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Rapportens baggrund 
Det aktuelle behov for at få udarbejdet en undersøgelse blandt forældre til 2-17 årige med rygmarvs-

brok var primært, at Solbakkens Behandlingscenter havde behov for større og mere eksakt viden 

om børn og unge med rygmarvsbrok i det daglige behandlings- og rådgivningsarbejde. Der var end-

videre et ønske om, at undersøgelsen skulle blive god information til forældre og fagpersoner om-

kring familier med børn med rygmarvsbrok.  

Solbakkens Behandlingscenter havde på daværende tidspunkt et tilbud om behandling, vejledning 

og rådgivning til hjemmeboende børn og unge med handicap i Aarhus amt efter indgået overens-

komst med Aarhus Amt. Desuden havde centret et tilbud om rådgivning og vejledning til børn og 

unge med bevægelseshandicap i øvrige amter i Danmark. Børn og unge med rygmarvsbrok ud-

gjorde en større gruppe. Denne del af Solbakkens Behandlingscenter blev fra januar 2001 videreført 

som Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap, som var landsdækkende. Rådgiv-

ningscentret var og er en selvejende institution men nu under foreningen Jysk Børneforsorg/Frede-

hjem.  

Undersøgelsen blev gennemført efter aftale med Rygmarvsbrokforeningen af 1988 som naturligvis 

var interesseret i at få klarlagt børns og forældres problemstillinger for at kunne målrette støtten til 

deres medlemmer. Undersøgelsen fik titlen "Sundhed og trivsel blandt børn med rygmarvsbrok". 

Rygmarvsbrokforeningen af 1988 er en brugerorganisation for børn, unge og voksne med rygmarvs-

brok og deres forældre og pårørende. Foreningen har tilbud om weekendophold og møder for fami-

lierne eller for børn, unge og voksne med henblik på erfaringsudveksling og udvikling af sociale 

kontakter blandt ligestillede.  

I 1984 var børnelæge Harald R. Lie medlem af en nordisk forskergruppe, der gennemførte en stor 

undersøgelse med titlen "Handicappede børn i Norden". Dele af undersøgelsen blev i 1993 af Harald 

R. Lie fremlagt som en afhandling om børn med rygmarvsbrok med titlen "Disability and Coping". 

Harald R. Lie var til vor store glæde interesseret i at medvirke i en ny og mere omfattende undersø-

gelse, som på nogle områder blev sammenlignelig med 1984 undersøgelsen.  

I forbindelse med beslutningen om omfang, indhold og spørgeskemaets udformning etableredes i 

1998 en baggrundsgruppe bestående af læger med speciel viden og erfaring på området, psykolog, 

forældre fra foreningen, voksne med rygmarvsbrok og fagpersoner fra Solbakkens Behandlingscen-

ter. 

Der blev efterfølgende dannet en projektgruppe med 4 fagpersoner fra Solbakkens Behandlingscen-

ter bestående af fysioterapeut Winnie Aborg, fysioterapeut Vibeke Lie, ergoterapeut Ruth Norling 

Schmidt, forstander Karsten Torst Pedersen og læge Harald R. Lie som konsulent med ansvar for 

spørgeskemaets udformning, udsendelse, bearbejdning og rapportens udfærdigelse samt for sam-

arbejdet med speciallæger vedr. mave-tarmproblemer og børnepsykiatriske spørgsmål.  

Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap og Rygmarvsbrokforeningen af 1988 er 

overordentlig taknemmelig for det omfattende engagement, entusiasme, viden, erfaring og fritid, som 

Vibeke Lie og Harald R. Lie har lagt i undersøgelsen og rapportens indhold.  

Spørgeskemaundersøgelsen og rapporten er gennemført med økonomisk støtte fra Egmontfonden 

og Solbakkens Fond. 

Karsten Torst Pedersen, projektleder 

  



  
 

Forord til andet oplag 
Bogen ”Børn med rygmarvsbrok, funktion, trivsel og forældrenes situation” er skrevet af Harald Lie, 

Vibeke Lie og Karsten Torst Pedersen i 2003. Solbakkens Rådgivningscenter har nu, som udgiver 

af bogen, valgt at lave et genoptryk og samtidig lægge den på vores hjemmeside. I den forbindelse 

er bogen blevet gennemlæst med henblik på at finde de områder, hvor der er sket en udvikling, siden 

den blev skrevet i 2003. Vi vil her i dette forord beskrive disse forskelige områder. 

Samfundsnormerne i Danmark er siden bogens udgivelse gået mere og mere i retning af, at ”Dem 

der selv kan, skal selv”. Det gør betingelserne svære for mange mennesker med rygmarvsbrok. 

Hovedparten af personer med rygmarvsbrok har kognitive dysfunktioner i større eller mindre grad. 

De har dog en tendens til at ”gemme” disse udfordringer. De har gennem hele deres opvækst gjort 

hvad de kunne for selv at kompensere for disse dysfunktioner, og er i løbet af deres opvækst blevet 

eksperter i at gemme sig bag personlige attituder og lign. Det bevirker, at de sagsbehandlere mm. 

der får med dem at gøre, ikke bliver opmærksomme på, at der er kognitive dysfunktioner eller stør-

relsen og arten af dem. Èn af de mest karakteristiske kognitive problemområder for mennesker med 

rygmarvsbrok betegnes af mange neuropsykologer som lav arousal, i den her forbindelse ikke noget 

der kan medicineres mod, men noget man skal kompensere for. Denne dysfunktion bevirker, at 

personen, som har dysfunktionen, let bliver opfattet som doven og uengageret af sine omgivelser 

og derfor let risikerer ikke at få den støtte og anerkendelse, som han/hun har brug for.  

Med sådanne dysfunktioner i hjernen kan det være svært at forestille sig, at ting kan forandre sig ift., 

hvordan de er nu. Egenopfattelsen af styrker og svagheder kan f.eks. være meget forskellig fra den 

opfattelse familie, venner og andre har. Det kan f.eks. være uenighed om, hvilke job eller kurser der 

vil være det bedste og mest realistiske valg. I vores arbejde som rådgivere er det vores erfaring, at 

mange med MMC har svært ved at erkende en realistisk opfattelse af deres egen situation. 

Har man kognitive dysfunktioner, som dem der ofte opleves hos mennesker med MMC, kan det 

være svært/umuligt at danne en længere tankerække. Det kan f.eks. bevirke, at man 

 nemt bliver kastebold mellem forskellige holdninger 

 ikke kan finde vej 

 ikke kan forstå egen situation – urealistisk billede af hvad man kan 

 ikke kan forstå andres situation – kan virke som u-empatisk 

 har svært ved at følge med i undervisningen 

 ikke kan udføre komplekse arbejdsopgaver 

 nemt bliver stresset i arbejdssituationer 

I bogen er der beskrivelser af forældrenes svar omkring den mobning, deres børn oplever i skolen 

og i fritiden. Her er der også sket en udvikling siden bogens udgivelse. Mobning blandt børn foregår 

i dag mere og mere på de sociale medier såsom facebook og på sms. Derfor er der også mulighed 

for at tilfælde af mobning i højere grad foregår i fritiden i stedet for i skolen, da man ikke behøver at 

være fysisk til stede for at mobbe hinanden.  

En anden ting, som er en følge af den teknologiske udvikling er, at mangel på det, man i dag normalt 

har i et almindeligt hjem af teknologiske ting, kan bruges som hjælpemidler til børn og unge med 

rygmarvsbrok. F.eks. er en iPad, en bærbar computer eller en smartphone meget brugbare ift. at 

hjælpe barnet kognitivt f.eks. ved at skematisere hverdagen. Ved at brug af sådanne apparater, føler 

barnet sig også mindre ekskluderet fra sin omverden, da de ”bare” bruger iPad osv., som deres 

kammerater også har og bruger. 



  
 
Bogens forfattere skriver, at da bogen blev skrevet, blev der på landsplan årligt født 30 børn med 

rygmarvsbrok. Dette tal har ændret sig markant. Vi har fået oplyst fra børneafdeling A 40 på Skejby 

Sygehus, at der på landsplan årligt (2014) bliver født 5 børn med rygmarvsbrok. Der er derfor stor 

risiko for, at den viden der er oparbejdet med hensyn til MMC, ganske langsomt vil gå i glemmebo-

gen. 

Noget andet, der har ændret sig er, at Danmark i 2009 tilsluttede sig FN´s handicapkonvention og 

den 24. september 2014 underskrev Danmark tillægsprotokollen. Det betyder, at der fra FN’s side 

bliver ført tilsyn og at man som enkeltperson har klagemulighed direkte til FN. Og at vi her i landet 

har forpligtiget os til at ligestille habilitering med rehabilitering. Det har været et stort problem for 

mange med rygmarvsbrok og andre med medfødt fysisk handicap, at man i behandlingssystemet 

ikke tidligere arbejdede med begrebet habilitering. 

 

Mette Thorndal Henriksen   Ole Dixen 

Socialrådgiver og Konsulent  Centerleder og konsulent  



  
 

Forord 
Rapporten er resultatet af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med titlen "Sundhed og 

trivsel blandt danske børn med rygmarvsbrok", som blev gennemført i 1998. Rapporten beskriver 

børnenes fysiske, indlæringsmæssige og personlige forudsætninger for sundhed og trivsel. Desuden 

beskrives indsatsen fra både forældre og sundhedsvæsenet.  

Derudover beskriver rapporten, hvordan børnene trives og klarer sig i dagligdagen i hjem, daginsti-

tution, skole og fritid, og i hvor stor udstrækning børnenes forskellige vanskeligheder har indflydelse 

på deres muligheder for udfoldelse og samvær med andre. Ligeså beskrives børnenes vilkår, f.eks. 

betydningen af de fysiske rammers indflydelse, og hvorvidt et evt. personligt støttebehov dækkes.  

Forældrenes tilfredshed med den støtte, hjælp og vejledning, der blev ydet dem fra sundhedsvæse-

nets og kommunens side er beskrevet. Desuden beskrives forældrenes egen trivsel og tilfredshed 

med deres situation.  

Rapporten er opdelt i to selvstændige dele.  

Første del er en generel beskrivelse af de mange sider af lidelsen rygmarvsbrok baseret på littera-

turstudier. Dette afsnit kan læses af dem, som gerne vil have en generel viden på området. 

Anden del er en opgørelse over resultater af undersøgelsen. 

For at sætte resultaterne i perspektiv bliver der flere steder henvist til det generelle afsnit. Hvert 

afsnit i resultatdelen afsluttes med en opsummering og evt. også en anbefaling.  

Rapporten henvender sig til forældre med et barn med rygmarvsbrok og til de mange forskellige 

samarbejdspartnere, de har omkring deres barn. Det drejer sig f.eks. om læger, sygeplejersker, fy-

sioterapeuter, ergoterapeuter, sagsbehandlere, lærere, pædagoger og psykologer. Derudover vil 

rapporten være nyttig for studerende ved f.eks. fysio- og ergoterapeutuddannelserne ligesom for 

andre, der interesserer sig for habilitering af funktionshæmmede børn samt deres familier.  

Undersøgelsen er blevet til indenfor rammerne af Solbakkens Behandlingscenter for Bevægelses-

handicap og Rygmarvbroksforeningen af 1988. Grundstammen i spørgeskemaet kan føres tilbage 

til det spørgeskema, der blev udviklet ved Nordiska Hålsovårdshøgskolan i Gøteborg til en under-

søgelse i 1984 af "Handicappede børn i Norden" under ledelse af professor Lennart Køhler. Desuden 

er en stor del af spørgsmålene de samme, som er stillet i SIFs (Statens Institut for Folkesundhed) 

undersøgelse i 1996 af "Danske børn og børnefamiliers sundhed og velfærd i Danmark", offentlig-

gjort i 2001.  

Derfor skal der rettes en speciel tak til Hålsovårdhøgskolan og til SIF ved forskningsleder, cand. stat. 

Mette Madsen for godt samarbejde omkring denne undersøgelse  

 

 

Desuden en tak til 

Overlæge, ph.d. Niels Bilenberg for samarbejde omkring de børnepsykiatriske problemstillinger    

Læge, ph.d. Klaus Krogh vedr. afføringsproblematikken 

Overlæge Niels IIlum for data til rådighed både i forbindelse med opsporingen af børnene i det øst-

danske område og bortfaldsanalysen 

De neurokirurgiske og pædiatriske afdelinger i det jysk-fynske område for hjælp til opsporingen af 

børnene  



  
 
Afdelingsleder fysioterapeut Winnie Aborg Hingelberg og afdelingsleder ergoterapeut Ruth Norling 

Schmidt for deres medvirken ved udarbejdelsen af de supplerende spørgsmål i spørgeskemaet og i 

hele opstartsfasen, indtil ændrede arbejdsforhold satte en stopper herfor, og for deres kritiske gen-

nemlæsning af manuskriptet 

Børnelæge Gunver Fuglsang for kommentarer og gode råd efter gennemlæsning af manuskriptet 

Sekretær Inge Vognstrup for renskrivning af manuskriptet 

Egmontfonden og Solbakkens Fond for økonomisk støtte til gennemførelse af undersøgelsen og 

udgivelse af rapporten  

Endelig en stor tak til alle familierne til børn med rygmarvsbrok, der har taget sig tid til at udfylde det 

store spørgeskema, og som sammen med børnene i vores daglige arbejde, har givet os inspiration 

og lyst til at gå i gang med denne opgave.  

 

Harald R. Lie                   Vibeke Lie  Karsten Torst Pedersen 

børnelæge, dr. med. sci.                      fysioterapeut  centerleder
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 Indledning 

Holdningsmæssig baggrund  
Denne rapport beskriver situationen for danske børn med rygmarvsbrok (myelomeningocele, MMC). 

Rygmarvsbrok er en af de hyppigste årsager til medfødt fysisk handicap blandt danske børn. De 

fleste børn med rygmarvsbrok er normalt begavede, men mange af dem har specifikke indlærings-

vanskeligheder. Ud over at børnene har behov for jævnlig medicinsk indsats, har mange behov for 

faglig og social udviklingsstøtte. Børn med rygmarvsbrok bliver hermed eksponent for, hvor velfun-

gerende den medicinske, undervisningsmæssige og sociale service er for børn med handicap.  

Rapporten baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse foretaget i 1998 af Behandlingscentret Sol-

bakken i Aarhus og Rygmarvsbrokforeningen af 1988 med titlen "Sundhed og trivsel blandt danske 

børn med rygmarvsbrok". Mange af spørgsmålene er de samme spørgsmål, som blev stillet i en 

tilsvarende nordisk undersøgelse i 1984, suppleret med spørgsmål udviklet i samarbejde med spe-

ciallæger i henholdsvis mave-tarm sygdomme (gastroenterologi) og børnepsykiatri. Mange af 

spørgsmålene er også de samme, som blev stillet til tilfældigt udvalgte danske familier i 1996 af SIF1. 

Det har derfor været muligt at drage sammenligning med beskrivelsen af almindelige danske børn i 

1996, og med resultaterne fra 1984.  

Rapportens hovedsigte er at beskrive habiliteringen af en udvalgt og veldefineret gruppe af handi-

cappede børn, som MMC børnene er samt deres sundhed og trivsel. Begrebet "habilitering" er ikke 

så anvendt i Danmark, men adskiller sig fra "rehabilitering" ved, at der er tale om en indsats i forhold 

til børn, der skal udvikle færdigheder - ikke genvinde færdigheder. Habiliteringens mål er at udvikle 

børnenes fysiske, intellektuelle og sociale funktion og at deres integration samtidig med, at man 

holder sig for øje, at børnene er afhængige af, at deres familie også er velfungerende.  

WHO’s model for habilitering er lagt til grund for både spørgeskemaet og for strukturen i denne 

rapport (det "miljørelaterede handicapsyn" (WHO’s ICIDH fra 19802) 

Figur 1.1 

 

  

                                                           
1 SIF, Statens Institut for Folkesundhed, tidligere DIKE, Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi. 
2 WHO, World Health Organisation (Verdenssundhedsorganisationen), IClDH, International Classification of impairment, 
Disability and Handicap, Geneve 1980. 

Skadelidelse (impairment) Funktionsnedsættelse (disability) Handicap 

Omgivelser/miljø 

Sygdom/lidelse 
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Eller som de tilsvarende sammenhænge i dag er beskrevet vha. WHO’s nye terminologi3 på området. 

