolebørns fritidsaktiviteter  
For alle børn og unge er fritiden vigtig. I fritiden har 
man mulighed for at af prøve og udvikle andre sider 
af sig selv end dem, der lægges mest vægt på i sko-
len og til dels også i SFO eller fritidshjem. Fritiden 
benyttes bl.a. til uformel kontakt med ens venner, fri-
tidssysler af forskellig art alene eller sammen med 
andre og/eller deltagelse i idræt o.l. I fritiden stilles 
der således krav til ens sociale evner, evne til at ad-
ministrere sin tid, holde sig selv beskæftiget osv. 
Herved bliver selvværd og selvstændighed vigtige 
egenskaber. 

Alt tyder på, at børn med rygmarvsbrok har potenti-
alet til at være lige så aktive som børn i almindelig-
hed, men at de har behov for, at det kan gøres lettere for dem at have udadrettede aktiviteter - i 
særdeleshed uafhængigt af forældrene. 

De fleste børn med rygmarvsbrok kan ikke med udbytte deltage i almindelige idrætsforeningers 
tilbud. Indenfor handicapidrætten afspejler deres valg af idræt mere, hvilke tilbud der er, end 
hvad de selv måtte have lyst til. De individuelle idrætter har lange traditioner, men det kan være 
vanskeligt at få nye tilbud op at stå, da der ikke er tilskudsordninger til nye idrætsinitiativer. For 
holdidrætter, som f.eks. kørestolsbasket, kan det endvidere være svært at samle hold med unge 
med relativt ens forudsætninger indenfor et rimeligt geografisk område. 

 

Tilskudsordningen til børn og unges deltagelse i idrætsaktiviteter (aktivitetsstøtten) iht. Folkeoplysningslo-

ven tager ikke umiddelbart specielt hensyn til funktionshæmmede børns særlige behov. Den åbner dog 

mulighed for, at der kan bevilges ekstra tilskud til specielle rekvisitter, honorar til ekstra instruktører eller 

praktiske hjælpere og ekstra transportomkostninger. 

Fritidsaktiviteter udenfor hjemmet  

Børnene med rygmarvsbrok dyrkede sport 

med samme hyppighed som almindelige 

børn, men fik i løbet af ugen udenfor skoletid 

gennemsnitlig mindre motion, hvor de blev 

forpustede eller kom til at svede.  

Den foretrukne sportsgren var svømning, en 

del gik til ridning og skydning, og enkelte gik 

til andre sportsaktiviteter og til spejder.  

Børn med rygmarvsbrok besøgte eller fik be-

søg af venner sjældnere end børn i alminde-

lighed, men antallet af gode kammerater var 

det samme. De gik mindre i biografen og til 

sportsarrangementer o.l.  

Forældrene til 59% af børnene udtrykte til-

fredshed med udbuddet af fritidsaktiviteter, 

35% var utilfredse, resten vidste ikke.  
Ifølge den danske undersøgelse fra 1998 
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Behov for transport, ledsagelse og hjælp  
Forældre til børn og unge med rygmarvsbrok er meget involverede i transport, ledsagelse og 
evt. hjælp ved fritidsaktiviteter. Forældre til almindelige børn bruger også meget tid til at ledsage 
og evt. hjælpe ved fritidsaktiviteter specielt for de mindre børn. Hvor de almindelige børn imid-
lertid med alderen i stadig større grad bliver uafhængige af hjælp fra deres forældre, forbliver 
behovet stort for en meget stor del af de ældre børn med rygmarvsbrok. 

 

 

 

 

 
 

Man skal være opmærksom på muligheden for ledsagelse i form af timeaflastning iht. Serviceloven. For-

ældrene kan herved aflastes, og barnet/den unge får mulighed for at udvikle selvstændighed og uafhængig-

hed af forældrene.  

Over halvdelen af børnene havde brug for transport, ledsagelse eller hjælp ved fritidsaktiviteter. Heraf blev 

en tredjedel ledsaget af forældrene - hovedsageligt moderen, resten af andre, f.eks. pædagoger og frivillige 

spejderledere.  
I følge den danske undersøgelse fra 1998  

Mål for indsatsen er, at barnet/den unge med rygmarvsbrok deltager i aktiviteter udenfor hjemmet i samme 

udstrækning som almindelige børn på samme alder og med alderen i stadig større omfang selv planlægger 

og deltager i fritidsaktiviteter. 
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Voksne med rygmarvsbrok 
Over de sidste 40 til 50 år har nye og bedre behandlingsmetoder af mennesker med rygmarvs-
brok gradvist forbedret chancen for overlevelse. Man regner i dag med, at 80 til 90% af dem, der 
fødes med rygmarvsbrok, bliver voksne, imod kun ca. 10% for 50 år siden. Da det således kun 
er indenfor de senere år, at en større gruppe med rygmarvsbrok er blevet voksne, er erfaringerne 
med de voksnes livssituation begrænsede. De bedrede behandlingsmuligheder kan også for-
ventes at give mennesker med rygmarvsbrok mulighed for at opnå en bedre livskvalitet.  

Selv om flertallet af unge med rygmarvsbrok er normalt begavede, har de fleste alligevel behov 
for ekstra støtte, råd og vejledning i valg af uddannelse, beskæftigelse og bolig. Dette støtte- 
behov ophører i mange tilfælde ikke i voksenalderen, ligesom mange har behov for hjælp til 
løsning af praktiske problemer. Samtidig har de behov for vedvarende speciallægekontrol, men 
mange kan have vanskeligheder med at tage initiativ og holde styr på aftaler. 

Der er mange forhold, som kan have be-
tydning for et uafhængigt og indholdsrigt 
liv som voksen. For mennesker med ryg-
marvsbrok er der en række barrierer, 
nogle er synlige og umiddelbare, andre er 
skjulte og hermed svære at forholde sig til. 
Det er derfor væsentligt at få en grundig 
beskrivelse af den enkeltes forudsætnin-
ger. 