Figur 1.2 

 

 

 

Disse modeller udtrykker, at det er et komplekst samspil mellem personens forudsætninger og om-

givelserne, som betinger personens samlede udvikling.  

I en rapport, der beskriver en medfødt lidelse, bliver der let en tendens til, at man fremhæver de 

negative sider, dvs. en beskrivelse af, hvad de pågældende børn ikke kan. Ved at anlægge habilite-

ringssynsvinklen, håber vi at kunne belyse de vanskeligheder, børn med rygmarvsbrok har, og hvor-

dan der kan kompenseres for disse vanskeligheder. 

Målet for habilitering er at skabe et godt barneliv og lægge grunden for et selvstændigt og menings-

fuldt voksenliv.  

Inden sidste halvdel af 1950-erne overlevede kun et fåtal af børn med rygmarvsbrok, men ved ind-

førelse af nye behandlingsteknikker har man efterhånden opnået, at hovedparten af børnene bliver 

voksne. Det betyder, at alle sider af barnets udvikling er blevet lige betydningsfulde. Dispositionen 

af denne rapport er derfor heller ikke udtryk for, at nogle indsatsområder opfattes som vigtigere end 

andre.  

Beskrivelsen tager sit udgangspunkt i en model med barnet i centrum omgivet af familien og med 

"systemet” som en ydre skal. Barnet har nogle funktionelle forudsætninger, som omgivelserne skal 

forholde sig til i støtten til barnet. Støtten til barnet ydes i nogle forhold direkte fra familien og fra 

"systemet”. I andre forhold indirekte f. eks. ved, at en af forældrene ydes kompensation for tabt 

arbejdsfortjeneste for hermed bedre at kunne påtage sig pleje og støtteopgaver i forhold til barnet. 

Indirekte kan sygehusvæsenet f.eks. støtte barnets selvstændighedsudvikling ved at instruere for-

ældrene i, hvordan de kan lære barnet selv at klare den personlige hygiejne, som f.eks. blæretøm-

ning vha. kateter. Skolen og institutionerne er vigtige i forhold til barnets indlæring og sociale udvik-

ling, mens det sociale system er med til at skabe de økonomiske rammer for, at forældrene kan have 

overskud til deres barn, og sørge for bevilling af de nødvendige kompensatoriske tiltag som skinner, 

hjælpemidler, invalidebil, ombygning af hjemmet osv.  

                                                           
3 WHO, World Health Organisation, ICF, international Classification of Functioning, Disability and Health, 2001. 

Sygdom/lidelse 

Omgivelser Holdninger 

Deltagelse/udfoldelse Aktivitet/funktion 
Forudsætninger 

kropslige og intellektuelle 
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Det har ikke været et formål at bedømme den faglige kvalitet af indsatsen, idet en sådan bedøm-

melse forudsætter, at ikke kun modtageren, men også den, der yder indsatsen, bliver hørt. Foræl-

drene er derfor ikke blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med den ydede behandling. De er i stedet 

blevet spurgt om deres tilfredshed med den eventuelt ydede støtte og vejledning, dvs. i hvor høj grad 

den har været anvendelig og tilstrækkelig.  

Projektgruppens arbejde  
Som anført har projektgruppen anvendt mange af spørgsmålene vedr. børnenes og forældrenes 

almindelige forhold fra undersøgelsen af danske børn i 1996 efter aftale med Hålsovårdshøgskolan 

i Gøteborg og SIF, Statens Institut for Folkesundhed ved forskningsleder, cand. stat. Mette Madsen.  

 

Endvidere har projektgruppen til udvikling af dele af spørgeskemaet samarbejdet med  

Gastroenterologisk afdeling 

Paraplegiambulatoriet, Aarhus Amtssygehus 

Universitetshospitalet i Aarhus, ved overlæge, professor, dr.med. Søren Laurberg og læge, ph.d. 

Klaus Krogh 

Overlæge, ph.d. Nils Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov 

 

Undersøgelsen er godkendt af den videnskabsetiske Komite for Aarhus Amt og er anmeldt som 

forskningsprojekt til Registertilsynet.  

Vedrørende undersøgelsens praktiske gennemførelse, se Kapitel 8, Teknisk del. 
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Del 1 Generelt om rygmarvsbrok 

 Rygmarvsbrok – en mangesidet lidelse 

Indledning 
Rygmarvsbrok eller myelomeningocele (MMC) hører til de sjældne handicap. Rygmarvsbrok er sam-

tidig en af de hyppigste årsager til medfødt fysisk funktionshæmning. På nuværende tidspunkt(2003) 

fødes der ca. 30 børn med rygmarvsbrok pr. år i Danmark. Ifølge Sundhedsstyrelsen har man i 

Danmark kendskab til ca. 1000 mennesker med rygmarvsbrok. Årsagen til lidelsen er ikke afklaret, 

men man ved, at faktorer som kosten (indhold af folinsyre), genetisk disposition og miljøfaktorer1 

spiller ind. Det, der har givet lidelsen navn, og som ved fødslen er det mest markante, er rygmarvs-

brokket, en udposning (cele) over rygraden.  

Antallet og graden af fysiske funktionsproblemer hos børn med rygmarvsbrok varierer fra få og små 

til mange og meget omfattende. Stort set alle med rygmarvsbrok har behov for livslang behandling 

og kontrol. For nuværende(2003) er der i Danmark kun 2 steder med koordineret indsats overfor 

børn med rygmarvsbrok, indtil de bliver 16 (18) år, i form af centerfunktion ved Rigshospitalet eller 

ved Universitetshospitalerne i Aarhus og Odense med deltagelse af specialister indenfor neuroki-

rurgi, pædiatri, urologi, ortopædi og gastroenterologi.  

Ca. ¾ af børnene bliver integreret i almindelige klasser i Folkeskolen, men langt de fleste viser tegn 

på opmærksomhedsproblemer og specifikke indlæringsvanskeligheder. De fysiske og indlærings-

mæssige vanskeligheder medfører, at de i forskelligt omfang har brug for støtte af fysisk, intellektuel 

og social art. Der er derfor behov for en bred, koordineret indsats mellem fagpersoner såvel indenfor 

som udenfor hospitalsregi og familien. I mange tilfælde kan det være nødvendigt med en bred støtte 

langt op i voksenalderen.  

Medfødt misdannelse af centralnervesystemet  
Centralnervesysternet (CNS) omfatter hjernen, lillehjernen, den forlængede marv og rygmarven. 

CNS dannes i løbet af de første uger af fosterlivet i form af et rør, der ligger, hvor rygraden siden 

skal dannes. I den ene ende af dette "neuralrør" dannes hjernen med tilhørende strukturer, resten 

bliver til rygmarven. I starten ligger dette neuralrør ude på overfladen, men det omsluttes tidligt af de 

strukturer, der siden bliver til kraniet og rygradens knogler. Hvis der kommer forstyrrelser i den nor-

male udvikling af neuralrøret, sker det ofte, at omslutnings- eller lukningsprocessen ikke forløber 

normalt, hvorfor der opstår en større eller mindre lukningsdefekt. 

Rygmarvsbrok er en sådan forstyrret udvikling af neuralrøret (en neuralrørsdefekt). Ved rygmarvs-

brok er udviklingen af flere af hjernens og lillehjernens strukturer forstyrret samtidig med, at der 

opstår en lukningsdefekt i form af et rygmarvsbrok i slutningen af 4. fosteruge. Rygmarvsbrokket 

viser sig som en udposning af hinderne omkring rygmarven. Udposningen (Celet) indeholder ødelagt 

eller dårligt udviklet nervevæv. Det medfører, at den normale nerveforbindelse til kroppen nedenfor 

celet (dvs. til den nedre del af kroppen, benene, blæren og tarmen) er forstyrret i større eller mindre 

grad. Ved operation kort efter fødslen, lægges nervevævet ind på plads i rygmarvskanalen og dæk-

kes med hinder og hud. Men da misdannelsen er opstået tidligt i fosterlivet, kan nervebanerne ikke 

gendannes.  
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Dette kan medføre  

 lammelser I ben og evt. underkrop med ledsagende fejlstilIinger af led og skævhed af ryg  

 føleforstyrrelser i underkrop og ben  

 forstyrret funktion af blære  

 forstyrret funktion af tarm  

Hertil kommer, at  

 forandringer i hjernen kan give opmærksomheds- og indlæringsvanskeligheder  

 vand i hovedet (hydrocephalus) udvikles tidligt efter fødslen hos ca. 85%  

 epilepsi opstår hos knap 10% af børnene  

 næsten halvdelen af børnene udvikler overvægt  

 mange går tidligt i pubertet 

Medens rygmarvsbrokket er synligt ved fødslen, kan andre misdannelser i CNS kun påvises ved 

undersøgelser som CT- eller MR-scanning af hjernen, lillehjernen og rygmarven. Disse misdannel-

ser kan have stor betydning for den intellektuelle og fysiske funktion, men graden og omfanget af 

følgerne af disse misdannelser ses først under barnets opvækst.  

De mange alvorlige forandringer medfører en overdødelighed blandt børn og unge med rygmarvs-

brok. Indtil sidste halvdel af 1950-erne var den primære overlevelse kun 10%, men overlevelsen 

øgedes betragteligt med udviklingen af den aflastende ventil for hydrocephalus. Siden er overlevel-

sen yderligere øget, således at man nu regner med at 94% overlever den første måned, og 91% det 

første år og 82-80% frem til 18 år2.  

Den generelle risiko for at føde et barn med rygmarvsbrok er ca. 0,4 promille. Hvis man har fået et 

barn med rygmarvsbrok stiger risikoen til 2-3%, ved to børn til 10%. Hvis en af forældrene har ryg-

marvsbrok er risikoen 5% og 1 %, hvis mor eller far har en søskende med rygmarvsbrok. I forhold til 

den generelle risiko, er risikoen således betydelig forøget, hvis man har en nær slægtning med ryg-

marvsbrok. Årsagen er måske en genetisk betinget ændret omsætning af vitaminet folinsyre, så der 

kræves indtagelse af en større dosis, for at folinsyre kan virke forebyggende. Hvis man er familiært 

disponeret til at føde et barn med rygmarvsbrok (eller anden neuralrørsdefekt) eller har en sygdom, 

der disponerer hertil3, anbefales det derfor, at man spiser 5 milligram folinsyre om dagen mod de 

ellers anbefalede 0,4 milligram.  

Fysiske funktionsforstyrrelser  

Lammelser  
Som angivet er nerveforsyningen under celet påvirket i større eller mindre grad. Manglende nerve-

forsyning til musklerne medfører lammelser og forstyrret eller manglende følesans.  

Celet sidder oftest mellem den nedre halvdel af ryggens brystdel (thoracalt) og korsbenet (sacralt). 

Celets placering er afgørende for funktionen i benene samt af blære og tarm. Lavt placerede celer 

kan medføre lammelser i fødderne og evt. sædemuskulaturen, medens de højere celer medfører 

mere omfattende lammelser af benene og evt. af de nedre ryg- og bugmuskler. 
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Lammelserne er ofte mere udtalte i nogle muskelgrupper end andre. De stærkere muskelgrupper 

udøver et ensidigt skævt muskeltræk omkring leddene med risiko for kontrakturer (muskelforkortnin-

ger), og der kan opstå fejlstillinger af hofte-, knæ- og fodled. Disse kan være til stede allerede ved 

fødslen, f. eks. i form af klumpfødder, men de kan også opstå senere.  

Skævhed (skoliose) eller andre fejlstillinger af ryggen opstår hos mange dels pga. dårligt udviklede 

eller skæve ryghvirvler i området omkring celet, dels pga. svaghed i ryggens muskulatur.  

Meget ofte må fejlstillingerne i leddene korrigeres operativt. Man kan forsøge at forhindre udviklingen 

af kontrakturer bl.a. ved, at børnene tidligt kommer op at stå med skinner og får lejlighed til at udvikle 

en gangfunktion. Der er imidlertid ofte behov for flere ortopædkirurgiske indgreb i løbet af barndom-

men med efterfølgende behov for genoptrænings- og vedligeholdelsesbehandling. Ved udtalte for-

andringer i ryggen er der mange, der kan få brug for en afstivende rygoperation.  

Gangfunktion  
Celehøjden er af stor, men ikke af altafgørende betydning for gangfunktionen. Mange undersøgelser 

har vist, at børn med lavtsiddende cele, dvs. lavt lumbalt (nedre lænd) og sacralt, får en effektiv 

gangfunktion og ofte bevarer den op gennem alderen, mens børn med thoracalt cele og højt lumbalt 

cele (øvre lænd) i langt mindre grad gør det4. 

Andre faktorer end celehøjden har imidlertid også betydning. F.eks. er der større chancer for at opnå 

en god gangfunktion hos børn, som ikke har fejlstillinger i hofte, knæ eller fødder, end hos børn med 

fejlstillinger. Hos børn med normale ledforhold kan man udnytte mulighederne i teknisk avancerede 

skinner, og man kan i dag således ikke fraskrive børn med thoracalt cele muligheden for at komme 

til at gå effektivt i hvert fald indendørs. Børnenes psyke og motivation spiller også en rolle. Som en 

negativ faktor for god gangfunktion kan f.eks. nævnes balanceforstyrrelser5, hvor nogle børn med 

rygmarvsbrok er påfaldende angste for at falde bagover. Andre faktorer af neurologisk art som f.eks. 

spasticitet kan også have negativ indvirkning på gangfunktionen.  

I 1984-undersøgelsen6 gik 69% af børnene med rygmarvsbrok henholdsvis uden (23%) eller med 

(46%) skinner og ganghjælpemidler. Over lidt længere afstande er det almindeligt, at disse børn 

anvender kørestol pga. nedsat gangdistance. Det er forskelligt, hvor praktisk brugbar en gangfunk-

tion er. Til beskrivelse af den praktiske gangfunktion anvendes ofte Hoffers klassificering7 (beskrives 

yderligere i kap. 3).  

Nogle børn mister gangfunktionen i en ung alder. Mange undersøgelser viser, at udvikling eller for-

værring af fejlstillinger i hofte, knæ eller fødder, skoliose samt andre neurologiske problemer er be-

tydningsfulde faktorer herfor. Det er derfor af stor betydning at søge at bevare eller om nødvendigt 

operativt at genskabe en god stilling i leddene.  

Der er i de senere år udviklet midler og metoder til at opnå den mest effektive gang hos forskellige 

handicapgrupper, og dermed også søge at bevare gangfunktionen længst muligt. Således har Fer-

raris8 koncept til MMC børn vundet indpas mange steder såvel i de skandinaviske lande som i andre 

dele af Europa. Ferrari har bl.a. udviklet funktionelle skinner tilpasset forskellige celeniveauer. Skin-

nerne giver mulighed for, at flere børn end tidligere kan få en brugbar gangfunktion9 samtidig med, 

at skinnerne mindsker risikoen for udvikling af senfejlstillinger. Gangen er baseret på, at barnet har 

fuld stående balance uden støtte af hænderne og i videst muligt omfang også gang uden støtte. 

Børnenes mulighed for at udvikle den finere koordination mellem hænderne øges herved, og belast-

ningen af armene bliver mindre.  

Det er vigtigt med en meget tidlig indsats, dvs. lige inden eller omkring 1 års alderen. Det er det 

tidspunkt, hvor børn i almindelighed gerne vil op at stå, og hvor de er motiverede for at øve sig i at 
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gå og stå. Jo tidligere børnene får vænnet sig til skinnerne, og jo mere de får mulighed for at øve sig 

i at klare sig med dem i alle dagligdagens situationer, jo bedre gangresultater får man.  

Konceptet forudsætter et nært samarbejde mellem bandagist, fysioterapeut og ortopædkirurg, med 

fælles teorigrundlag10.  

At det har betydning for børn både psykisk og fysisk at stå og gå er i dag almindelig anerkendt, 

hvorfor der også er god mening i at satse meget på at opnå gangfunktion eller i det mindste ståfunk-

tion hos børn med rygmarvsbrok. Som en del af den normale udvikling er det psykisk både stimule-

rende og tilfredsstillende for børnene, når de oplever sig selv på samme niveau som andre børn i 

leg og aktiviteter.  

Det anses også for vigtigt for knogledannelsen at være oppe at støtte på benene i længere tid ad 

gangen, ligesom det har betydning for blodcirkulationen at gå eller skifte mellem at stå og sidde.  