I 2003 og 2004 gennemførte Solbakkens Rådgivningscenter (SRB) en undersøgelse blandt 83 
voksne med rygmarvsbrok i alderen 20 til 68 år, gennemsnitsalder 31 år. Halvdelen var fortrinsvis 
gående, resten anvendte fortrinsvis kørestol. Beskrivelserne og anbefalingerne i dette afsnit ta-
ger sit udgangspunkt i SRBs undersøgelse, samt i resultater fra udenlandsk litteratur. Detaljer 
og litteraturhenvisninger kan rekvireres fra SRB. 

Uddannelse og beskæftigelse  
De specifikke indlæringsvanskeligheder, som man typisk kan møde hos mennesker med ryg-
marvsbrok (jf. side 26), kan omfatte vanskeligheder med opmærksomhed og koncentration, ned-
sat hastighed ved omsætning af information og langsom indlæring. Mange har endvidere kogni-
tive vanskeligheder specielt i forhold til matematik og regning, samt let nedsat visuel opfattelse 

Behov man kan møde hos voksne med rygmarvsbrok 

• støtte til valg af uddannelse 

• hjælp til at finde egnet beskæftigelse 

• hjælp til at tilrettelægge og planlægge hverdagen 

• praktisk hjælp 

• ledsagelse 

• psykosocial støtte 

• kontrol med og vedligeholdelse af fysiske færdigheder 
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og konstruktionsevne. De kan også have vanskeligheder med at planlægge og overskue hand-
lingsforløb og have en svag tidsfornemmelse. Derudover har mange nedsat skrivehastighed 
pga. nedsat muskelkraft og koordination af hænderne.  

På det praktiske plan kan vanskelighederne f.eks. vise sig ved, at det kan være svært at orientere 
sig og finde vej eller ved, at der er behov for hjælp til at administrere økonomien. De kognitive 
vanskeligheder kan således påvirke mange sider af Iivets forhold og også være af betydning for 
muligheden for at gennemføre en uddannelse og for den senere beskæftigelse. Hertil kommer, 
at de fysiske forhold kan være af tilsvarende betydning for valg af uddannelse og senere be-
skæftigelse.  

Uddannelse  
I SRB-undersøgelsen havde de, der var afhængige af kørestol en mindre chance end de gående 
for at få en uddannelse. I undersøgelsen var der betydeligt flere i kørestol, der ikke fik Folkesko-
lens afgangseksamen og flere, der ikke fik en videregående uddannelse. Faktorer, som, at per-
sonen havde en indopereret ventil eller behov for personlig hjælp, var også bidragende til den 
manglende uddannelse, men i den statistiske analyse var anvendelsen af kørestol den stærke-
ste faktor. Man kan således frygte, at årsagen til den manglende uddannelse er, at man har indre 
forventninger og stiller mindre krav til dem, der sidder i kørestol end til de gående. 

Figur 1 Uddannelse, gående sammenlignet med kørestolsbruger 

 

I alt oplyste lidt over 40%, at de havde en faglig uddannelse op til 12 års samlet skolegang og 
15%, at de havde en studentereksamen med evt. overbygning. Valget af uddannelse fordelte 
sig med ca. 1/3 handelsskole, 1/3 socialrådgiver, pædagog eller lærer og den sidste 1/3 faglige 
uddannelser som mekaniker, skomager osv.  
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Arbejde og beskæftigelse 
20 - 25% kan forventes at kunne påtage sig arbejde på almindelige vilkår, mens knapt så mange 
har behov for et job med løntilskud (f.eks. et fleksjob), og et tilsvarende antal må forventes at 
skulle have tilbud om beskyttet beskæftigelse, aktivitet på dagcentre o.l. I SRB-undersøgelsen 
var ca. en tredjedel ikke beskæftiget udenfor hjemmet, kvinder noget oftere end mænd. I alt var 
55% førtidspensionerede, og heraf var knapt halvdelen ikke beskæftiget udenfor hjemmet. 

Undersøgelsen viste endvidere, at de, der havde en pædagoguddannelse og de fleste af dem 
med en faglig uddannelse, var beskæftigede indenfor faget, mens kun halvdelen med handels-
skole- eller socialrådgiveruddannelse var beskæftiget indenfor deres fag. Alle med en lærerud-
dannelse havde oplevet vanskeligheder med at klare jobbet, så de var på nedsat arbejdstid i et 
fleksjob. De uddannede lærere og socialrådgivere angav, at hverken uddannelsesstedet eller de 
selv havde været opmærksomme på eventuelle kognitive problemer, da de valgte uddannelse. 
Man havde udelukkende fokuseret på personens fysiske funktionsvanskeligheder.  

De, der anvendte kørestol, havde umiddelbart sværere ved at blive beskæftiget på almindelige 
vilkår end de gående. Både den dårligere uddannelse, kørestolsbrugerne ofte har, tilgængelig-
hed og den fysiske indretning af arbejdspladsen kan have betydning for dette. Der er dog lov-
mæssigt grundlag for, at det offentlige kan dække virksomhedens udgifter til indretning af ar-
bejdspladsen til medarbejdere i kørestol. 

 

Civilstand  
Mere end hver anden voksen med rygmarvsbrok beskrev sig selv som værende "alene", mens 
ca. hver tredje var gift eller samlevende, og en del havde en kæreste. Kvinder var oftere gift eller 
havde en kæreste end mænd, og de gående var tilsvarende oftere gift end dem, der anvendte 
kørestol. Kvinder med rygmarvsbrok har de normale forudsætninger for at føde børn, og et flertal 
af mændene kan også gennemføre et samleje (jf side 13). Der er kun få undersøgelser af fami-
lieforholdene for personer med rygmarvsbrok, og angivelserne af, hvor mange børn der er i disse 
ægteskaber, er meget forskellige.  

Det anbefales, at unge med rygmarvsbrok tilbydes/sikres 

• en neuropsykologisk undersøgelse inden valg af uddannelse 

• en kvalificeret uddannelses- og erhvervsvejledning inden valg af uddannelse 

• en fortløbende kvalificeret vejledning i uddannelsesforløbet 

samt at der samtidig sikres 

• information til uddannelsesstedet om de evt. kognitive vanskeligheders betydning for indlæringen 

• etablering af en mentorordning ved opstart i arbejde og de efterfølgende 1 – 2 år  
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Dagligdag  

Personlig hjælp og pleje  
Ca. halvdelen af dem, der sad i kørestol, og enkelte gående havde behov for personlig hjælp 
ved vandladning/afføring og personlig hygiejne. Der var også ofte behov for hjælp til af/ påklæd-
ning, til at komme i seng osv. Da de færreste har vandladning på normal vis, er regelmæssig 
tømning af urinblæren med kateter hver 3 - 4 time særdeles vigtigt for at undgå urinvejsinfektio-
ner. Regelmæssig afføring (minimum hver 2. dag) er af betydning for fordøjelsen og den almene 
trivsel. Et andet vigtigt område, som mange har behov for hjælp til, er at holde øje med, at de 
ikke udvikler sår i følelsesløse områder af kroppen. Sår kan således opstå på ben, sæde, ryg og 
områder af kroppen, som kan være svære at kontrollere selv. De, der har tendens til at udvikle 
sår, bør derfor have faste aftaler om kontrol, men mange kan have behov for hjælp til at over-
holde disse aftaler.  

Praktisk hjælp og ledsagelse  
Ca. hver tredje voksne havde behov for hjælp til at administrere deres økonomi, og det er vel-
kendt, at mange har problemer med at planlægge og administrere deres tid. To tredjedele af de 
gående og stort set alle, der anvendte kørestol, havde behov for hjælp til praktiske gøremål som 
rengøring og støvsugning, hjælp ved større indkøb o.l. Omtrent halvdelen havde behov for led-
sagelse, når de skulle færdes ude. De, der anvendte kørestol, havde oftest behov for ledsagelse 
og hjælp til at komme omkring, men ca. hver fjerde af de gående havde også dette behov. Der 
kan være tale om ledsagelse til deltagelse i fritidsaktiviteter, til at komme i biografen eller forret-
ninger osv.  

Bolig 
Et væsentligt element i selvstændiggørelsen er at flytte hjem-
mefra. I SRB-undersøgelsen var knapt 80% flyttet hjemmefra. 

Heraf boede 2/3 i egen bolig, og 1/3 boede på institution eller i 
bofællesskab. Gennemsnitsalderen for at flytte hjemmefra var 
20 år. Ingen af dem, der stadig boede hjemme, var ældre end 
30 år. Behov for hjælp synes at være afgørende både for, om man bliver boende hjemme relativt 
længe eller vælger at bo på institution/bofællesskab. Der er både tale om behovet for personlig 
hjælp og pleje og hjælp til at planlægge og administrere egen økonomi. Da dette behov var størst 
for dem, der anvendte kørestol, var der langt flere kørestolsbrugere (ca. hver anden), der boede 
på institution/bofællesskab end gående (ca. hver femte). 

Selvstændighed på det praktiske 

og personlige område inkl. hygi-

ejne giver større mulighed for at 

bo selvstændigt.  

Omtrent halvdelen af dem, der 

sidder i kørestol, kan komme til 

at bo i selvstændig bolig.  
I følge SRB-undersøgelsen af 1988  
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Evne til at orientere sig  
I SRB-undersøgelsen angav ca. 60%, at de godt kan færdes alene og orientere sig, mens 40% 
havde vanskeligheder med at finde vej. Enkelte angav at have god hjælp af en GPS. De, der var 
gående, havde en bedre orienteringsevne end dem, der anvendte kørestol. Hver tredje i egen 
bolig havde problemer med at orientere sig. 

Fritid  
Mange forhold kan være af betydning for, hvorvidt 
man har faste fritidsaktiviteter eller ej. Det er en op-
fattelse, at beskæftigelse på det åbne arbejdsmar-
ked er så krævende for mennesker med funktions-
hæmning, at de ikke har overskud til også at have 
en organiseret fritidsaktivitet. SRB-undersøgelsen 
kan ikke bekræfte denne antagelse. 

Figur 2 viser, at ca. 65% af de beskæftigede gik til noget organiseret i fritiden, mod 40% af dem, 
der ikke var beskæftiget udenfor hjemmet. Der var dog flere i beskyttet beskæftigelse end i åben 
beskæftigelse, der havde en organiseret fritid. 

Endvidere var der flere med behov for ledsagelse end uden ledsagebehov, der gik til noget or-
ganiseret i fritiden (Figur 3). Da der var relativt mange i beskyttet beskæftigelse, hvor der er 
tilknyttet pædagoger og andet hjælpepersonale, der gik til noget i fritiden, kan det tyde på, at 
mange har behov for støtte til at organisere en aktiv fritid. Ledsagelse synes ligeledes at gøre 
det lettere at være deltagende. 

Figur 2. Organiseret i forhold til 

arbejde og uddannelse 
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Mennesker med rygmarvsbrok har et omfat-

tende behov for personlig hjælp og pleje, og 

også ofte et stort behov for praktisk hjælp af 

forskellig karakter, hvilket betyder en bred 

støtte i dagligdagen. 

Det kan være nødvendigt med en speciel fag-

lig indsigt for at få kortlagt den enkeltes behov. 

Ledsagelse kan for mange være en praktisk 

nødvendighed men kan også ses som en mu-
lighed for ar lære at finde vej.  
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Alt i alt gik lidt over halvdelen af de voksne til fritidsaktiviteter, kvinder oftere end mænd. Kvin-
derne gik i langt større grad til kreative aktiviteter end mændene, der valgte at deltage i sport. 
Faktorer som civilstand, alder og fysiske forudsætninger synes at være uden betydning for del-
tagelse i fritidsaktivitet. Dog var der flere med ondt i ryggen, der gik til noget i fritiden. Der var 
ingen forskel på, om de gik til en eller anden form for idræt, eller til musik, sang eller andre 
kreative aktiviteter. Undersøgelsen har ikke afklaret, om de valgte at dyrke idræt for herigennem 
at afhjælpe deres rygklager, eller om deltagelsen i fritidsaktivitet var en ekstra belastning, som 
gav ondt i ryggen. 