Selvom nogle børn ophører med at gå, har det ikke været forgæves, at de har gået. Mazur et al.11 

påviste således, at børn der gik eller havde gået fra tidlig alder, havde færre knoglebrud, færre sid-

desår, fungerede mere selvstændigt, og var bedre til at forflytte sig fra kørestolen end en kontrol-

gruppe, som udelukkende havde brugt kørestol fra starten.  

Følesans  
Den manglende nerveforsyning går også ud over følenerverne til muskler, led og hud. Føleforstyr-

relsernes udbredelse er, tilsvarende muskellammelserne, afhængige af celets højde. Den nedsatte 

følesans kan medføre, at det ikke kan føles, når en sko trykker, eller hvis der f.eks. kommer varmt 

vand fra en vandhane ned over benet. Der er derfor risiko for at få tryk- og brandsår, hvilket knap 

halvdelen af børnene i 1984-undersøgelsen havde haft6. På grund af forstyrret følesans har mange 

med rygmarvsbrok ingen vandladnings-eller afføringstrang, ligesom følesansen som oftest er nedsat 

eller mangler omkring endetarmsåbningen og de tilstødende områder ("ridebukseområdet”). Dette 

kan disponere til udviklingen af siddesår.  

Urinveje  
Urinblærens tømning styres via flere områder af rygmarven. Ved et højt cele, kan der være bevarede 

områder af rygmarven under celet. Disse områder er berøvet den overordnede styring fra hjernen 

med det resultat, at der sendes ukontrollerede signaler til blæren. Blæren får derfor hele tiden sig-

naler om at trække sig sammen, den bliver "spastisk". Kapaciteten bliver herved lille, og pga. den 

konstant øgede spænding i blæren er der risiko for, at urinen løber tilbage gennem urinlederne til 

nyrerne. Denne risiko forøges af, at lukkemusklen omkring urinrøret i bunden af blæren også trækker 

sig sammen. Der er også risiko, for at blæren ikke bliver tømt effektivt. Noget urin bliver stående 

tilbage og kan danne grobund for vækst af bakterier, som kan medføre blære- og øvre urinvejsinfek-

tioner. 

Den spastiske blære reagerer hurtigt på, at blæren fyldes op med urin. Den normale blærekapacitet 

er ca. 300 ml, men den spastiske blære reagerer på langt mindre urinmængder. Det medfører hyp-

pigt behov for at komme på toilettet eller ufrivillig vandladning (inkontinens), da følesansen fra blæren 

jo sædvanligvis også er afbrudt. Denne form for blæreforstyrrelse forekommer hos ca. 45% af børn 

med rygmarvsbrok12.  

Hvis nerveforsyningen ud til selve blæren er afbrudt, hvilket den ofte er ved et lavt cele, får man en 

slap blære uden evne til at trække sig sammen. Den slappe blære kan fyldes op med store mængder 

urin uden at reagere, men da lukkemusklen sædvanligvis er slap, kommer urinen til at sive konstant. 

Hvis der er bevaret lidt aktivitet i lukkemusklen, vil blæren ikke kunne tømme sig helt på grund af 
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den manglende muskelkraft i blærevæggen, så også ved den slappe blære er der risiko for blære-

betændelse. Denne forstyrrelse forekommer hos knap 1/4 af børnene12.  

Overgangsformer mellem de to typer af blæreforstyrrelser forekommer, da nerveforsyningen til blæ-

revæg og blærebund udgår fra forskellige niveauer i rygmarven. Tømnings- og lukkefunktionen kan 

derfor være påvirket i forskellig grad. Også denne forstyrrelse forekommer hos ca. 1/4 af børnene.12  

En endelig beskrivelse af, hvordan blæren fungerer hos den enkelte, forudsætter en urologisk un-

dersøgelse, der bl.a. omfatter en måling af blærens kapacitet og trykforhold, samt en røntgenologisk 

vurdering af fyldnings- og tømningsforhold, evt. suppleret med vurdering af nyrernes forhold. Den 

første vurdering bør foretages allerede i spædbarnsalderen, og de fleste urologiske og pædiatriske 

afdelinger har udarbejdet vejledninger om, hvornår og hvordan disse forhold bør vurderes igen under 

barnets opvækst. Selv om børnene i spædbørnsalderen har normal blærefunktion, bør de følges 

med jævnlige urologiske kontroller i det mindste til de er 6 år, fordi der kan opstå ændringer i blære-

funktionen f.eks. som følge af tethered cord13. 

Fælles for de beskrevne "neurogene" blæreforstyrrelser er, at de medfører risiko for gentagne blæ-

rebetændelser og infektion af de øvre urinveje med risiko for nyreskade14. Ved gennemførelse af 

regelmæssig tømning af urinen vha. kateter (RIK), kan man opnå, at der opstår markant færre infek-

tioner af nyrerne, specielt hvis den kombineres med medicinsk behandling lokalt i blæren.  

Børn med spastisk urinblære har ikke kontrol over vandladningen, dvs. de er inkontinente. Ligeledes 

er børn med slap lammelse af blæren og dens lukkemuskel også inkontinente. Ved den spastiske 

blære afgår urinen ofte i ukontrollerede små portioner, medens det ofte siver hele tiden ved den 

slappe blære. Erfaringen har imidlertid vist, at mange kan opnå at blive socialt kontinente15 mht. 

vandladningen ved hjælp af RIK.  

Da urininkontinens kan være et særdeles stort socialt handicap, har man vha. en række forskellige 

operationer forsøgt at afhjælpe inkontinensen. Forsøg med at danne en ny urinblære vha. et stykke 

tarm (Bricker-blære) eller udvidelse af blærens kapacitet vha. et stykke tarm har imidlertid ikke vist 

sig at indfri forventningerne. For nogles vedkommende har indlæggelsen af en kunstig "lukkemuskel" 

(Scott-protese) fungeret godt. I dag udfører man ofte Mitrofanoff’s operation på dem, som har si-

vende urin, hvorved man får anlagt en forbindelse fra blæren til en kunstig åbning (stomi) vha. blind-

tarmen samtidig med, at man lukker urinrøret i bunden af blæren. Blæren tømmes herefter vha. et 

kateter gennem den kunstige åbning. 

Tarmfunktion 
Forstyrret nerveforsyning pga. rygmarvsbrokket kan påvirke tyktarmens funktion. I modsætning 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 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 ende-

tarmen vha. bevægelser i tarmvæggens muskulatur. Under denne proces bliver indholdet mere og 

mere fast og formet. Det tager sædvanligvis fra et halv 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 nervesy-

stem styres via rygmarven på andre og flere niveauer end styringen af musklerne til benene og 

bækkenbunden. Sammenhængen mellem celehøjde og forstyrret tarmfunktion er derfor ikke så ty-

delig, som når det drejer sig om forstyrret muskelfunktion i benene. I de fleste tilfælde er imidlertid 

næsten hele tyktarmen lammet ved et højt cele og kun den nederste del og endetarmen ved et lavt. 
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Selve lukkemusklen vil hos mange være åbenstående og slap, men kan hos dem, der har en spa-

stisk blære, være lukket. Praktisk talt alle børn med rygmarvsbrok har manglende følesans omkring 

endetarmsåbningen og som oftest også i de tilgrænsende områder ("ridebukseområde"). Ud over at 

følesans er af betydning for, om man har afføringstrang eller ej, medfører den manglende følesans 

som nævnt en risiko for at udvikle siddesår. 

Lammelser af tyktarmens muskulatur medfører, at indholdet passerer langsommere igennem tyktar-

men, og i mange tilfælde går denne passage næsten helt i stå. Den langsomme passage medfører 

knoldet afføring, der for nogle kan have den fordel, at de kan holde på afføringen selvom endetarmen 

er slapt lammet. På den anden side medfører kronisk forstoppelse meget ofte, at tarmens slimhinder 

reagerer, så der opstår en form for diarre, og børnene bliver inkontinente mht. afføring. Desuden 

medfører forstoppelse ofte smerter, ubehag og nedsat appetit. Hvor mange børn med rygmarvsbrok, 

der har forstyrret tarmfunktion, varierer lidt i forskellige opgørelser. I den nordiske undersøgelse fra 

1984 havde knap 80% af børnene forstyrret tarmfunktion, og af disse følte 65% sig belastet af affø-

ringsinkontinens.  

Ved forstoppelse og hård, knoldet afføring kan man forsøge at regulere afføringen vha. kosten og 

med afføringsmidler. For at komme af med den hårde afføring er man ofte nødt til at "plukke" de 

hårde knolde eller stimulere omkring endetarmen. I 1984-undersøgelsen fik 51% af børnene uden 

normal afføringskontrol fjernet afføringen manuelt eller vha. stimulation. Afføringssprøjter og klysma, 

kan være effektive, men virker kun på den nedre del af tarmen. Får at få sat gang i det, som evt. står 

længere oppe i tyktarmen, må man anvende højt skyl16· (retrograd tyktarmstømning, RCE).  

Ufrivillig afføring eller afføringsinkontinens er også særdeles socialt handicappende. Regelmæssig 

udtømning vha. højt skyl har vist sig at kunne afhjælpe problemet hos mange. Hvis denne metode 

ikke er acceptabel eller kan gennemføres rent praktisk, kan Malones operation evt. være løsningen. 

Her anlægges en stomi i højre side af maven ind til blindtarmen. Gennem denne stomi kan man vha. 

et kateter foretage "antegrad tyktarmstømning" (ACE), dvs. skyl af tyktarmen uden at skulle gå op 

gennem endetarmen.  

Hydrocephalus og andre udviklingsforstyrrelser i hjernen og 

rygmarven  
I alt udvikler ca. 4/5 af alle børn med rygmarvsbrok hydrocephalus (vand i hovedet) tidligt efter føds-

len. Det er nødvendigt at behandle disse børn med en aflastende ventil (shunt), der leder noget af 

hjernevæsken fra hjernens centrale hulrum via et plastikkateter ned i bughulen, tidligere førte man 

det til hjertets højre forkammer. Herved kan man forhindre, at væskeovertrykket i hjernens hulrum 

medfører udvidelse af hulrummet og vækst af hovedets omfang. Ultralydsundersøgelse af fostre 

med rygmarvsbrok17 har vist, at stort set alle børnene har en udvidelse af hjernens hulrum uden 

overtryk, allerede før de er født.  

Stort set alle børn med rygmarvsbrok har Arnold-Chiaris misdannelse18, hvor en del af lillehjernen 

er forstørret og forlænget ned langs rygmarven gennem åbningen i bunden af kraniet. Herved bliver 

der dårlig plads i selve åbningen, og lillehjernen kan komme til at trykke på hjernestammen. Dette 

tryk kan forstyrre en række vitale kropsfunktioner. Således kan forstyrret synkefunktion og opkast-

ningstendens være udtryk for stammepåvirkning. Det samme kan vejrtræknings- og søvnforstyrrel-

ser være og måske Iydoverfølsomhed. Endvidere kan symptomer fra en tethered cord (bunden ryg-

marv, se nedenfor) evt. forstærkes af de dårlige pladsforhold i kranieåbningen.  

En anden medfødt udviklingsforstyrrelse, der forekommer hos mindst 40%19, er en underudvikling 

af hjernebjælken (corpus callosum). Corpus callosum er af betydning for udvekslingen af informati-

oner mellem de to hjernehalvdele, hvilket bl.a. viser sig ved, at en hel eller delvis manglende corpus 
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callosum kan påvirke evnen til rumlig og matematisk opfattelse, samt sproglige funktioner, specielt 

dannelsen af overbegreber. Tilsammen må disse forandringer opfattes som primære, dvs. forandrin-

ger som hyppigt optræder sammen med, og som måske har den samme årsag, som det medfødte 

rygmarvsbrok.  

Disse primære forandringer kan have konsekvenser af fysisk og intellektuel karakter hos barnet. Det 

samme kan afledede og senere opståede (sekundære) lidelser i centralnervesysternet have. 

Disse forandringer omfatter bl.a. epilepsi (opstår hos ca. 10%)20, forandringer i rygmarven (syringo-

myeli), påvist hos 40% af dem, der har skoliose18, og bunden rygmarv (tethered cord), der formo-

dentlig er til stede hos alle, der er blevet opereret for rygmarvsbrok. Forandringerne i rygmarven og 

den bundne rygmarv kan medføre funktionstab, såsom forringet gangfunktion, spasticitet, dårligere 

blærefunktion, udvikling af skoliose og smerter i ryggen. En syringomyeli kan evt. først blive symp-

tomgivende i voksenalderen, medens op til 60% får symptomer fra en bunden rygmarv inden 5 års 

alderen21. Der er i dag stor opmærksomhed på at opspore forandringerne tidligt og evt. operere, hvis 

der er symptomer på, at der er risiko for senfølger.  

Håndfunktion 
Forandringerne i den øvre del af rygmarven kan medføre nedsat kraft i specielt de små håndmusk-

ler22. Samtidig kan forandringer i lillehjernen medføre nedsat evne til at anvende begge hænder på 

samme tid, pga. nedsat koordination og nedsat evne til at udføre bevægelser i glidende sekvenser, 

specielt hvis bevægelserne skal foregå hurtigt. Håndens funktion påvirkes også af, at børn med 

rygmarvsbrok også kan have vanskeligheder med mere kompleks sansefortolkning (proprioceptiv 

perception og grafaestesi)23 pga. de medfødte forandringer i hjernen. Nogle undersøgelser viser, at 

vanskelighederne hænger sammen med, at børnene har hydrocephalus24, andre kan ikke påvise en 

sammenhæng.  

Overvægt 
Tendens til overvægt er et generelt problem for børn med rygmarvsbrok, men det kan være svært 

at fastslå, hvor mange der reelt er overvægtige, 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. halv-

delen af børn med rygmarvsbrok har nedsat højdevækst, men over 80% har normal armspænd-

vidde25 26. Med en omregningsfaktor kan armspændvidden benyttes i stedet for måling af højden til 

beregning af forholdet mellem højde og vægt. 

Som oftest er kropsbygningen normal hos spæde og små børn med rygmarvsbrok, men fra 3 – 4 

års alderen øges mængden af fedt på kroppen27 hos mange af børnene. Forskellige undersøgelser 

angiver, at der blandt lidt ældre børn og voksne med rygmarvsbrok er fra 40% op til 55% overvægtige 

(over 95-standard percentilen), mens 5% er fejl- eller underernærede, og resten er normale eller 

velernærede.  

Lammelserne i benene medfører en mindre muskelmasse, og det er mængden af den fedtfri mu-

skelmasse, der er afgørende for, hvor stort energibehov man har. Flere undersøgelser peger på, at 

efter 3 - 4 års alderen bør flertallet af børn med rygmarvsbrok kun få 60 - 80% af den energi, som 

man anbefaler for den pågældende aldersgruppe28. Det er børn med lavt cele, som bevæger sig 

meget, der har det største energibehov.  

Der synes at være en vis sammenhæng mellem overvægt og symptomer fra Arnold-Chiaris misdan-

nelse29, og også en sammenhæng mellem overvægt og hydrocephalus30. Det kan tænkes, at børn 
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med rygmarvsbrok har et lavere energibehov fordi hjerneforstyrrelserne medfører en dårligere regu-

lering af kroppens energiomsætning, som bl.a. skal øges noget efter fødeindtagelse. Denne hypo-

tese er understøttet af det hyppige fund af præpubertets tegn hos mindre børn27. Hvis hypotesen er 

holdbar, understøtter den anbefalingen af, at børn med rygmarvsbrok skal have mindre energirig 

mad end børn i almindelighed pga. mindre forbrænding.  

Overvægt og fedme indebærer en risiko for at udvikle en række lidelser i voksenalderen, bl.a. hjer-

tekarsygdomme og forhøjet blodtryk. Mange børn med rygmarvsbrok har urinvejsinfektioner, og urin-

vejsinfektioner kan lede til påvirket nyrefunktion, en lidelse der ofte medfører forhøjet blodtryk. Over-

vægtige børn med rygmarvsbrok må således formodes at have en forøget risiko for at udvikle forhø-

jet blodtryk. I almindelighed disponerer overvægt endvidere til sukkersyge (type 2 diabetes), hvor 

risikoen for at udvikle sukkersyge tillige er forøget ved nedsat fysisk udfoldelse, der igen hænger 

sammen med overvægt25. Om børn med rygmarvsbrok reelt har risiko for udvikling af type 2 diabe-

tes, er imidlertid ikke afklaret.  