Fysiske forhold  

At komme omkring  
Ca. hver anden voksen med rygmarvsbrok har en anvendelig gangfunktion, men de kan være 
afhængige af at benytte kørestol udendørs over selv kortere afstand. De, der anvender kørestol, 
anvender den både uden- og indendørs, men nogle kan godt støtte på benene ved forflytning. 
Andre støtter sig på armene, når de f.eks. skal flytte sig fra kørestolen og over på toilettet eller 
sengen. Mellem 30 og 40% kører selv bil, og i SRB-undersøgelsen var der enkelte, der havde 
bil, men ikke kørekort, så de havde andre til at køre for sig. Ca. 70% af dem med egen bil var 
kørestolsbrugere, så anvendelsen af kørestol og egen bil hænger sammen. Det siger imidlertid 
ikke noget om, hvor stort behov de gående har for at have en bil, men det kan være et udtryk 
for, at det kan være sværere at opnå bevilling af bil på handicapvilkår for den gående.  

Fysisk velbefindende  
Voksne med rygmarvsbrok har hyppige klager over smerter i ryg/skuldre og arme. Smerterne 
starter gennemsnitligt i 25 års alderen, men kan starte så tidligt som i 14 -15 års alderen eller så 
sent som i 30 - 40 års alderen. De gående har lidt oftere ondt i ryggen end dem, der anvender 
kørestol, mens det modsatte er tilfældet, når det gælder ondt i armene. I SRB-undersøgelsen 
havde 85% af dem, som var i arbejde på almindelige eller særlige vilkår, ondt i ryggen mod 50% 
af dem, der var i beskyttet beskæftigelse eller var studerede. 

Smerterne i armene kan opstå pga. overbelastning ved gang med stokke eller ved brug af ma-
nuel kørestol. Overbelastningen kan eventuelt medføre slidgigt (artroser) i leddene. Rygsmer-
terne kan hænge sammen med belastning, hvor den ikke fuldt normale gang kan være en be-
lastning i sig selv. Rygsmerter kan også opstå på grund af skoliose, tethered cord eller spondy-
lolistese dvs. løshed af en lændehvirvels bageste bue. Dette forekommer hos ca. 15% af voksne 
med rygmarvsbrok, og hyppigst hos dem, der er gående. 



Voksne med rygmarvsbrok 39 

En del gående kan også udvikle smerter 
og slidgigt i knæ og fodled som følge af 
fejlbelastning af leddene pga. svage 
muskler. Flere undersøgelser angiver 
hyppigheden af sår på ben, sæde og ryg 
til omkring 35%, noget hyppigere blandt 
mænd end kvinder. Sårene opstår i de fø-
lelsesløse områder af kroppen, som følge 

af tryk og stød. Sår, der opstår i følelsesløse områder, heler relativt langsomt, hvilket gør, at 
mange må have professionel hjælp for at få sårene til at læges. 

Fast lægekontrol 
Fra mange sider bliver det fremhævet, at behovet 
for fast lægekontrol ikke aftager med alderen. 
Hvis man tager tendensen til udvikling af sår som 
et eksempel, må det konkluderes, at personer 
med tendens til udvikling af sår bør have faste af-
taler om kontrol, da mange af dem ikke har initia-
tiv til selv at træffe sådanne aftaler.  

Man bør også have fast kontrol hos en neuroki-
rurg, for selv om ventilen for hydrocephalus har 
været velfungerende i mange år, kan den godt 
ophøre med at fungere. Tilsvarende kan voksne 
med Chiari's misdannelse langsomt udvikle en 
symptomgivende syringomyeli (udvidelse af rygmarvens centrale kanal). Behovet for kontrol 
gælder også for dem, som man mener ikke længere har hydrocephalus med tendens til overtryk 
("spontant ophørende (engelsk: "arrested) hydrocephalus"). 

I SRB-undersøgelsen angav 60% at have fast kontrol hos læge. De fleste gik til kontrol hos 
speciallæge (90%), hvoraf to tredjedele gik til urologisk kontrol, hvilket må opfattes som særdeles 
vigtigt. Selvom 75% af dem, der indgik i SRB-undersøgelsen havde klager fra ryg/ arme, gik 
tilsyneladende kun få til kontrol hos en relevant speciallæge, dvs. en neurokirurg eller ortopæd. 
Flere af de beskrevne årsager til rygsmerter kan være alvorlige og behandlingskrævende, men 
hvorfor de ikke gik til kontrol for deres klager, fremgår ikke af undersøgelsen. 

I følge en undersøgelse fra Norge havde ca. 50% haft sår 

indenfor de sidste 5 år. Personer med rum/retningsvan-

skeligheder havde større tendens til sår end andre.  

De fleste sår opstår i de følelsesløse områder på bagsi-

den af kroppen og er derfor vanskelige at komme til at se. 

Kun hver fjerde, der indgik i undersøgelsen, havde nogen 

til at hjælpe sig med at kontrollere sig for sår.  
Fra Trenings- og Rådgivnings Sentret (TRS ), Sundås Sygehus, Norge  

Ifølge en udenlandsk undersøgelse vil halvdelen 

af dem, der har ”arrested hydrocephalus” på et 

eller andet tidspunkt få symptomer på behov for 

en ventil. Et hyppigt symptom er nedsat syn, 

som udvikler sig så langsomt, at mange ikke 

lægger mærke til det. 

Et andet symptom hos denne gruppe kan være 

en langsom reduktion af den intelligente funk-

tion. 

Andre rapporter fra udlandet angiver, at 2/3 af 

alle voksne med rygmarvsbrok har synsproble-
mer. 
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Voksne har behov for vedvarende lægekontrol, da 

• urinvejsinfektion kan opstå hos alle med forstyrret blærefunktion. Mange har vedvarende behov for kon-
trol af nyrernes funktion. 

• tryk/siddesår kan opstå i de følelsesløse områder, og de fleste skal have andre til at kontrollere dette. 
• ventilen kan ophøre med at fungere og hos dem med ”arrested hydrocephalus” kan der igen opstå 

behov for at blive ventilbehandlet. Dette kan udvikle sig så langsomt, at det ikke bemærkes af den 
enkelte. 

• aftagende syn kan også udvikle sig så langsomt, at det ikke bemærkes før det er for sent. Regelmæssig 
øjenkontrol anbefales stærkt. 

• udviklingen af syringomyeli kan give et langsomt funktionstab af arme og ben. 
• smerter i arme/ryg skal vurderes. Rygsmerter kan være forårsaget af opstået løshed af ryghvirvlerne 

(lumbal spondylolistese). 
• generelt funktionstab skal vurderes mhp. behov for vedligeholdelsesbehandling og evt. yderligere fysisk 

aflastning/praktisk hjælp. 
• tab af funktion pga. bunden rygmarv (tethered cord) kan også opstå i voksenalderen. 
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Lovgivning pr. 1. januar 2016 
Grundholdningen i dansk sociallovgivning er, at handicappede bør ligestilles med ikke-handi-
cappede og leve et så "normalt liv" som muligt. I "Lov om social service" (Serviceloven) kommer 
dette til udtryk ved, at man ved hjælp af forskellige tiltag søger at kompensere for følgerne af 
den nedsatte funktionsevne. 

Det centrale i Serviceloven er rådgivning og vejledning. For at få familiens dagligdag til at fungere 
rimeligt er det vigtigt, at forældre mødes med indsigt, forståelse og støtte af den kommunale 
sagsbehandler. Sagsbehandleren skal i hele forløbet være familiens nøgleperson med ansvar 
for de sociale ydelser og koordination af den tværfaglige indsats til barn og forældre. Det er 
kommunens ansvar, at forældre med et hjemmeboende funktionshæmmet barn får tilbudt råd-
givning og vejledning med henblik på at kunne passe barnet i hjemmet og støtte og stimulere 
dets fysiske, psykiske og sociale udvikling.  

Kommunen har ifølge bestemmelserne i denne lov endvidere en række økonomiske kompensa-
tionsmuligheder, som dækning af nødvendige merudgifter og ydelse af kompensation for tab af 
arbejdsindtægt på grund af barnets handicap, aflastning og pasning af barnet. Derudover kan 
kommunen stille hjælpemidler til rådighed og tilpasse boligen samt bevilge en bil som hjælpe-
middel til at transportere barnet og dets evt. hjælpemidler. 

Ved overgang fra ung til voksen skal den funktionshæmmede støttes i at leve et så uafhængigt 
liv som muligt. Han/hun skal have hjælp til at flytte hjemmefra, få en uddannelse og have støtte 
til beskæftigelse, eller det skal vurderes, om der er behov for tildeling af fleksjob eller førtidspen-
sion. Støttemulighederne for uddannelse og på arbejdsmarkedet er omfattet af Lov om Aktiv 
Socialpolitik (Aktivloven) og af Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik (Beskæftigelsesloven).  

Servicelovens støttemuligheder  
Nogle af bestemmelserne er fælles for børn, unge og voksne med funktionshæmning, andre er 
rettet specielt mod familier med funktionshæmmede børn og unge, mens nogle kun henvender 
sig til voksne.  

Børn, unge og voksne med funktionshæmning 

• Nødvendige merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne 

• Hjælpemidler 

• Behandling og træning 

• Befordring til behandling, uddannelse, fritid m.v. 
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• Boligtilpasning 

• Støtte til bil  

Familier med funktionshæmmede børn og unge 

• Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til en af forældrene 

• Aflastning, herunder timeaflastning (i hjemmet/til aktivitet)  

Voksne med funktionshæmning 

• Ledsageordning 

• Beskyttet bolig/bofællesskab 

• Boligtilpasning 

• Beskyttet beskæftigelse 

• Hjælperordning   

Aktiv- og Beskæftigelseslovens støttemuligheder  
Ligesom Lov om Social Service er Lov om Aktiv Socialpolitik og Lov om Aktiv Beskæftigelses-
politik grundlæggende bygget på individuel sagsbehandling, hvor der laves en vurdering i hver 
enkelt sag. Det er derfor vigtigt at få afklaret med sin sagsbehandler, hvilke ydelser der kan 
bevilges i forhold til ens konkrete behov.  

Voksne med funktionshæmning 

• Revalidering under uddannelse. 

• Arbejdsprøvning. Mentorordning. 

• Kompensationer for handicappede i erhverv. 

• Job med løntilskud herunder fleksjob og løntilskudsjob til førtidspensionister - skånejob. 

• AF bevilger hjælpemidler til mennesker i ordinære job uden kommunal løntilskudsordning.  

Udover dette er der særlige regler for tildeling af handicaptillæg til handicappede, der modtager 
SU i videregående uddannelse. Betingelsen er, at personens funktionsnedsættelse medfører 
betydelige begrænsninger i evnen til at have erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen. SU- 
styrelsen er endvidere forpligtet til at yde specialpædagogisk støtte, når man går på en videre-
gående uddannelse. Yderligere information om de enkelte områder kan tilsendes i form af kopi 
af lovtekst eller beskrivelse af de enkelte områder fra Solbakkens Rådgivningscenter for Bevæ-
gelseshandicap, Egebæksvej 32, 8270 Højbjerg tlf. 87 39 64 00.  
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Den offentlige støtte 
Børn 

Sundhedsvæsenet  
Der fødes 15 til 20 børn med rygmarvsbrok i Danmark hvert år, og man regner med, at der er et 
sted mellem 600 og 800 personer med denne lidelse i landet. Da antallet er under 1000 henreg-
nes rygmarvsbrok til gruppen af sjældne handicap. I 2001 fremsatte Sundhedsstyrelsen en re-
degørelse vedr. "Sjældne handicap - Den fremtidige tilrettelæggelse af indsatsen i sygehusvæ-
senet". I redegørelsen anbefales det, at behandlingen og kontrollen af børn med rygmarvsbrok 
samles på tre centre i henholdsvis København, Odense og Aarhus, idet der ved disse tre centre 
findes mulighed for at trække på en række specialer og fagområder af betydning for børnenes 
habilitering.  