Vækst og pubertet 
Som beskrevet i afsnittet om overvægt kan de fysiske forandringer medvirke til, at sluthøjden ikke 

bliver svarende til børn i almindelighed. Hos op til halvdelen af børnene kan nedsat mængde vækst-

hormon være medvirkende årsag til forsinket længdevækst. Denne hormonforstyrrelse har sammen-

hæng med de centrale hjerneforandringer. Da det kan være vanskeligt at vurdere, hvordan krops-

længden udvikler sig, bør man basere sig på målinger af armspændvidden til bedømmelse af, om 

væksthastigheden er nedsat24. Hvis den er nedsat, bør børnene tilbydes behandling med væksthor-

mon, da en række studier viser, at hormonbehandling kan bedre væksten effektivt. Væksthormon 

har også betydning for udvikling af muskelstyrke og fremmer den psykiske modning.  

Mange børn med rygmarvsbrok går tidligt i pubertet, og for tidlig pubertet (pubertas præcox) fore-

kommer hos knap 20% af børnene, noget hyppigere hos piger end hos drenge. Hos børn med ryg-

marvsbrok er der en sammenhæng mellem en for tidlig pubertet og hydrocephalus31. På samme 

måde som ved forstyrrelser i væksthormonet, formodes årsagen at være en forstyrrelse i hjernens 

styring af hormonbalancen. Ud over at kunne være en psykisk belastning medfører den for tidlige 

pubertet, at "knoglealderen" bliver øget, og væksten derfor går tidligere i stå, så barnets sluthøjde 

kan blive op til 20 cm mindre end den forventede32. Den for tidlige pubertet kan også medføre, at 

væksthastigheden i de tidlige år er normal, til trods for mangel på væksthormon. Børnene bør vur-

deres allerede i 7 - 8 års alderen, og de bør sættes i behandling med hormoner, der kan bremse 

pubertetsudviklingen, så snart der viser sig tegn på for tidlig pubertet. Hos nogle børn er det derfor 

nødvendigt at supplere den kliniske undersøgelse med røntgenbestemmelse af knoglealder og må-

ling af hormonkoncentrationen.  

Med hensyn til pigernes menstruation, har en undersøgelse vist, at menarchen, dvs. tidspunktet for 

den første menstruation, indtrådte gennemsnitligt to år tidligere hos piger med rygmarvsbrok end 

hos deres raske søstre33. Menstruationssmerter forekom sjældent hos piger med højt cele, men 

næsten alle piger med sacralt cele havde menstruationssmerter. Mange havde endvidere behov for 

hjælp, når de skulle skifte menstruationsbind eller tamponer.  

Drengenes seksuelle forudsætninger  

En undersøgelse blandt voksne mænd med rygmarvsbrok angav, at 3/4 kunne få rejsning (erektion) 

og 2/3 kunne få sædafgang. Celehøjden var ikke afgørende for disse reaktioner, men det var nem-

mere for dem med lavt cele at gennemføre et samleje34. Mange mænd med rygmarvsbrok og van-

skeligheder med at få rejsning kan hjælpes med medicinsk behandling (f.eks. Viagra)35. I øvrigt bør 

man være opmærksom på, at testiklerne ikke er kommet ned i pungen hos 25% af drengene25.  
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Søvnforstyrrelser  
Børn med rygmarvsbrok kan have søvnforstyrrelser pga. unormal vejrtrækning forårsaget af Arnold-

Chiari’s misdannelse og påvirkning af hjernestammen. Ved en undersøgelse blandt 83 tilfældigt ud-

valgte børn og unge med rygmarvsbrok36 med gennemsnitsalder 8 - 9 år fandt man, at vejrtræknin-

gen under søvn var lettere abnorm hos ca. 40% og svært abnorm hos 20%. Den abnorme vejrtræk-

ning viste sig som nedsat luftskifte eller apnoe med nedsat ilttilførsel til følge. Dette kan være årsa-

gen til træthed og manglende overskud i løbet af dagen.  

De børn, som er mest udsatte for at have svært abnorm vejrtrækning under søvn, har et højt cele 

(funktionsniveau L2 eller højere) og abnorm lungefunktionstest (FEV1 < forventet 80%), samt børn 

der som yngre har haft lammelse af stemmebåndet og/eller episoder med cyanose.  

Indlæringsmæssige, personlige og sociale forudsætnin-

ger  
De fleste småbørn med rygmarvsbrok bliver erfaringsmæssigt integreret i almindelig daginstitution, 

men har ofte behov for praktisk og pædagogisk støtte. Flertallet af skolebørnene er integrerede i 

almindelige klasser og fungerer intellektuelt indenfor normalområdet men generelt lavere end gen-

nemsnittet af almindelige børn37. Talrige undersøgelser har vist, at mange børn med rygmarvsbrok 

har kognitive vanskeligheder, som medfører specifikke indlæringsvanskeligheder. De kræver derfor 

speciel opmærksomhed og indsats fra skolens side24 38 39. 

En undersøgelse fra TRS (Trenings- og Rådgivningssentret, Sunnås Sykehus, Norge) påviste såle-

des, at 89% af deltagerne i undersøgelsen havde vanskeligheder på et eller flere af følgende områ-

der: håndfunktion, opmærksomhed, koncentration, hastigheden ved omsætning af information, samt 

viste en langsom indlæringskurve. De kognitive vanskeligheder viste sig også ved nedsat visuel 

hukommelse for geometriske figurer og matematik, samt let nedsat visuel opfattelse og konstrukti-

onsevne.  

Derudover er det kendt, at der kan være vanskeligheder med at planlægge og overskue handlings-

forløb samt med en svag tidsfornemmelse. Børnene har en normal sproglig formåen, dog kan for-

ståelsen af mere abstrakte og overordnede begreber være nedsat. Ved udelukkende at anvende 

intelligenstest på denne gruppe kan man få et forkert billede af den kognitive funktion. En mere 

nuanceret kortlægning af de kognitive vanskeligheder er derfor nødvendig.  

TRS anbefaler, at der tages højde for seks principper i undervisningen for at skabe de bedste ind-

læringsmæssige forudsætninger: struktur, supervision, ro, fleksible tidsrammer, langsom præsenta-

tion af vigtig information og mange repetitioner. Derudover at undervisningen tilrettelægges således, 

at der ikke stilles for store krav til håndfunktions- og koordinationsaktiviteter. Brug af kompensati-

onsteknikker som f. eks. båndoptagelse af undervisning, hjælpemidler som computer, og ekstra tid 

til opgaver skal være med i overvejelserne i planlægningen af undervisningen.  

Ved at integrere børnene i almindelige klasser stilles der krav og forventninger til barnets evne til 

social tilpasning. Børnenes personlige forudsætninger herfor er belyst i den nordiske undersøgelse 

fra 198440. Forældrene blev her bedt om at bedømme deres barn mht. forskellige personlige egen-

skaber. Forældre til 4 - 6 år gamle børn med rygmarvsbrok bedømte deres barn lige så positivt som 

forældre i almindelighed bortset fra, at børn med rygmarvsbrok blev opfattet som mere uselvstæn-

dige. Forældre til 13 -18 årige unge med rygmarvsbrok var imidlertid langt mindre positive i deres 

bedømmelse, idet disse unge blev beskrevet som værende langt mere afhængige af andre, mere 

passive, triste, ensomme, urolige og ængstelige i forhold til den beskrivelse forældre til almindelige 

unge gav af deres børn.  
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Mange forhold har betydning for barnets selvværd og selvstændighed, både personlige forhold og 

forhold i omgivelserne. Indsigt og forståelse for egne kognitive muligheder og begrænsninger samt 

forståelse af kroppen og dens funktion opfattes som vigtige elementer i den personlige udvikling. 

Ved en interviewundersøgelse af unge voksne med rygmarvsbrok41 var der kun 1/3 af de normalt 

begavede, der på en rimelig måde kunne forklare, hvad rygmarvsbrok er for noget. Hovedårsagen 

syntes at være manglende information. Mange havde under interviewet ubesvarede spørgsmål vedr. 

arvelighed, mulighed for at føde børn, seksuelle spørgsmål og lign. 

I den nordiske undersøgelse såvel som i mange andre undersøgelser42 understreges det, at foræl-

drenes holdning til at selvstændiggøre barnet op gennem opvæksten har stor betydning for både 

børnenes selvstændighedsudvikling og for udviklingen af deres selvværd og selvopfattelse. Det er 

en vigtig og vanskelig opgave, da børnene er meget afhængige af hjælp mht. personlig hygiejne og 

i mange andre praktiske henseender.  

Baseret på Kierkegaards tanker er et selvstændigt menneske "et vælgende og handlende individ, 

indlejret i en social og kulturel ramme og sat i forhold til andre mennesker." Det selvstændige (auto-

nome) menneske indgår således i et samspil, hvor man giver og modtager. Det betyder, at selvom 

det selvfølgelig er ønskeligt, at man kan opnå fysisk uafhængighed af assistance, er det ikke det 

afgørende, hvis man udvikler evnen til at vælge og tage beslutninger for sig selv, Ifølge den nordiske 

og andre undersøgelser kommer det funktionshæmmede barns psykiske og sociale udvikling ikke 

af sig selv f. eks. ved, at man integrerer barnet i en almindelig klasse. Meget tyder på, at der udover 

støtte af praktisk og/eller indlæringsmæssig art, også er behov for særlig støtte til den personlige 

udvikling. En vellykket integration af et barn med rygmarvsbrok er en gensidig proces, som forud-

sætter, at også lærerne har en nødvendig viden om de vanskeligheder barnet med rygmarvsbrok 

har, at de øvrige elever bibringes en forståelse for vanskelighederne, og at de fysiske forhold er 

tilpassede hertil.  

Den nordiske undersøgelse af, hvordan børnene socialt fungerede, viste, at 19% af børnene med 

rygmarvsbrok havde sjælden eller ingen kontakt med venner udenfor skolen mod 9% af kontrolbør-

nene.  

Med hensyn til forskellige former for fritidsaktiviteter havde 69% af børnene med rygmarvsbrok et 

tilfredsstillende aktivitetsniveau udenfor hjemmet mod 85% af kontrollerne. Endvidere deltog kun 

45% af børnene med rygmarvsbrok mod 64 % af kontrollerne i sportsaktiviteter. Denne lavere akti-

vitet udenfor hjemmet skal ses i forhold til, at børnene med rygmarvsbrok var lige så fritidsaktive 

hjemme og havde lige så mange aktiviteter sammen med forældrene, som kontrollerne havde. Dette 

kunne tyde på, at børn med rygmarvsbrok havde potentialet til at være lige så aktive som børn i 

almindelighed, men at de havde behov for, at det kunne gøres lettere for dem at have udadrettede 

aktiviteter - i særdeleshed uafhængigt af forældrene.  

Barnets livskvalitet  
Målet for den medicinske, pædagogiske og sociale støtte og indsats er at fremme barnets ressourcer 

og funktion mest muligt. Det vil sige, at man søger at skabe de bedst mulige rammer for udvikling 

og personlig trivsel, eller med andre ord, at skabe forudsætningerne for den bedst mulige livskvalitet.  

Livskvalitet kan beskrives på flere forskellige måder, men hvis den skal anvendes i en social og 

medicinsk sammenhæng og med fokus på børn, er en model udviklet i Sverige meget anvendelig43. 

Denne model omfatter centrale livsbegreber af både objektiv og subjektiv karakter, ligesom den 

medinddrager barnets opvækstbetingelser og barnets funktion og personlige forudsætninger. I for-

bindelse med beskrivelse af danske børns livskvalitet44 efter denne model, er der anvendt tre dimen-

sioner:  
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Ydre forhold  

9 indikatorer vedr. forældres erhverv, familiens økonomi og bolig.  

Medmenneskelige forhold  

9 indikatorer vedr. den nærmeste familie, støtte fra forældrene og forældrenes netværk.  

Personlige forhold  

7 indikatorer vedr. barnets aktiviteter, dets selvfølelse og trivsel. 

 

Den nordiske undersøgelse fra 198445 viste, at de "ydre forhold" omkring familien var gennemsnitligt 

ens for familier med børn med rygmarvsbrok og kontrolfamilierne. Uddannelsesniveauet var lidt la-

vere blandt forældre til børn med rygmarvsbrok, men andelen af funktionærer og selvstændige var 

den samme. Tilfredsheden med arbejdssituationen var endvidere lidt lavere hos familierne med børn 

med rygmarvsbrok, men til gengæld havde de en bedre økonomi og bolig end kontrollerne.  

Fødslen af et barn med rygmarvsbrok påvirkede ikke faderens arbejdssituation, men havde en be-

tydning for uddannelse og arbejde for over 80% af mødrene46. Indenfor dimensionen "medmenne-

skelige forhold" var antallet af søskende, hyppigheden af skilsmisser og antallet af enlige forsørgere 

ens i de to grupper. Sammenlignet med kontrollerne udtrykte forældrene til børn med rygmarvsbrok 

imidlertid mindre tilfredshed med familiesituationen og med mulighederne for at have social kontakt 

med venner, men en større tilfredshed med den støtte, de fik fra familien og samfundet end kontrol-

lerne.  

Samlet kan det således konkluderes, at forudsætningerne for god livskvalitet for børnene var gode, 

hvad angik den ydre familiære ramme og forudsætningerne for et positivt medmenneskeligt samspil 

indenfor familien. De havde imidlertid ikke de samme forudsætninger for en god livskvalitet vurderet 

ud fra deres personlige forudsætninger47 48. Det var specielt, hvad angik børnenes aktivitetsniveau 

samt variabler, der kan sammenfattes som udtryk for barnets selvfølelse, men også graden af accept 

fra andre børn.  

I en italiensk undersøgelse af unge med MMC, hvor man anvendte forskellige helbredsindikatorer 

som mål for livskvalitet49, fandt man en omvendt sammenhæng mellem graden af fysisk funktions-

hæmning og psykiske symptomer og tilpasningsvanskeligheder. Således havde dem, der gik uden 

hjælpemidler, og som var uafhængige af hjælp fra andre, større vanskeligheder med at deltage i 

daglige aktiviteter pga. følelsesmæssige vanskeligheder, end dem, der sad i kørestol, og som var 

afhængige af hjælp fra andre.  

Også andre undersøgelser har påvist denne sammenhæng, og en af forklaringerne kan være, at 

dem, der sidder i kørestol, lettere kan acceptere deres begrænsninger end dem, der er lettere funk-

tionshæmmede, og som forsøger at begå sig på lige vilkår. Den italienske undersøgelse viste imid-

lertid, at de børn, der havde modtaget undervisningsmæssig støtte i skolen, havde det følelsesmæs-

sigt betydeligt bedre end dem, der ikke havde fået denne støtte. 
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Del 2 Resultater af undersøgelsen ”Sundhed og trivsel 
blandt danske børn med rygmarvsbrok” 

 De fysiske forhold hos børnene 

Indledning  
I oversigten over rygmarvsbrok Kapitel 2 er der beskrevet en række forskellige fysiske problemer 

forbundet med rygmarvsbrok. Sådanne problemer vil have betydning for et barns helbred og udvik-

lings- og udfoldelsesmuligheder.  

De følgende afsnit vil beskæftige sig med den del af undersøgelsen, der har forsøgt at få beskrevet, 

hvor udbredte de forskellige fysiske problemer var blandt børnene f. eks., hvor mange der kunne gå/  

ikke gå, hvor hyppigt de havde blæreinfektioner, og hvor mange af børnene, der havde blære-tarm- 

problemer.  

Derudover var det af betydning at få belyst, hvordan problemerne blev løst f.eks. 

 om der blev anvendt skinner til at fremme børnenes gangfunktion 

 hvilke ganghjælpemidler, der blev brugt 

 hvilke tømningsprocedurer, der blev anvendt til børn med blære-tarmproblemer  

 

Ligeså i hvor høj grad løsningerne var optimale f. eks. 

 hvor effektiv den praktiske gangfunktion var 

 i hvilken udstrækning børnene kunne være fri for urinvejsinfektioner 

 hvor mange, der var kontinente.  

 

Et andet aspekt var at få at vide, på hvilken måde de fysiske problemer påvirkede barnets udvik-

lingsmuligheder og dagligdag, f. eks.  

 hvor mange operationer barnet havde måttet gennemgå  

 i hvor høj grad børnene selv kunne komme omkring gående med eller uden hjælpemiddel  

 hvor meget tid tømningsprocedurerne ved blære-tarmproblemer tog  

 hvor stort ubehag, der var forbundet med specielt tarmtømning  

 

Forældrene blev derfor også spurgt om, hvor belastende de mente problemerne var for barnet, og i 

hvilken udstrækning de påvirkede barnets livskvalitet.  

Endelig blev forældrene spurgt, om de var blevet vejledt i den praktiske håndtering af problemerne 

og tilfredsheden hermed.  

I nogle sammenhænge f. eks. ved spørgsmålene om praktisk gangfunktion og urinkontinens er der 

i opgørelsen valgt en nedre grænse på børnenes alder på 4 år for at sikre, at problemstillingerne var 

relevante. Med hensyn til tarmkontinens valgtes 6 år som nedre grænse. 



28 
 

 

Gangfunktion  
For børnene, og i første omgang ikke mindst for deres forældre, har det stor betydning, om de kan 

få en brugbar gangfunktion. Resultatet af denne undersøgelse giver et billede af, hvordan børnene 

kunne klare sig gående eller på anden måde kunne komme omkring. Den fortæller ikke, efter hvilke 

principper børnene er blevet behandlet, og derfor heller ikke om forskellige behandlingsmetoders 

evt. indvirkning på gangfunktionen. 

Celehøjden er som nævnt i Kapitel 2 en af de faktorer, der har væsentlig betydning for gangfunkti-

onen. 

Tabel 3.1 

Celets placering hos 125 danske børn med MMC og andelen af børn, der kunne gå. Antal og pro-

cent 

Cele 

Højde 

Svarende til brystet 

(Thoracalt) 

Svarende til øvre 

lænd 

(Højt Lumbalt) 

Svarende til nedre 

lænd 

(Lavt Lumbalt) 

Svarende til korsbe-

net 

(Sacralt) 

Uoplyst 

Børn i alt 125 15% 26% 25% 34% 
(1) 

>1% 

Gående 88 

70% 
21% 56% 84% 93% 

(1) 

100% 

Kommentar  

Celets højdeplacering er baseret på forældrenes oplysninger om  

 kræfterne i barnets ben (dvs. oplysninger om barnet kunne udføre bestemte bevægelser 

over hofte, knæ og fodled).  

 følesansens udbredelse i benene.  

 den celehøjde, som forældrene angav, at de havde fået oplyst.  

Af de 125 børn i denne undersøgelse var 70% af børnene gående. Dette svarer til antallet i 1984 

undersøgelsen. 36 (29%) var ikke gående. 28 af disse børn gik enten ikke endnu, eller havde aldrig 

gået, 8 børn var holdt op med at gå. De fleste børn var omkring 10 år, da de holdt op med at gå, 

(gennemsnitsalder 9 år og 3 måneder, og en spredning fra 4 til 13 år). Årsagen til, at børnene ophørte 

med at gå, er ikke klarlagt. Men det er kendt, at opståede fejlstillinger i benene, tiltagende scoliose 

samt andre neurologiske problemer kan være medvirkende hertil (Kapitel 2).  

Blandt de 36 ikke-gående børn kom i alt 23 børn (64%) dagligt op at stå i ståstativ eller i ståkørestol. 

Antallet af børn, der stod op dagligt, faldt imidlertid, jo ældre børnene blev. Således kom alle førsko-

lebørn på nær et barn dagligt op at stå, mens det kun var tilfældet for godt 3/4 af skolebørn under 

11 år, og for under ½ mellem 11 og 18 år.  

Den praktiske gangfunktion, Hoffers klassifikation  
Til at beskrive den praktiske gangfunktion for børnene fra 4 år og opefter blev Hoffers klassifikation 

af gangfunktion valgt.  
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Tabel 3.2 

Praktisk gangfunktion i henhold til Hoffers klassifikation 

Hoffer 

1 

Udendørs gangfunktion 

Comunity ambulators 

Går for det meste, både inden- og udendørs, evt. med skinner og ganghjælpemiddel. 

Kørestol anvendes kun over længere afstande. 

Hoffer 

2 

Indendørs gangfunktion 

Household ambulators 

Går kun indendørs, har brug for bandagering. Klarer stort set selv at komme i og ud af 

stol og seng. Bruger altid kørestol udendørs, og evt. også indendørs. 

Hoffer 

3 

Ikke praktisk brugbar gangfunktion 

Non-funktionel ambulators 
Går under gangtræning, men anvender kørestol til at komme omkring med. 

Hoffer 

4 

Ingen gangfunktion 

Non-ambulators 
Bruger altid kørestol, men kan som oftest selv flytte sig fra stol til seng. 

 

Den praktiske gangfunktion og celets placering er beskrevet i Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Praktisk gangfunktion/celets placering. 100 danske børn med MMC, 4 år og ældre 

Cele 

højde 

Svarende til brystet 

(Thoracalt) 

Svarende til øvre lænd 

(Højt Lumbalt) 

Svarende til nedre lænd 

(Lavt Lumbalt) 

Svarende til korsbenet 

(Sacralt) 
I alt 

Hoffer 

1 
- 4 9 26 39 

Hoffer 

2 
2 6 9 5 22 

Hoffer 

3 
1 5 2 1 9 

Hoffer 

4 
13 12 4 1 30 

 

Som det fremgår af Tabel 3.3 var der flest børn med lavt cele blandt de bedst gående børn (Hoffer 

1 og 2). Dog er det også tydeligt, at andre faktorer end celehøjden er af betydning for gangfunktionen 

(Kapitel 2). Således havde 1/3 af børnene med højt cele en funktionel gang, og omvendt havde 13% 

af børnene med lavt cele ikke en funktionel gang.  

Hvordan kom børnene omkring indendørs og udendørs  
For at få et billede af, hvordan børnene kom omkring, og hvilke hjælpemidler de anvendte, blev 

forældrene bedt om at angive, hvordan børnene som oftest kom omkring indendørs og udendørs i 

henholdsvis nærmiljøet og over længere afstande. Spørgsmålene kunne besvares med angivelse af 

en eller to muligheder.  

Hoffer 1 

Har indendørs og udendørs gangfunktion 

Indendørs gik alle de 39 børn i gruppen uden ganghjælpemiddel, rollator eller lignende. 16 brugte 

skinner, heraf havde de 12 skinner over fodleddet, 2 over knæleddet og 1 over hofteleddet, (1 uop-

lyst), Nogle få angav, at de også kravlede hjemme. Tre fjerdedele af børnene kunne selv klare trap-

per, en kunne ikke, og resten skulle have hjælp.  
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Udendørs i nærmiljøet var alle børn gående, 33 gik uden hjælpemidler, resten med rollator. Denne 

gruppe børn, som altså var de bedst gående, havde imidlertid nogle begrænsninger i deres gang-

funktion. Udendørs brugte mange også kørestol eller MiniCrosser, og mange kom også omkring ved 

at cykle. En del blev også transporteret af forældrene (Tabel 3.4).  

Tabel 3.4 

Oversigt over hvordan 38 børn med MMC, klassificeret som Hoffer I, kom omkring udendørs i nær-

området 

Hvordan kommer de om-

kring 

Går kun Går og cykler 
Går og bruger køre-

stol 

Går og bruger Mini-

Crosser 
Går og transporteres 

Antal børn    12 13 1 4 8 

 

Over længere afstande var 13 børn gående uden hjælpemidler, 11 kunne anvende cykel. Men i 

forhold til at komme omkring i nærmiljøet var antallet af børn, der gik eller cyklede mindre, og flere 

brugte håndkørestol og MiniCrosser, ligesom der også var flere, der blev transporteret af forældrene. 

19 børn blev transporteret i bil.  

Tabel 3.5 

Oversigt over hvordan 38 børn med MMC, klassificeret som Hoffer I, kom omkring udendørs over 

længere afstand 

Hvordan kommer 

de omkring 

Går eller kører selv Transporteres 

Går Går og cykler Hånd-kørestol 
Cykler og Mini-

Crosser 

Samt går, cykler 

el. kører i hånd-

stol el. i MiniCros-

ser 

Kører ikke selv 

Antal børn 6 6 1 3 9 13 

 

Forældrene til 213 børn klassificeret som Hoffer I angav også, at børnene var noget eller meget 

langsommere end deres jævnaldrende til at komme omkring udendørs. I dårligt føre skulle 1/3 have 

hjælp. Børnenes udholdenhed er ikke belyst, men den var formentlig nedsat for en stor dels ved-

kommende. Det kræver ekstra energiforbrug at gå, når man har svage muskler og evt. må bruge 

skinner.  

16 forældre angav, at deres børn selv kunne benytte offentlig transport, 9 skulle have hjælp, og 5 

kunne ikke. 9 besvarede ikke spørgsmålet.  

Hoffer 2 

Kun indendørs gangfunktion 

Indendørs gik alle 22 børn i denne gruppe uden hjælpemidler eller med rollator. 5 børn gik uden 

skinner. Disse børn var alle sammen børn med lavt cele (sacralt). 16 havde skinner. Heraf havde 2 

skinner over fodleddet, 9 over knæleddet og 3 over hofteleddet, (2 uoplyste). Nogle få angav, at 

børnene kravlede hjemme. 1/3 kunne klare trapper uden hjælp.  

I nærmiljøet var cyklen, håndkørestolen og MiniCrosser de foretrukne hjælpemidler og blev brugt i 

næsten lige stor udstrækning, enten som eneste transportmiddel eller i en kombination. 2 brugte el-

kørestol.  
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Over længere afstande var MiniCrosser så absolut det mest anvendte transportmiddel og blev brugt 

af 1/2 af børnene. 17 blev transporteret i bil af forældrene (Tabel 3.6). Der var kun nogle ganske få, 

der angav, at deres børn selv kunne benytte offentlige transportmidler. Det må have været en for-

udsætning, at kørestol kunne medbringes. 2/3 af børnene var noget eller meget langsommere til at 

komme omkring udendørs end deres jævnaldrende.  

Tabel 3.6 

Oversigt over hvordan 22 børn med MMC, klassificeret som Hoffer 2, kom omkring udendørs over 

længere afstande 

Hvordan kommer 

de omkring 

Går eller kører selv Transporteres 

Går Går og cykler Hånd-kørestol 
Cykler og Mini-

Crosser 

Samt går, cykler el. 

kører i håndstol el. 

i MiniCrosser 

Kører ikke selv 

Antal børn 1 1 2 2 9 7 

Hoffer 3 & 4 

Ikke praktisk brugbar eller ingen gangfunktion 

Indendørs brugte næsten alle håndkørestol hjemme, i daginstitutionen og i skolen. Nogle få brugte 

ståkørestol eller el-kørestol. Godt 1/3 angav, at deres børn ofte kom rundt hjemme ved at krybe eller 

kravle. Ni børn kunne iflg. forældrene selv komme op og ned ad trapper. Hvordan børnene klarede 

trapperne, er der ikke spurgt om. Men der er erfaring for, at børn der ikke kan gå, evt. forcerer trapper 

ved at krybe eller kravle. Denne måde må være blevet anvendt blandt børnene, i hvert fald i disse 

to grupper.  

Også udendørs i nærmiljøet blev håndkørestolen foretrukket af de fleste (64%), ofte i kombination 

med cykel, el-kørestol og MiniCrosser. 12 børn blev også transporteret af forældrene.  

Over længere afstande blev MiniCrosser brugt af godt 1/3 af børnene. 35 børn blev transporteret i 

bil, kørestol eller klapvogn (Tabel 3.7). 

Tabel 3.7 

Oversigt over hvordan 37 børn med MMC klassificeret som Hoffer 3+4, kom omkring udendørs 

over afstande 

Hvordan kommer de 

omkring 

Kører selv Transporteres 

Cykler MiniCrosser 
Håndkørestol og 

MiniCrosser 
og kører i el-stol 

og kører i Mini-

Crosser 
Kører ikke selv 

Antal børn 1 4 1 5 10 16 

 

Fire børn kunne anvende offentlige transportmidler selv. Som i Hoffer 2 gruppen må det have været 

forudsat, at det var med kørestol. 31 blev transporteret i bil af forældrene.  

En nærmere beskrivelse af børnenes evner og muligheder for selv at færdes eller klare sig i forskel-

lige situationer er beskrevet i Kapitel 4 (førskolebørn samt skolebørn, fysisk selvstændighed og 

fritidsaktiviteter). 
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Forældrenes tilfredshed med børnenes hjælpemidler til inden- 

og udendørs brug 
Godt 90% af forældrene er tilfredse med de hjælpemidler børnene har til indendørs- og udendørs 

brug.  

Den fysioterapeutiske indsats  
For at udvikle barnets fysiske muligheder og integrere dem i dagligdagens aktiviteter, kan der være 

brug for, at barnet får jævnlig fysioterapeutisk behandling og/eller, at der bliver givet vejledning til 

barnet og de personer, der har med barnet at gøre i dagligdagen.  

Forældrene blev spurgt om, hvorvidt deres barn havde fået regelmæssig fysioterapeutisk behandling 

indenfor det seneste år, hvor ofte, og om forældrene var tilfredse med mængden i forhold til barnets 

behov.  

Derudover blev der spurgt, om der blev givet vejledning fra fysioterapeut, og i givet fald til hvem, 

samt forældrenes tilfredshed hermed.  

Af forældrenes svar fremgår, at 39% af børnene ikke fik behandling, og af forældrene til disse børn 

skønnede 69%, at der ikke var behov for det. 1/5 af disse familier og børn modtog vejledning. 1/3 af 

de familier, der følte behov for behandling af barnet, fik vejledning.  

Som det fremgår af Tabel 3.8 var det for 2/3 vedkommende børn med de laveste (sacralt) celer, og 

dermed den bedste muskelfunktion, der ikke fik behandling. Behandlingsintensiteten var lidt større 

for børn med højt cele (thoracalt og højt lumbalt) end for de lave.  

Der blev ydet vejledning i forbindelse med alle børn, der fik behandling mindre end en gang om 

ugen. Til 3/4 af de børn, som fik behandling en eller to gange om ugen, blev der også givet vejledning 

i daginstitution/skole og til familien. Antallet af børn i vejledning blev mindre, efterhånden som bør-

nene blev ældre. 

Tabel 3.8 

ForhoIdet mellem omfanget af fysioterapeutisk behandling det seneste år og celehøjde i procent 

Antal behandlinger 
Thoracalt cele 

i alt 18 børn 

Højt lumbalt cele 

i alt 31 børn 

Lavt lumbalt cele 

i alt 31 børn 

Sacralt cele 

i alt 42 børn 

Tilsammen 

i alt 123 børn 

Ingen behandling 17% 22% 36% 64% 39% 

Børn i behandling 15 børn 25 børn 20 børn 15 børn 75 børn 

Mindre end 

X 1/uge 
13% 12% 25% 40% 21% 

X 1/uge 33% 40% 25% 27% 32% 

X 2/uge 47% 40% 35% 20% 36% 

Mindst x 3/uge 7% 8% 15% 13% 11% 

 

¾ af forældrene var tilfredse eller meget tilfredse med mængden af behandling. Resten var utilfredse 

eller meget utilfredse. (Der manglede svar fra 17). 
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På spørgsmålet om forældrene var tilfredse med vejledningen, erklærede ¾ af de 82 forældre, der 

besvarede spørgsmålet, at de var tilfredse eller meget tilfredse med vejledningen. 

Ligesom med vejledning var der en tendens til, at antallet af børn, der fik behandling faldt med alde-

ren (Tabel 3.9). 

Tabel 3.9 

Fordelingen af børn, der får fysioterapeutisk behandling i forhold til alder og celehøjde i procent 

Alder og antal 

børn 
Thoracalt cele Højt lumbalt Lavt lumbalt Sacralt cele I alt i behandling 

 2 – 6 år 

i alt 50 
100% 78% 87% 48% 68% 

7 – 11 år 

i alt 45 
90% 82% 56% 13% 56% 

12 – 18 år 

i alt 29 
50% 75% 29% 50% 55% 

Alle børn 

i alt 124 
83% 78% 64% 36% 51% 

 

Da der i undersøgelsen her ikke indgår spørgsmål vedr. vejledningens eller behandlingens mål og 

metoder, kan der ikke gives en forklaring på mængde og fordeling af vejledning og behandling af 

børnene. 