Kontrolhyppigheden ved de tre centre viI typisk være  

Skema 4 

Fra 0 - 1 år  hver 3. måned (evt. hver 2. måned fra 0 -1/2 år)  

Fra 1 - 7 år  hver 6. - 9. måned (for nogle hver 12. måned) 

Fra 7 – 16 år hver 6. - 12. måned 

Den neurokirurgiske første undersøgelse og behandling omfatter  

• vurdering indenfor de første levedøgn sammen med neuropædiater og ortopæd 

• lukning af celet og evt. indlæggelse af aflastende ventiI ved tegn på hydrocephalus  

De efterfølgende kontroller omfatter  

• kontrol af ventilfunktion 

• vurdering af evt. udvikling af symptomer på tethered cord (bunden rygmarv) 

• vurdering af evt. udvikling af symptomer på senforandringer i rygmarven (syringomyeli)  

Den urologiske første undersøgelse og behandling omfatter  

• vurdering indenfor første levemåned af, hvordan blæren tømmer sig, om den tømmes helt, 
om der er tegn på tilbageløb til nyrerne, og om der evt. er bakterier i urinen. Enkelte får 
endvidere nyrerne og deres filtreringsevne undersøgt. Resultaterne af undersøgelserne giver 
mulighed for at angive, om barnet har en lav eller høj risiko for at udvikle en nyrelidelse. 

• forebyggende medicinsk behandling for at forhindre urinvejsinfektion 
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• evt. oplæring i blæretømning ved hjælp af kateter (RIK)  

Omfanget og hyppigheden af de efterfølgende kontroller afhænger af, hvor høj risikoen for ny-
relidelse er, men vil altid omfatte  

• undersøgelse for evt. bakterier i urinen 

• vurdering af den medicinske forebyggende behandling og teknikken ved RIK 

• vurdering af nyrernes forhold 

• vurdering af blærens tømning og evt. ændringer i vandladnings- og afføringsmønster, da så-
danne ændringer kan være udtryk for symptomgivende tethered cord (bunden rygmarv)  

Den ortopædiske første undersøgelse  

• vurdering indenfor de første levedøgn sammen med neuropædiater og neurokirurg 

• danne et skøn over behov for behandling efter lukning af celet, specielt hvad angår hofter og 
fødder  

De efterfølgende kontroller  

• vurdering og behandling ved evt. tiltagende forandringer i ryg, hofte, knæ og fødder  

• vurdering af evt. ændringer i gangfunktion, ændringer i muskelkraft eller spasticitet/ tiltagende 
scoliose (rygskævhed), da sådanne ændringer kan være udtryk for symptom- givende tethe-
red cord (bunden rygmarv)  

Den neuropædiatriske eller pædiatriske kontrol  

• vurdering indenfor de første levedøgn sammen med neurokirurg og ortopæd 

• vurdering af trivsel og udvikling  

De efterfølgende kontroller  

• vurdering af trivsel og udvikling, spisefunktion, vandladnings- og afføringsmønster, søvn osv.  

• vurdering af udvikling i vægt og højde, inkl. evt. forstyrrelser i vækst- og kønshormon  

• bistå med at få gennemført vurdering af indlæringsmæssige forudsætninger  

• vurdering af socialfunktion og tilpasning, behov for støtte osv.  

• opmærksomhed rettet mod alle de forhold, som knytter sig til de andre specialer, specielt 
hvis kontrol ved de andre specialer ikke foregår i tilknytning til kontrollen hos pædiater.  
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Den fysioterapeutiske undersøgelse, behandling og kontrol er organiseret forskelligt i de forskel-
lige kommuner og regioner. Resultatet er, at barnet ikke altid bliver vurderet og fulgt af en fysio-
terapeut med speciel viden om rygmarvsbrok.  

Ideelt set bør barnet henvises til fysioterapeut med specialviden, der kan foretage 

• vurdering indenfor de første levemåneder af udvikling og gangprognose 

• vejledning og tilrettelæggelse af behandling og træning i hjemmet  

De efterfølgende kontroller  

• inden 1 år vurdering sammen med ortopæd og bandagist af behov for ortoser med henblik 
på stå/gåfunktion 

• vurdering og evt. behandling til forebyggelse af forandringer i ryg, hofte, knæ og fødder 

• vejledning og tilrettelæggelse af behandling og træning i hjem og daginstitution 

• sammen med ergoterapeut vurdering af behov for hjælpemidler, inkl. at komme omkring over 
Iængere afstande 

• sammen med ergoterapeut vurdering af hjemmets indretning, udenomsarealer etc.  

Undervisning og daginstitutionstilbud  
Undervisning og specialundervisning, samt pædagogisk støtte til førskolebørn, er reguleret af 
Folkeskoleloven og diverse bekendtgørelser med tilhørende vejledninger. Indsatsen reguleres i 
henhold til "Bekendtgørelse om Folkeskolens specialpædagogiske bistand til småbørn" og  

"Bekendtgørelse om Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand".  

Der bør altid foretages en Pædagogisk/psykologisk vurdering af børn med rygmarvsbrok for at 
afdække eventuelle sproglige og kognitive vanskeligheder. Vurderingen foretages af Pædago-
gisk/Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunen, eventuelt med hjælp af andre sagkyndige. Der 
kan være tale om psykolog/neuropsykolog, talepædagog eller ergoterapeut, der evt. kan være 
ansat indenfor sundhedsvæsenet.  

Meget ofte sker vurderingen ikke automatisk, men kan foretages på anmodning af forældrene i 
samarbejde med daginstitutionen eller skolen. Vurdering bør foretages første gang senest i 3 -4 
års alder og gentages hen mod skolestart, så skoletilbuddet er afklaret i god tid. Vurdering bør 
gentages senere i skoleforløbet. Tidspunktet bør planlægges. Man skal ikke vente på, at der har 
udviklet sig tydelige indlæringsmæssige/sociale vanskeligheder. 

Barnets hjemkommune er ansvarlig for et passende undervisningstilbud på hjemskolen eller en 
anden skole i kommunen. Eventuelt kan der blive tale om at tilbyde specialklasse/-skole i en 
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anden kommune, eller et særligt specialiseret tilbud, der drives af regionen. Valget af specialun-
dervisningstilbud/-skole og eventuelle særlige foranstaltninger træffes af forældrene og kommu-
nen. Forældrene har væsentlig indflydelse på valget, og de har mulighed for at klage, hvis de er 
uenige i skoleplaceringen eller er utilfredse med undervisningens kvalitet. I god tid inden skole-
start bør der foretages en vurdering af barnets behov for hjælp i skolen og af eventuelle behov 
for ændring af adgangsforholdene til skolen, tilpasning af toilet og omklædningsforhold osv.  

Daginstitutioner og fritidsordninger  

Overordnet skal tilbuddet til det enkelte barn tilpasses barnets behov. Men da rygmarvsbrok er 
en sjælden lidelse, kan lokale forhold medføre, at tilbuddet ikke altid er fuldt tilpasset det enkelte 
barn. Mange børn får tilbud om integration i almindelige daginstitutioner med støtte. Det er vigtigt, 
at støtten ikke kun skal gå til at afhjælpe barnets fysiske vanskeligheder. De fleste har også 
behov for støtte i forhold til den personlige og sociale udvikling.  

Voksne 

Sundhedsvæsenet  
I redegørelsen fra Sundhedsstyrelsen vedr. "Sjældne handicap - Den fremtidige tilrettelæggelse 
af indsatsen i sygehusvæsnet" angives det, at for voksne er det et problem, at kontrollerne ikke 
altid er så koordinerede, som de er for børn. De voksne kan imidlertid blive fulgt af Paraplegien-
heden ved Rigshospitalet og i et begrænset omfang ved Viborg sygehus. På Rigshospitalet er 
overgangen fra børne- til voksenregi formaliseret, så der foreligger en fast overleveringsproce-
dure. Man vil typisk blive tilbudt kontrol hvert andet år, medmindre man f.eks. har en nyrelidelse, 
der kræver hyppigere kontrol. Kontrollen fokuserer specielt på urinvejenes forhold, men vil også 
kunne omfatte forhold som afføringsfunktion, smerter og bevægelsesapparat, ventilfunktion, 
hud- og tryksår, seksualfunktion, daglig funktion og psykiske forhold. Der henvises til anbefalin-
gerne i afsnittet om de voksne med rygmarvsbrok, side 39, hvor der bl.a. fremhæves vigtigheden 
af regelmæssig øjenlægekontrol.  

Undervisning  
Unge og voksne med særlige behov har mulighed for at modtage specialpædagogisk bistand og 
nødvendige hjælpemidler i ungdoms- og voksenuddannelserne. Voksne, der ikke er i stand til at 
følge almindelige undervisnings- og uddannelsestilbud, har ret til specialundervisning efter "Lov 
om specialundervisning for voksne". Det er kommunen, der er ansvarlig for voksenspecialunder-
visningen.  
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Forebyggelse  
Den generelle risiko i befolkningen for at føde et barn med rygmarvsbrok er i Danmark 0,3 - 0,4 
promille. Dvs. der fødes 3 til 4 børn med rygmarvsbrok for hvert 10.000 barn. Med den nuvæ-
rende fødselsrate vil det sige, at der bliver født ca. 20 børn med rygmarvsbrok hvert år. Vitaminet 
folsyre (folinsyre) har vist sig til en vis grad at kunne forebygge forekomsten af medfødte mis-
dannelser, bla. rygmarvsbrok. Det anbefales derfor alle kvinder at tage en vitaminpille med 400 
mikrogram folsyre fra 3 måneder før, man ønsker at blive gravid og de 3 første måneder af 
graviditeten.  

Hvis man er arveligt disponeret til at få et barn med rygmarvsbrok (se nedenfor), anbefales det, 
at man indtager en større dosis folsyre, for at dette skal virke forebyggende. Derfor anbefales 
det, at man i den angivne periode i stedet spiser 5 milligram folsyre om dagen. Ud over den 
arvelige disposition, kan man som kvinde være disponeret ved langvarigt brug af visse typer 
epilepsimedicin, have kronisk tarmlidelse eller sukkersyge og/eller svær overvægt (BMl>29). 
Man kan fa yderligere information hos egen læge og hos Fødevaredirektoratet.  

I 16. fosteruge tilbydes alle en skanning af fosteret med ultralyd. Formålet er at påvise misdan-
nelser, men det er ikke altid, at misdannelser bliver påvist ved denne undersøgelse.  

I visse dele af landet kombineres skanningen med en blodprøve, hvorved chancen for at påvise 
bl.a. rygmarvsbrok øges. I tilfælde af kendt familiær disposition, og hvis man har gjort op med 
sig selv, at man ønsker at abortere et eventuelt afficeret foster, må man henvises tidligt i gravi-
diteten til en fødeafdeling med henblik på undersøgelse.  

Genetisk vejledning  
Der er en arvelig komponent i årsagen til rygmarvsbrok. Genetisk vejledning til forældre og den 
unge med rygmarvsbrok, samt nære slægtninge er derfor absolut relevant. Vejledning kan ydes 
fra et genetisk institut, en børneafdeling eller fødeafdeling. Generelt kan det siges, at har man 
allerede et barn med rygmarvsbrok stiger risikoen til 2 - 3%, ved to børn til 10%. Hvis en af 
forældrene har rygmarvsbrok er risikoen 5% og 1%, hvis mor eller far har en søskende med 
rygmarvsbrok. I forhold til den generelle risiko pa 0,3 - 0,4%, er risikoen således betydelig for-
øget, hvis man har en nær slægtning med rygmarvsbrok.  
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Ordforklaring 
Analprop  

Anal = endetarmsåbning. Prop der forhindrer ufrivillig afføring hos personer med nedsat eller 
manglende funktion af endetarmens lukkemuskel.  

Armspændvidde  

Anden måde at måle højden på. Armspændvidden måles som afstanden mellem spidserne af 
langfingrene med armene fuldt udstrakt i skulderhøjde. Målebåndet skal ligge vandret langs med 
armene og hen over brystet (dvs. ikke hen over halsen). Hos voksne er armspændvidden og 
højden den samme, hos børn er forholdet mellem armspændvidde og højde afhængig af køn, 
og hvor stort barnet er.  

Højden kan beregnes hos børn ved at gange armspændvidden med følgende faktor  

Skema 5 

Armspændvidde fra  Drenge Piger 

80 til 115 cm  1,04 1,05 

116 til135 cm  1,02 1,03 

over 136 cm  1,00 1,01 

BMI 

Body Mass Index. Mål for forholdet mellem højde og vægt. Anvendes til vurdering af, om perso-
nens vægt ligger indenfor det normale, eller om vedkommende er under- eller overvægtig. For 
voksne er et normalt BMI mellem 20 og 25. Over 25 er overvægt, over 30 er fedme. Børns BMI-
værdier er afhængig af barnets alder. 