Som beskrevet tidligere (Kapitel 2) har børn med sacralt og lavt lumbalt cele de bedste muligheder 

for at opnå en varig og god gang (Hoffer 1 og Hoffer 2). Udvikling af fejlstillinger i ben og fødder kan 

medføre forringelse eller ophør af gangfunktionen. I hvilken udstrækning behovet for fysioterapeutisk 

behandling i den henseende, set ud fra et fagligt synspunkt, blev dækket, er således f.eks. uafklaret, 

og ligeså om hensigtsmæssigt udformede skinner og ortopædiske operationer evt. havde overflø-

diggjort en del fysioterapeutisk behandling. 

For at indsatsen overfor børn med rygmarvsbrok skal kunne give de bedste resultater, kræves der 

en specialiseret viden. Den fysioterapeutiske indsats her i landet er de fleste steder decentraliseret 

og foregår i kommunalt regi eller i privat praksis. Man kan derfor ikke forvente, at de fysioterapeuter, 

der får med et MMC-barn at gøre, er i besiddelse af specialiseret og ny viden om MMC. Dertil er 

handicappet for sjældent.  

Opsummering  
88 af de 125 børn (70%) var gående. Blandt dem, der ikke gik, var der 8 (22%), som havde været 

gående.  

Der var flest børn, der gik blandt børn med et lavt cele, men der var også gående børn blandt dem 

med de højere celer.  

Lidt over 1/3 af de gående børn blev klassificeret som Hoffer I, Community Ambulators, 1/5 som 

Hoffer II, Household ambulators, dvs. 61 % af dem, der var 4 år og ældre. 

Mange af de bedst gående børn (klassificeret som pkt. 3 i Hoffer 1) havde en begrænset gangdi-

stance, så de også måtte bruge håndkørestol og MiniCrosser udendørs. 213 blev vurderet til at være 

noget eller meget langsommere end deres jævnaldrende til at komme omkring udendørs. 1/3 skulle 

have hjælp i dårligt føre. 213 af børnene kunne klare trapper, en kunne ikke, resten skulle have 

hjælp. 
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Næsten alle forældre var tilfredse med børnenes hjælpemidler til inden- og udendørs brug.  

75 børn (61%) fik jævnlig fysioterapeutisk behandling. Til godt 3/4 af dem blev der også ydet fysio-

terapeutisk vejledning til familie og/eller daginstitution og skole.  

Der var flest børn med lavt (sacralt) cele blandt de børn, som ikke fik behandling.  

Til de børn, som ikke fik behandling, blev der givet fysioterapeutisk vejledning til familie og/eller 

daginstitution og skole (24%).  

3/4 af forældrene var tilfredse med den fysioterapeutiske vejledning samt med mængden af fysiote-

rapeutisk behandling.  

Anbefalinger  
En funktionel beskrivelse af børnenes gangfunktion vha. Hoffers klassifikation suppleret med 

spørgsmål af betydning for barnets muligheder for at færdes på lige fod med jævnaldrende inde og 

ude, vil være velegnet f.eks. i forbindelse med afgørelse om tildeling af invalidebil, og ved bedøm-

melse af andre behov for hjælpemidler, boligændringer eller andre større foranstaltninger.  

For at sikre tilstrækkelig viden om rygmarvsbrok i kommunerne er det vigtigt, at der findes nogle få 

rådgivningscentre med specialiseret viden, som kan vejlede de lokale fysioterapeuter og andre fag-

grupper i kommunerne om indsatsen overfor børn med rygmarvsbrok.  

Urinvejene  
Som beskrevet i Kapitel 2 har de fleste børn med rygmarvsbrok forstyrret funktion af urinblæren 

pga. afbrudt eller forstyrret nerveforsyning til muskulaturen i blæren og bækkenbunden. Urinblærens 

muskulatur sidder i selve blærevæggen og i bunden af blæren. Musklerne i blærevæggen skal være 

afslappede, når blæren fyldes op med urin, og kunne trække sig sammen, når blæren skal tømmes. 

Musklerne i blærens bund og til dels i bækkenbunden har en lukkefunktion (sfinkter), Lukkemusk-

lerne skal arbejde modsat af blærevæggens muskler. Når blæren fyldes op (slap blærevæg) skal 

lukkemusklen trække sig sammen og forhindre urinen i at løbe ud. Når blærevæggen trækker sig 

sammen, skal lukkemusklen slappes for at urinblæren kan tømmes.  

Alle kroppens muskelfunktioner er styret fra hjernen, der via "relæstationer” i rygmarven kontrollerer 

musklerne via de perifere nerver. En afbrudt eller forstyrret nerveforsyning pga. rygmarvsbrokket 

medfører som beskrevet en af de følgende neurogene blæreforstyrrelser.  

Den spastiske blære  
Hvis hjernens kontrol over "relæstationerne" er afbrudt, men den perifere nerveforsyning er bevaret, 

opstår en lille sammentrukket (spastisk) blære med lukket lukkemuskel.  

Den slappe blære  
Hvis den perifere nerveforsyning er afbrudt, opstår en stor slap blære med åbenstående lukkemu-

skel.  

Blandingsform af den spastiske og slappe blære 
Behandlingen af blæreforstyrrelsen vil være afhængig af hvilken forstyrrelse, der er tale om, men i 

mange tilfælde vil det være muligt at opnå en større grad af urinkontinens og forhindre, at der opstår 

øvre urinvejsinfektioner ved regelmæssig tømning af blæren vha. kateter (ren intermitterende kate-

terisation, RIK).  
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Tidligere var der mange, der fik anlagt en kunstig blære, der blev tømt via en urostomi (dvs. en 

kunstig åbning til urin). I dag anvender man mere en stomi via hvilken, man kan tømme blæren 

direkte vha. et kateter (Kapitel 2). I 1984 havde 9,5% af de nordiske børn fået anlagt en urostomi. I 

denne undersøgelse var der tre børn (2,4%). Endvidere havde to børn fået anlagt den omtalte stomi 

til katetertømning af urinblæren.  

Vandladningsmåde 
Tabel 3.10 

Hvordan 123 børn med MMC ladede vandet, fordeling i procent 

Vandladningsmåde Tisser almindeligt Brug af kateter 

Sivende urin eller 

portionsvis uden 

kontrol 

Urostomi eller stomi 

til kateter 
I alt 

123 børn i alt 18% 67% 11% 4% 100% 

(Der mangler svar fra 2 børn) 

Der var 14 børn, der havde konstant sivende urin eller tissede portionsvis uden kontrol, og blandt 

dem var der 3 børn, der kom af med urinen ved at trykke med hånden over blæren (komprimere). 

Denne metode, der altså her blev anvendt af 2% af alle børn, var tidligere den helt dominerende. I 

1984-undersøgelsen blev denne metode anvendt af næsten halvdelen af de danske børn. Metoden 

anbefales ikke længere, bl.a. fordi trykket over blæren indebærer en risiko for at presse urin op i 

urinlederne og op til nyrerne, og den sikrer ikke, at blæren bliver tømt helt, så metoden kan ikke 

forhindre, at der opstår blærebetændelse.  

Urinkontinens  
I almindelighed er børn fra 4 års alderen renlige m.h.t. vandladning om dagen. Blandt de 100 børn 

med rygmarvsbrok, der var 4 år eller ældre, var der 9%, der havde normal urinkontrol, dvs. de ladede 

vandet på almindelig vis og havde ingen tendens til ufrivillig vandladning. De børn, som ikke havde 

normal urinkontrol, delte sig i to hovedgrupper, 72% benyttede kateter til tømning af blæren, medens 

16% havde konstant sivende urin eller tissede i portioner, men var inkontinente (Tabel 3.11). 

Tabel 3.11 

Urinkontinens blandt 94 børn med MMC, 4 år eller ældre, i procent 

Urinkontrol 

 

Tømningsmåde 

Inkontinente 

63 børn 

Ofte tørre 

Tisser hver 2. time eller sjæld-

nere 

15 børn 

Helt tørre 

Tisser hver 3. time eller sjæld-

nere 

16 børn 

I alt 

94 børn 

Normal urinkontrol 0% 0% 100% 9 børn 

Brug af kateter 69% 21% 10% 72 børn 

Siver eller portionsvis uden 

kontrol 
100% 0% 0% 13 børn 

Andel i procent 67% 16% 17% 100% 

(Ikke med, 3 børn med stomi, * 3 ubesvarede) 
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Som det fremgår af Tabel 3.11 opnåede 10% af dem, der anvendte kateter, at være helt tørre. Hvis 

man regner disse børn sammen med de 9 børn, som havde normal urinkontrol og de 3 børn med 

stomi, så var i alt 19 eller 20% socialt kontinente, dvs. at de kunne tømmes hver 3 time eller sjæld-

nere og holde sig tørre ind imellem. Konstant urinsiven blev rapporteret af 12%.  

Det er afgørende for et barns muligheder for at være på linje med jævnaldrende, at der er rimelige 

intervaller mellem hver gang, man skal på toilettet. I denne undersøgelse tømte ca. 3/4 af de inkon-

tinente blæren hver 3. time eller sjældnere. Det medførte, at hyppigheden af deres toiletbesøg var 

forenelig med et socialt aktivt liv, selvom de måtte anvende ble.  

Tidsforbrug  
Undersøgelsen viser, at det gennemsnitligt kun tog lidt længere tid at tisse vha. kateter end ved at 

tisse almindeligt. Børnene med normal urinkontrol angav at bruge under 5 min. per vandladning. 

Børn, der tømte sig vha. kateter, brugte lidt over 6 min. i gennemsnit (58% brugte under 5 min. og 

6% mere end 15 min.). Mange af de børn, som havde konstant urinsiven eller tissede portionsvis 

men uden normal kontrol, brugte selvfølgelig meget kort tid på at tisse, men 25% angav, at de brugte 

mere end 15 min. pr. gang.  

Hjælp fra andre  
Der var 56 børn, der havde behov for hjælp, når de skulle tisse. De børn, som ikke havde behov for 

hjælp, var overvejende ældre børn (gennemsnitsalder 10½ år), medens de børn, der skulle hjælpes, 

overvejende var yngre børn med en gennemsnitsalder på 8½ år. Der var ingen forskel på pigers og 

drenges behov for hjælp, og de fleste måtte have hjælp både hjemme og i daginstitution eller skolen.  

Vejledning til forældre og børn i tømningsprocedurer  
Blandt forældre til de 125 børn svarede 16%, at der ikke var behov for vejledning i tømning af blæren, 

da barnet ikke havde vandladningsproblemer. 10% var ikke blevet vejledt, og 74% var blevet vejledt. 

Stort set alle, der var vejledt, var tilfredse eller meget tilfredse med vejledningen.  

Blandt forældrene til børn, der var 6 år eller ældre, mente 23%, at vejledning ikke var aktuelt for 

deres barn, men af disse børn var det kun 1/3, der havde normal urinkontrol. 40% ønskede vejled-

ning til deres barn, medens 37% var blevet vejledt. 83% angav, at de var tilfredse eller meget tilfredse 

med denne vejledning.  

Urinvejsinfektioner  
Ifølge forældrene havde 43% af alle børn været behandlet mindst en gang for en formodet blærebe-

tændelse indenfor de sidste 12 måneder. I gennemsnit havde de haft det 2,5 gange i løbet af et år. 

I denne undersøgelse havde 46% af pigerne og 39% af drengene haft blærebetændelse, hvilket 

svarer til billedet i 1984 undersøgelsen, hvor der også var en større andel af pigerne, der havde 

tendens til infektion (Tabel 3.12).  
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Tabel 3.12 

Tømningsmåde og urinvejsinfektioner indenfor et år blandt børn med MMC, 2 – 18 år, i procent 

Antal urinvejsin-

fektioner 

Normal urinvejskontrol 

10 børn 

Brug af kateter 

81 børn 

Sivende urin eller porti-

onsvis uden kontrol 

26 børn 

Urostomi eller stomi til 

kateter 

5 børn 

I alt 

122 børn 

Ingen 90% 51% 77% - 57% 

1 eller flere 10% 49% 23% 100% 43% 

 

Det er ikke kun proceduren, der er afgørende for, om et barn får infektion, men også om barnet har 

en slap eller spastisk blære, hvor den spastiske blære i større grad disponerer til infektion. 

De fleste spastiske urinblærer må forventes at findes blandt de børn, som har højt cele (Tabel 3.13).  

Tabel 3.13 

Urinvejsinfektioner indenfor et år set i forhold til celehøjde og tømningsprocedure. Børn med MMC 

2 - 18 år i procent 

Cele højde 
Bryst og øvre del af lænd 

(Thorakalt og højt lumbalt) 

Nedre del af lænd og korsben 

(Lavt lumbalt og sacralt cele) 
I alt 

107 børn 
Antal urinvejsinfektioner 

Brug af kateter 

39 børn 

Sivende urin eller por-

tionsvis uden kontrol 

4 børn 

Brug af kateter 

42 børn 

Sivende urin eller por-

tionsvis uden kontrol 

22 børn 

Ingen 38% 100% 62% 45% 44% 

1 eller flere 62% - 38% 55% 56% 

 

De fleste børn med høje celer må formodes at have spastiske blærer. Som det fremgår af Tabel 

3.13, var der en høj andel af infektioner blandt disse børn. Om brugen af kateter har kunnet forhindre 

infektion hos en del af disse børn kan ikke afklares ved denne undersøgelse, men andre studier 

tyder på dette. Blandt børnene med de lavere celer, der fortrinsvis har slappe blærer og overgangs-

former, var der færre urinvejsinfektioner blandt de børn, som anvendte kateter, end blandt børn med 

sivende urin. Det tyder på, at man ved hjælp af kateteret får en mere fuldstændig tømning af den 

slappe blære, og at dette er forebyggende over for infektioner.  

Kontrol for urinvejsinfektion  

De fleste urinvejsinfektioner blandt børn med rygmarvsbrok medfører, at børnene får symptomer 

såsom ændret og evt. ildelugtende urin, og/eller almen utilpashed, mavesmerter, nedsat appetit eller 

feber. I en del tilfælde er symptomerne på infektion imidlertid meget ukarakteristiske eller meget 

svage, men der kan alligevel godt være en risiko for nyreskade. Mange børn får derfor kontrolleret 

deres urin med jævne mellemrum.  

Indenfor de sidste 3 år havde 53% af børnene i denne undersøgelse fået urinen kontrolleret rutine-

mæssigt evt. ved mistanke til blærebetændelse, medens 36% kun fik urinen kontrolleret ved infekti-

onsmistanke. 11% havde ikke fået urinen kontrolleret. Af de 66 børn, der fik urinen kontrolleret ruti-

nemæssigt, havde 50% været i behandling for en infektion indenfor de sidste 12 måneder mod 40% 

af dem, som kun fik kontrolleret urinen ved mistanke, og 15% af dem som angav ikke at have fået 

urinen kontrolleret.  
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Hvor foregik kontrollen? 

Af de 110 børn, som fik deres urin kontrolleret på en eller anden måde, foregik kontrollen i hjemmet 

for 20% af børnenes vedkommende, for 38% hos den praktiserende læge og 42% på hospital eller 

hos speciallæge. Blandt dem, der fik urinen kontrolleret på hospital eller hos speciallæge, havde 

39% været behandlet for en infektion indenfor det sidste år mod 50% af dem, som kontrollerede 

urinen selv, eller som blev kontrolleret hos den praktiserende læge.  

Behandling af urinvejsinfektion hos børn med rygmarvsbrok må opfattes som en specialistopgave. 

Undersøgelsen har ikke forsøgt at afdække, hvem der har haft ansvaret for behandlingen, men hvis 

man går ud fra, at den læge, der er ansvarlig for urinkontrollerne, også er den, der er ansvarlig for 

behandlingen, tyder undersøgelsen på, at behandlingen hos den praktiserende læge ikke var så 

effektiv, som behandling styret af hospitalet eller speciallæge. Der var meget stor forskel mellem 

amterne m.h.t. om hospitalerne overlod kontrollen af børnene med rygmarvsbrok til den praktise-

rende læge eller ej. Den større infektionshyppighed blandt de børn, der blev kontrolleret hos den 

praktiserende læge er ikke statistisk signifikant, men det bør alligevel overvejes, om det ud fra et 

patientperspektiv er hensigtsmæssigt at lægge urinkontrollen - og hermed behandlingen - udenfor 

sygehuset. Der var ingen sammenhæng mellem celehøjde, fysisk funktion, og hvor børnene blev 

kontrolleret, så det var ikke de "Iettere" tilfælde, der fik urinen kontrolleret udenfor hospitalet.  

Urinvejsproblemernes betydning for livskvalitet   
Behovet for at anvende specielle procedurer og tilstedeværelsen af inkontinens kan påvirke barnets 

livskvalitet i forhold til børn, som har normal urinfunktion og kontrol. Den eventuelle påvirkning af 

barnets livskvalitet er forsøgt belyst ved hjælp af følgende spørgsmål i spørgeskemaet (Tabel 3.14). 

Tabel 3.14 

Urinvejsproblemers betydning for livskvaliteten blandt danske børn med MMC fra 4 - 18 år, belyst 

ved følgende spørgsmål 

I hvor stor udstrækning bliver barnets hverdag påvirket af urinvejsproblemer? 

Påvirkning 

Urinkontrol 
Påvirkes ikke Påvirkes lidt Påvirkes noget Påvirkes meget I alt 

Normal urinkontrol 89% 11% 0% 0% 9 børn 

Brug af kateter, helt tør 14% 43% 43% 0% 7 børn 

Brug af kateter, ofte tør 7% 21% 43% 29% 15 børn 

Inkontinent 2% 26% 40% 32% 61 børn 

Samlet fordeling 
13% 

(12 børn) 

25% 

(23 børn) 

36% 

(33 børn) 

26% 

(24 børn) 

100% 

(92 børn) 

 

At dømme ud fra forældrenes besvarelser, var børnenes livskvalitet meget påvirket af, at de var 

inkontinente, og påvirkningen var næsten lige så stor, selvom de kunne være "ofte tørre".  

Ved sammenligning af dem, der benyttede kateter, ses det endvidere, at livskvaliteten var mindre 

påvirket, når de opnåede at være "helt tørre". Selv om forskellen ikke er statistisk sikker, tyder sva-

rene på, at det at være kontinent er af betydning for livskvaliteten, selvom det at skulle bruge kateter 

er noget belastende.  
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Man kan forestille sig, at det er af betydning for livskvaliteten, at man ud over at være kontinent, kan 

være uafhængig af hjælp fra andre i forbindelse med toiletbesøg. I en sammenligning mellem foræl-

drenes vurdering af barnets livskvalitet for dem, som var kontinente og dem, som var uafhængige af 

hjælp, viste statistikken, at begge faktorer var af betydning, men at kontinens var af større betydning 

for barnets livskvalitet end uafhængighed af hjælp.  

Opsummering  

 18% af alle børn med rygmarvsbrok kunne tisse almindeligt, 67 % anvendte kateter til tøm-

ning.  

 10% af de børn, der var 4 år eller ældre, og som anvendte kateter, var socialt kontinente. De 

resterende kateterbrugere var inkontinente.  

 60% af de børn, der var 4 år eller ældre, havde behov for hjælp, når de skulle tisse. De børn, 

der ikke skulle have hjælp, var overvejende ældre børn med en gennemsnitsalder på 10½ 

år.  

 40% af forældrene til børn der var 6 år eller ældre savnede vejledning til deres barn i selv at 

tømme urinblæren.  

 43% af alle børnene havde været behandlet mindst en gang for en formodet blærebetæn-

delse indenfor de sidste 12 måneder. Det gennemsnitlige antal infektioner i løbet af et år var 

2,5.  

 110 børn fik deres urin kontrolleret for infektion enten rutinemæssigt eller ved mistanke om 

infektion.  

 For 58% vedkommende blev urinen kontrolleret i hjemmet eller hos praktiserende læge, og 

for 42% på hospital eller hos speciallæge. Den sidste gruppe havde mindre behov for be-

handling for urinvejsinfektion.  

 Hos 62% af børnene var livskvaliteten noget eller meget påvirket af urinvejsproblemer, hos 

13% var livskvaliteten ikke påvirket.  

Anbefalinger  
Det bør opfattes som en specialistopgave at kontrollere og behandle patienter med neurogene blæ-

reforstyrrelser for blærebetændelse.  

Også voksne med neurogene blæreforstyrrelser har stor risiko for at få blærebetændelse.  

Af hensyn til den personlige udvikling og selvstændighed er det vigtigt at lære børnene selv at klare 

vandladningen og at anvende kateter. Oplæringen bør indledes inden skolealderen.  

Tarmfunktionen  
Det er først indenfor de seneste årtier, at man er begyndt at vise tarmfunktionen hos børn med 

rygmarvsbrok en særlig interesse. Forstyrret tarmfunktion er ikke livstruende, sådan som forstyrret 

blærefunktion evt. kan udvikle sig til al blive, hvis der opstår nyreskade. På den anden side kan 

manglende afføringskontrol være særdeles socialt handicappende, og behov for hjælp i forbindelse 

med afføring kan medføre store begrænsninger og afhængighed af andre. 

Som beskrevet i Kapitel 2 kan en større eller mindre del af tyktarmen være lammet hos børn med 

rygmarvsbrok. Ved at musklerne i tarmvæggen trækker sig rytmisk sammen, bearbejdes tarmind-

holdet, så næringsstoffer og væske kan optages i kroppen samtidig med, at tarmindholdet skubbes 

fremad. Denne proces går i stå, når musklerne bliver lammede, og der opstår risiko for kronisk for-

stoppelse. Ofte er endetarmens muskulatur også lammet, hvilket medfører manglende evne til at 
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holde på afføring. Man kan forsøge at undgå den ufrivillige afføring vha. regulering af kosten og 

regelmæssig udtømning af tarmen.  

Ved kronisk hård afføring er der mange, der kommer af med afføring ved at "plukke" med en finger, 

eller ved anvendelse af stikpiller eller clyx. Den hårde afføring kan imidlertid irritere tarmvæggen så 

meget, at der opstår en diarre med afføringsinkontinens til følge. Afføringsinkontinens kan også være 

en følge af lammelse af endetarmen. Regelmæssig udtømning vha. "højt skyl" (retrograd tyktarms-

tømning, RCE) har vist sig at kunne afhjælpe problemet hos mange. Hvis denne metode ikke er 

acceptabel eller kan gennemføres rent praktisk, kan, som omtalt, anlæggelsen af en stomi i højre 

side af maven ind til blindtarmen (Malones operation) evt. være løsningen.  

I denne undersøgelse oplyste 32% af forældrene, at deres barn havde afføring på normal vis. Blandt 

de børn, der ikke havde afføring på normal vis, anvendte 58 børn (46% af alle) en eller anden metode 

for at komme af med afføring, medens de resterende 22% ikke fik igangsat afføringen på nogen 

speciel måde ud over evt. brug af afføringsmiddel. Denne sidste gruppe er i beskrivelsen betegnet 

som "ingen metode".  

Blandt de 58 børn, der anvendte en eller anden metode for at komme af med afføring, var der 50% 

(eller 23% af alle), som regelmæssigt anvendte højt skyl, 27% (eller 13% af alle) som regelmæssigt 

fik afføringen "plukket" med en finger, og 16% (eller 7% af alle) som regelmæssigt anvendte suppo-

sitorier o.l. Endelig var der 7% (eller 3% af alle) børn, som anvendte massage på maven eller havde 

stomi (1 barn),  

Afføringsmiddel blev anvendt dagligt af 9% af børnene, medens 17% fik afføringsmiddel en gang i 

mellem. Det var fortrinsvis Laxoberal dråber, der blev anvendt.  

35% af forældrene havde modtaget vejledning fra en professionel om regulering af afføringen vha. 

kosten, medens 43% ikke havde modtaget vejledning, men følte behov for en sådan. Af dem, der 

havde modtaget vejledning, var 88% tilfredse eller meget tilfredse med den vejledning, de havde 

modtaget.  

Afføringshyppighed  
Som det fremgår af Tabel 3.15 var det kun 22% af børnene, der havde afføring en gang om dagen, 

resten havde enten afføring flere gange om dagen (31%) eller hver anden dag eller sjældnere (47%).  

Tabel 3.15 

Afføringshyppighed i forhold til tømningsprocedure. 125 børn med MMC i procent 

Afføringshyppighed 

 

Tømningsprocedure 

Flere gange om dagen En gang om dagen Hver anden dag 
1 til 3 gange om ugen 

eller sjældnere 

På normal vis  (40 børn) 30% 47% 20% 3% 

Ingen metode  (27 børn) 56% 11% 18% 15% 

Plukning  (16 børn) 50% 12,5% 25% 15,5% 

Højt skyl  (29 børn) - - 55% 38% 

Alle børn  (125 børn) 31% 22% 30% 17% 

* Dem der anvendte stikpiller o.l. anvendte disse med den samme hyppighed som højt skyl 
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Tidsforbrug  
På spørgsmål om, hvor lang tid det tog at komme af med afføringen, svarede 31% under 5 min., 

19% svarede fra 5 til 15 min., 10% fra 15 min. til en halv time, 23% fra en halv time til en time eller 

mere, medens 16% ikke vidste, hvad de skulle svare. 3/4 af disse ”ved ikke” børnene var mellem 2 

og 4 år.  

Ved at anvende antallet af tømninger pr. uge og anvendt tid pr. tømning har det været muligt at 

danne et skøn over, hvor lang tid der gennemsnitligt anvendtes pr. uge ved de forskellige metoder. 

Beregnet på denne måde var højt skyl den mest tidskrævende metode, nemlig 2 timer og 50 min. 

De 9 børn, der anvendte stikpiller, brugte gennemsnitligt 2 timer og 20 min. (Tabel 3.16).  

Tabel 3.16 

Tarmfunktion og forskellige procedurer i forhold til tømningsmetode. 

112 børn med MMC i % 

Tømningsmetode Tarmfunktion og pro-

cedure 

Afføring på normal vis 

40 børn 

Ingen metode 

27 børn 

Afføringen plukkes 

16 børn 

Tømning vha. højt skyl 

29 børn 

Gennemsnitlig tømningslid (min.) 8 min. 8 min. 8 min 49 min. 

Gennemsnitlig antal afføringer pr. uge 7.2 9.6 9.1 3.5 

Gennemsnitlig total tid pr. uge 56 min. 77 min. 73 min. 171 min. 

Smerter/ubehag ved afføring 5% 30% 44% 59% 

Afføringsinkontinens mere end en gang 

pr. uge 
13% 69% 25% 21% 

Anvender ble om dagen pga. afførings-

kontinens 
25% * 84% 75% 48% 

Barnets livskvalitet påvirket noget eller 

meget pga. afføringsproblemer  
8% 46% 38% 65% 

* 3 af børnene 3 år eller yngre. 

Afføringstrang og ubehag ved afføring  
Forældrene oplyste, at 16% af de 125 børn havde afføringstrang hver gang, 33% havde det som-

metider og 36% havde det aldrig. De resterende 15% vidste ikke, om deres barn havde afførings-

trang, knap halvdelen af disse børn var mellem 2 og 4 år.  

29% af børnene havde ubehag i forbindelse med selve afføringen, medens 53% ikke havde ubehag, 

og 18% svarede ved ikke, heraf var 3/4% mellem 2 og 4 år. Ubehaget i forbindelse med afføring 

kunne være trykken i maven (35%), uro, sveden eller kuldegysninger (11%) og andre symptomer 

(17%), fortrinsvis kvalme og evt. opkastninger.  

Afføringskontinens  
På samme måde, som det er vigtigt at være uafhængig af hjælp fra andre, er det af stor social og 

personlig betydning ikke at have ufrivillig afføring. Halvdelen af de børn, der var 6 år eller ældre, 

havde ufrivillig afføring mindst en gang pr. måned. Blandt de børn, der ikke havde afføring på normal 

vis, havde de, som ikke anvendte nogen speciel metode, hyppigere ufrivillig afføring end børnene i 

de to andre grupper (mere end en gang pr. uge eller daglig 69% mod 22%). Endvidere havde de 
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børn, som anvendte højt skyl, opnået en lidt større grad af afføringskontinens end de andre børn, 

og de anvendte ble pga. afføringsinkontinens i mindre grad.  

Der var ingen sikker forskel på tømningsproceduren og mængden af ufrivillig afføring. Den ufrivillige 

afføring blev angivet til at være i små mængder af 38%, i varierende mængder af 57% og i store 

mængder af 5%.  

Brug af ble 
Blandt de 83 børn der var 6 år eller ældre, anvendte 72% ble ofte eller altid om dagen. Blandt dem 

var begrundelsen for at anvende ble for 5% vedkommende kun ufrivillig afføring, medens 49% an-

vendte ble både pga. ufrivillig afføring og ufrivillig vandladning, og 46% kun pga. ufrivillig vandlad-

ning. Analprop blev brugt af 7 (8%) i kombination med ble.  

Om natten anvendte 80% af børnene ofte eller altid ble. Begrundelsen for brug af ble var udeluk-

kende ufrivillig afføring (1%), både ufrivillig afføring og ufrivillig vandladning (29%) og kun ufrivillig 

vandladning (70%).  

Dem, der tømte tarmen vha. højt skyl, anvendte også ble i mindre udstrækning om natten end dem, 

som ikke anvendte nogen metode, eller som fik afføringen plukket (32% mod 54%).  

Hjælp fra andre 
Blandt 83 børn, der er 6 år eller ældre, var der 57%, der skulle have hjælp til at komme af med 

afføringen. To af de 24 børn med normal afføring havde behov for hjælp. Blandt de øvrige 59 børn, 

der ikke havde normal afføring, skulle halvdelen af de 8 børn, som ikke brugte nogen speciel metode, 

have hjælp. Stikpiller o.l. blev fortrinsvis anvendt af de små børn, men de 3 børn, som var 6 år eller 

ældre, skulle alle have hjælp. Det gjaldt også for de 12 børn, som fik afføringen plukket, samt for 

alle, bortset fra et af de 28 børn, der anvendte højt skyl.  

Erfaringer fra voksne med erhvervet paraplegi (lammelse af begge ben) er, at de fleste kan lære at 

tømme sig selv med højt skyl.  

Afføringsproblemernes betydning for livskvalitet  
I henhold til forældrenes vurdering var livskvaliteten noget eller meget påvirket af afføringsproblemer 

for 45% af de børn, der var 6 år og ældre. De børn, der anvendte højt skyl, havde mindre hyppigt 

ufrivillig afføring, og behovet for at anvende ble pga. frygten for ufrivillig afføring var mindre.  

Det kan derfor konkluderes, at de børn, som regelmæssigt anvendte højt skyl, havde en større grad 

af "social afføringskontinens" end de andre børn med ikke normal afføring. Men som det fremgår af 

Tabel 3.17 var andelen med påvirket livskvalitet større blandt de børn, der anvendte højt skyl, end 

blandt dem, der fik afføringen plukket. Dette kan skyldes, både at der bruges betydelig mere tid på 

højt skyl, og at disse børn kunne have mere ubehag i forbindelse med tarmtømningen. Afhængig-

heden af hjælp var den samme ved de to procedurer, så det kan ikke have betydning for forskellen 

i bedømmelse.  
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Tabel 3.17 

Påvirkning af barnets livskvalitet på grund af afføringsproblemer. 54 børn 6 år og ældre, der ikke 

havde afføring på normal vis. Andel i procent 

Påvirkning 

Metode 
Påvirkes ikke eller i lille grad Påvirkes i nogen eller stor grad 

Ingen metode (14 børn) 36% 64% 

Plukning (12 børn) 67% 33% 

Højt skyl (28 børn) 36% 64% 

Opsummering  

 32% havde afføring på normal vis, 46% anvendte en eller anden metode for at komme af med 

afføring, medens 22% ikke anvendte nogen speciel metode udover evt. et afføringsmiddel.  

 Halvdelen af de børn, der var 6 år eller ældre, havde ufrivillig afføring mindst en gang pr. måned, 

og de anvendte ble af samme grund.  

 35% af forældrene havde modtaget vejledning fra en professionel i regulering af afføringen vha. 

kosten, medens 43% følte behov for en sådan vejledning,  

 Regelmæssig anvendelse af højt skyl giver større grad af afføringskontrol, men den tid, man 

bruger på denne tømningsmetode, og det ubehag den medfører, har formodentlig en negativ 

indflydelse på forældrenes vurdering af deres barns livskvalitet.  