Grænsen for overvægt hos børn i alderen 4 til 8 år  

Skema 6 

Alder  4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 

Drenge  17,4 17,3 17,4 17,7 18,0 

Piger  17,6 17,4 17,7 18,0 18,5 

Beregning af BMI 

!æ#$	&	'#
(ø*+,	&	-	×	(ø*+,	&	-

= 𝐵𝑀𝐼       f.eks.   34,3
6,73×6,73

= 25,3 
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Cele 

Cele = brok, jf MMC, Myelomeningocele = Rygmarvsbrok.  

Chiaris misdannelse (Arnold-Chiaris misdannelse) 

Udviklingsbetinget misdannelse af lillehjernen. Medvirkende til, at mange udvikler hydrocephalus 
kort efter fødslen, og som ung eller voksen syringomyeli. Kan medføre nedsat koordination af 
håndfunktionen, og specielt hos mindre børn spiseforstyrrelser og forstyrret vejtrækningsfunktion 
pga. tryk pa hjernestammen. 

Cyanose 

Blåfarvning f.eks. af læberne som tegn på nedsat iltforsyning.  

Folsyre (Folinsyre)  

Et B-vitamin, der typisk findes i grønne plantedele, men også i f.eks. lever. Vedr. anbefalinger 
og risiko for mangel, se side 47, eller hent oplysninger hos Fødemiddeldirektoratet. 

Hjernestammen 

Overgangen mellem rygmarven og storhjernen. Indeholder nerveceller, der påvirker en række 
grundlæggende "Iivsfunktioner", som vejtrækning, blodtryk, bevidsthed, muskelspænding (to-
nus) osv. Består af en række veldefinerede områder, hvor den forlængede marv (medulla oblon-
gata) er det nederste og mellemhjernen (diencephalon) er det øverste.  

Hydrocephalus ("Vand i hovedet'') 

Hydro = vand, cephalus = hjerne. Betegnelse for forstørrelse af de centrale hulrum i hjernen. 
Opstår ofte pga. forøget tryk i hjernevæsken.  

Kognitiv  

Forstand, evnen til at ræssonnere og kombinere. Hjernens intellektuelle arbejdsfunktion. Omfat-
ter bl.a. evnen til at forholde sig til og reagere på indtryk og impulser fra omgivelserne og kroppen 
selv, jf perception.  

Lumbalt  

Lænden, betegnelsen for rygraden under brystkassen (thorax, thoracalt) og over korsbenet (sa-
crum, sacralt). Lænden består af 5 ryghvirvler, der nummereres oppefra og ned (Ll-L5). De ner-
ver, der træder ud af rygmarvskanalen lige under de respektive ryghvirvler; nummereres på til-
svarende måde.  
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Myelomeningocele (MMC)  

Brokdannelse (cele) af rygmarven (myelo) og omliggende rygmarvshinder (meninges), ryg-
marvsbrok, se Spina Binda.  

Perception  

Sansefortolkning, hjernens opfattelse/registrering af modtagne sanseimpulser fra omgivelserne 
(syn, hørelse, berøring osv.) og fra kroppen selv (muskler og led, balance, indre organer). Der 
er i perceptionen en vis vurdering af, hvilke impulser der er væsentlige i den aktuelle situation, 
jf. Kognitiv.  

Pubertas præcox  

For tidlig pubertet. Kan konstateres ved bestemmelse af kønshormon hos et barn, der meget 
tidligt viser begyndende pubertetsforandringer, dvs. ændring af kønsbehåring, kønsorganer og 
bryster, og for pigernes vedkommende, menstruation.  

Ridebukseområdet  

Hudområdet omkring endetarmen og ud på sædet. Nerveforsyning fra den nederste del af ryg-
marven, dvs. fra det sacrale område.  

RIK  

Ren Intermitterende Katerisation. Regelmæssig tømning af urinblæren vha. kateter. Foregår un-
der rene, men ikke fuldt sterile forhold. 

Sacralt  

Sakrum = korsbenet. Sacralt cele, brokdannelse over korsbenet. Sacrale nerver, de nerver der 
fra rygmarven træder ud af rygmarvskanalen gennem korsbenet. Nummereres oppefra og ned 
(SI-S3).  

Skoliose  

Rygskævhed  

Socialt kontinent  

At kunne holde sig ren i 3 timer eller mere.  

Spastisk  

Forøget muskelspænding pga. manglende overordnet styring fra hjernen af rygmarvens motori-
ske centre. Kan opstå hos børn med rygmarvsbrok, hvis der er bevaret rygmarv nedenfor brok-
ket. 
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Spina bifida  

Spaltet rygrad (eller "tobladet" rygrad), anvendes synonymt med rygmarvsbrok (myelome-
ningocele) i engelsk og amerikansk litteratur. I WHO's sygdomsklassifikation, lCD-10, dækker 
spina binda over flere beslægtede lidelser, hvoraf myelomeningocele, MMC, er en af dem. 

Stomi  

Af stoma = mund. Kunstig åbning, f.eks. til afledning af afføring ved tarmlidelser, hvor endetar-
men er sat ud af funktion, eller til afledning af urin, hvis urinblæren ikke kan anvendes pa normal 
vis. 

Syringomyeli  

Af syrinx = fløjte eller rør og myelo = rygmarv. Forstørrelse af det centrale hulrum i rygmarven. 
Kan opstå som følge af forøget tryk i rygmarvsvæsken og/eller hjernevæsken, der udgør et sam-
menhængende cirkulationssystem. Jvf. Chiari og hydrocephalus. 

Tethered cord  

Bunden rygmarv. Det fænomen, at rygmarven ikke ligger frit i rygmarvskanalen, men er bundet 
eller fastklæbet til væggen i kanalen. 

Thoracalt  

Thorax = brystet. Thoracalt brok, rygmarvsbrok placeret ud for brystdelen af rygraden, oftest ud 
for de nederste thoracale brysthvirvler (Thll eller ThI2).  

Urinvejene  

Omfatter nyrer, urinledere, urinblære og urinrør. De øvre urinveje omfatter nyrer og urinledere. 
Ved forhøjet tryk i blæren kan der komme tilbageløb af urin til nyrerne. Tilbageløb og infektioner 
i blæren kan medføre nyreskade.
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