 Fra praktisk klinisk arbejde ved vi, at det er muligt at lære at anvende højt skyl uden hjælp fra 

andre. I denne undersøgelse var imidlertid alle, bortset fra en, afhængige af hjælp.  

Anbefalinger  
Der er stadig behov for vejledning til både forældre og de større børn for at opnå større grad af 

kontinens og evt. uafhængighed af hjælp.  

Tømning vha. højt skyl har mange fordele, men medfører også en del problemer, så udvikling af nye 

metoder vil være en fordel for mange neurogene tarmforstyrrelser. 

Barnets vægt 
For at bedømme, om barnets vægt er passende, kan man sætte vægten i forhold til højde og alder. 

Traditionelt anvender man den beregning af forholdet mellem vægt og højde, der kaldes BMl (Body 

Mass Index). Der findes standard tabeller for BMI i forhold til alder. Ved hjælp af tabellerne kan man 

afgøre, om et barn har en normal vægt, eller om det ligger under eller over normalen. Grænsen for, 

om man ligger indenfor eller udenfor normalen, er defineret således, at 9% af en normal befolkning 

er henholdsvis under- og overvægtig. Kun 1% er svært overvægtige (fede). 

I denne undersøgelse har 106 (85%) af forældrene oplyst barnets højde og vægt, således at BMl 

har kunnet beregnes1. I henhold til disse beregninger havde 59 (56%) af børnene en normal vægt, 

                                                           
1 BMl beregnes som Vægt i kg/(Højde i m)2. Da målingen af højden hos et barn med lammelser i benene, som hos børn 
med MMC, kan være usikker, er forældrene også bedt om at angive barnets "armspændvidde" og "siddehøjde”. Begge 
disse mål kan anvendes til at beregne barnets formodede højde og hermed anvendes til beregning af BMl. De fleste for-
ældre har angivel alle tre må), og disse er indgået i vurderingen af om barnet har on normal vægt eller ej. 
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medens 9 (8%) var undervægtige og 38 (36%) var overvægtige Af de overvægtige var 20 (53%) 

svært overvægtige (fede). Der var ingen forskel på piger og drenge (Figur 3.1). 

Figur 3.1 

 

Fordelingen mellem normalvægtige og under- og overvægtige var nærmest normal i 2 - 3 års alde-

ren, men derefter øgedes andelen af overvægtige dramatisk. Undersøgelser har vist, at den over-

vægt, børn udvikler efter 4 - 5 års alderen, disponerer til senere overvægt. Den overvægt børn med 

MMC udvikler, adskiller sig Ikke fra den overvægt almindelige børn kan udvikle, og selv om enkelte 

undersøgelser tyder på en ændret energiomsætning hos børn med MMC, så er den forebyggende 

indsats den samme: sund, fedtfattig kost i passende mængder og motion. 

Andelen af overvægtige var tiltagende op til puberteten for herefter at falde. Der er ingen umiddelbar 

forklaring på dette fald i andelen af overvægtige blandt de ældre børn, men de ældste børn udgør 

kun 18% af dem, der har besvaret spørgsmålet om højde og vægt. Som beskrevet i 0 (Teknisk del) 

er andelen af ældre børn i undersøgelsen relativt lav. Opgørelsen af hvor mange overvægtige, der 

var i de ældste aldersgrupper, er således behæftet med en ret stor usikkerhed.  

Som det fremgår af Figur 3.1viser fordelingen af de 8% undervægtige, at undervægt specielt fore-

kom blandt de yngste og ældste børn. Mange spædbørn og yngre småbørn med rygmarvsbrok har 

spiseproblemer, så det relativt store antal undervægtige i 2 - 3 års alderen er ikke overraskende. Det 

er på den anden side sværere at forklare den store andel af undervægtige blandt de ældste elever, 

medmindre dette er udtryk for en generel dårlig helbredstilstand, hvilket ikke kan vurderes vha. 

spørgsmålene i denne undersøgelse.  

Der var flere af de overvægtige, der havde hydrocephalus end de normalvægtige (84% mod 66%). 

Blandt de 9 undervægtige havde 7 hydrocephalus. 
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Tabel 3.18 

Vejledning til forældrene om barnets kost og vægt fra læge, sygeplejerske eller diætist i procent 

Vejledning om kost og vægt 
Forældre til normalvægtige 

59 børn 

Forældre til overvægtige og fede 

38 børn 

Forældre til undervægtige 

9 børn 

Ikke nødvendigt 24% 8% 11% 

Nej, men har behov 40% 47% 67% 

Modtaget vejledning 36% 45% 22% 

 

Forældrene er blevet spurgt, om de var blevet vejledt med hensyn til deres barns kost og vægt af 

læge, sygeplejerske eller diætist Tabel 3.18. Blandt de 36%, der havde modtaget vejledning, var 

82% tilfredse eller meget tilfredse med vejledningen, 18% var utilfredse eller meget utilfredse. Blandt 

de utilfredse var ¾ forældre til de ekstremt overvægtige børn.  

Der var stor forskel på forældrenes vurdering af, om deres barn er overvægtigt eller ej, og på bereg-

ningen af overvægt vha. BMI. Således mente hele 2/3 af forældrene til de børn, der blev beregnet til 

at være overvægtige ikke, at deres barn var overvægtigt, og blandt de svært overvægtige var der 

hele 90%, der ikke mente deres barns overvægt var så udtalt. Hvorfor der er denne forskel, kan 

denne undersøgelse ikke afklare, men resultatet understreger behovet for vejledning til forældrene.  

I denne undersøgelse var der flere af de overvægtige, der ikke gik dagligt, end blandt børnene med 

normal vægt (45% mod 21%). Vurderet i forhold til funktionel gang havde godt halvdelen (55%) af 

de overvægtige ikke en funktionel gang, mod 1/3 (31%) af de ikke-overvægtige. Der var endvidere 

en sikker sammenhæng mellem højt cele og overvægt (Tabel 3.19), men ingen sammenhæng mel-

lem barnets vægt og ophør af gangfunktion.  

Tabel 3.19 

Celehøjde og andelen af overvægt blandt 105 børn med MMC i procent 

 Cele   

højde 

Vægt 

Thorakalt Højt Lumbalt Lavt Lumbalt Secralt 

Under-/normal vægt 38% 59% 69% 78% 

Overvægt 62% 41 % 31% 22% 

I alt 
100% 

(16 børn) 

100% 

(27 børn) 

100% 

(26 børn) 

100% 

(36 børn) 

 

At kunne klare sig selv ved toiletbesøg er et vigtigt mål for børnene. Derfor er det blevet vurderet, 

om overvægt evt. havde en betydning for afhængighed af hjælp. Behov for hjælp ved vandladning 

er blevet vurderet for børn, der er 4 år eller ældre. De overvægtige havde signifikant større behov 

for hjælp end de ikke-overvægtige (79% mod 51%). Behovet for hjælp kunne ikke forklares ved, at 

der var flere børn med højt cele blandt de overvægtige end med lavt cele, da de overvægtige børn 

med lavt cele havde brug for hjælp i samme udstrækning som dem med højt cele. Mht. hjælp ved 

afføring var der imidlertid ingen forskel på de overvægtige og ikke-overvægtige.  
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Opsummering  

 59% af børnene havde normal vægt, 8% var undervægtige og 38% var overvægtige. Af de over-

vægtige var 53% svært overvægtige (fede).  

 Der var flere af de overvægtige, der ikke gik dagligt, end blandt børnene med normal vægt.  

 55% af de overvægtige havde ikke en funktionel gang mod 1/3 af de ikke-overvægtige.  

 De overvægtige havde statistisk sikkert større behov for hjælp ved vandladning end de ikke 

overvægtige.  

Anbefaling  
Forældrene bør allerede, når børnene er 2 - 3 år gamle, vejledes i, hvorledes de kan forebygge 

udviklingen af overvægt, og denne vejledning bør følges op gennem hele barndommen.  

Andre fysiske forhold  

Hydrocephalus  
Det er almindeligt kendt, at mange børn med rygmarvsbrok enten er født med hydrocephalus, eller 

at dette opstår tidligt efter fødslen. I denne undersøgelse havde 87 børn (70%) fået indopereret ventil 

(shunt) pga. hydrocephalus. Ca. 2/3 havde fået shunten reopereret 1 eller flere gange (gennemsnit-

ligt 3 gange).  

Tethered cord (bunden rygmarv)  
Der blev i undersøgelsen ikke spurgt om hvor mange børn, der var blevet opereret for tethered cord, 

da der på undersøgelsestidspunktet kun blev udført ganske få operationer af den art i Danmark, og 

da langt fra alle børn var blevet undersøgt for det. Forældrene blev imidlertid spurgt, om de var blevet 

informeret om tethered cord. 45 (36%) svarede ja. I dag er der meget mere fokus på dette område, 

og en del børn er blevet og bliver i dag opereret.  

Ortopædiske operationer  
Mange børn med rygmarvsbrok må gennemgå ortopædiske operationer pga. fejlstillinger i ben og 

ryg. Halvdelen af børnene i undersøgelsen var blevet opereret i fødder eller ankler og næsten 1/4 i 

hofte eller lår. Lidt færre var blevet opereret i knæene. Gennemsnitlig havde børnene gennemgået 

2,7 operationer.  

Andre sygdomme eller lidelser 
Som det fremgår af Tabel 3.20 forekom nogle sygdomme eller lidelser, der ikke er direkte relateret 

til rygmarvsbrok, hyppigere hos børn med rygmarvsbrok end hos almindelige børn. Høreskade, 

astma og allergisk snue forekom i samme udstrækning, medens eksem var hyppigere hos de almin-

delige børn.  
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Tabel 3.20 

Forekomst af sygdom og lidelser blandt børn med MMC og almindelige børn i procent 

Lidelse Børn med MMC Almindelige børn Statistisk forskel? 

Synsskade 7% 2% Ja  (p<0.001 ) 

Høreskade 4% 2% Nej  

Talefejl 4% 2% Ja  (p<0.05) 

Psykisk lidelse 8% 1% Ja  (p<0.001 ) 

Astma 7% 5% Nej  

Allergisk snue 5% 5% Nej  

Eksem 2% 1 0% Ja  (p<0,01) 

Latexallergi  
Der blev i undersøgelsen ikke spurgt om hvor mange børn med rygmarvsbrok, der havde latexallergi, 

hvilket ifølge udenlandsk litteratur kan forekomme hos mere end halvdelen af børnene. Forældrene 

blev spurgt, om de var vejledt i forhold til risikoen for at udvikle latexallergi ved omgang med plast-

materiale, der kan indeholde latex. Kun 7% var blevet vejledt, medens 22% svarede, at der ikke var 

behov, da de ikke anvendte den slags materiale. 

Tilsyneladende er risikoen for at blive overfølsom for latex størst blandt de børn, som i forbindelse 

med operationer i spædbørnsalderen, er kommet i kontakt med latexholdigt materiale (gummihand-

sker osv.).  

Lydoverfølsomhed  
Det er en almindelig erfaring, at børn med MMC kan være lydoverfølsomme, en reaktion som i meget 

begrænset omfang er beskrevet i litteraturen2. I denne undersøgelse angav forældrene, at knap 

halvdelen af børnene var lydoverfølsomme, specielt over for høje og pludselige lyde. Hyppigheden 

var praktisk taget lige stor i alle aldersgrupper. Der var signifikant flere børn med hydrocephalus, der 

var lydoverfølsomme end børn uden (henholdsvis 55% og 28%).  

Tidlig pubertet  
Forældrene blev anmodet om at vurdere deres barns pubertetsudvikling i forhold til andre børn og 

unge. For mange børn var denne vurdering ikke aktuel pga. ung alder. Men blandt børn, der var fra 

6 til 18 år vurderede forældrene, at pubertetsudviklingen havde været tidlig hos ca. 1/5 af drengene 

og halvdelen af pigerne.  

  

                                                           
2 Oen JMTH, Begeer JH et al. Hyperacusis in children with spina bifida; A pilot study. Eur J Pediatr Surg 1997; 7 (Suppl 
1): 46 
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Tabel 3.21 

Forældrenes vurdering af pubertetsudviklingen hos børn fra 6 – 18 år      

Pubertetsudviklingen Tidlig Almindelig Sen Ikke aktuel el. ved ikke 

Drenge

 (42bø

rn) 

19% 12% 5% 64% 

Piger (40 

børn) 
48% 12% 0 40% 

 

Som det fremgår af tabellen, vurderede forældrene til 5% af drengene, at barnets pubertetsudvikling 

var sen. Der er tale om 2 drenge, der var henholdsvis 17 og 18 år på vurderingstidspunktet. Om de 

var kommet i pubertet fremgår ikke af undersøgelsen.  

Forældrene til 11 piger oplyste, at tidspunktet for første menstruation var for den yngste piges ved-

kommende 8 år og 2 måneder og den ældste 13 år og 5 måneder (gennemsnit 10 år og 4 måneder). 
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 Hvordan børnene klarede sig og havde det 

Indledning  
De foregående afsnit har omhandlet børnenes fysiske forudsætninger. De kommende afsnit vil be-

skrive deres indlæringsmæssige, personlige og sociale forudsætninger og muligheder.  

Det overordnede mål med indsatsen overfor børn med rygmarvsbrok er, udover en god helbreds-

mæssig indsats, at børnene og de unge vil udvikle sig og komme til at leve et selvstændigt og me-

ningsfuldt liv i arbejde og fritid i samspil med andre. Mange børn og unge med rygmarvsbrok har 

behov for hjælp og støtte, måske hele livet.  

Støtte og hjælp er ikke 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 evne til at tage beslut-

ninger og at kunne handle i samspil med omgivelserne. Der er derfor mange forhold at tage i be-

tragtning, hvis målet med en samlet indsats skal nås.  

Børnene er i denne del af undersøgelsen delt op i førskolebørn (57) og skolebørn (68). Man har på 

den ene side interesseret sig for, hvor meget og hvad børnene kunne klare selv i forskellige situati-

oner i dagligdagen, og på den anden side har man spurgt til deres personlige forudsætninger og 

ressourcer. Derudover har man spurgt om børnenes intellektuelle og faglige færdigheder, hvordan 

de trivedes i daginstitution og skole, og hvordan deres fritid så ud.  

Man har i undersøgelsen også interesseret sig for, om forældrene fandt den praktiske og pædago-

giske støtte til børnene og den generelle viden om barnets handicap i skole og daginstitution tilfreds-

stillende.  

Endelig var det også af betydning at få et indtryk af, om omgivelserne var indrettede, så de kunne 

understøtte og ikke hæmme børnenes udfoldelse og selvstændighed.  

Førskolebørn 

Fysisk og psykisk udvikling 

Indledning  

Børn med rygmarvsbrok har som andre børn brug for gode vilkår til at udvikle sig. I de tidlige barneår 

er den almindelige udvikling meget præget af udvikling af motoriske færdigheder. Børnene øver sig 

i at komme op at stå og gå. Herved får de muligheder for at komme omkring og udforske de nære 

omgivelser og at lege. Gennem legen udvikler de også deres intellektuelle færdigheder, og i samspil 

med andre børn tillige deres sociale færdigheder. I udviklingen ligger der også en stigende grad af 

selvstændighed - at kunne selv.  

Da børn med rygmarvsbrok har en række vanskeligheder på forskellige områder, var det vigtigt at 

se på, hvordan forældrene til børn i førskolealderen beskrev og vurderede børnenes forudsætninger, 

og hvordan børnenes muligheder blev tilgodeset i dagligdagen i og udenfor hjemmet.  

Af de 56 førskolebørn i undersøgelsen gik 57% i almindelig daginstitution, heraf 14% uden ekstra 

støtte, eller i børnehaveklasse med støtte, 20% gik i specialinstitution. De resterende 9% (5) blev 

passet hjemme eller udenfor institution.  
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Børnenes muligheder for at komme omkring  

Af de 56 børn kunne 64% komme omkring hjemme eller indendørs i daginstitutionen ved at gå med 

eller uden rollator e.l. De øvrige børn brugte kørestol. 29% kom tillige omkring, specielt hjemme, ved 

at kravle eller krybe.  

16% af børnene kom dagligt op at øve sig i at gå. Alle 10 børn, der ikke kunne gå, kom op at stå 

dagligt.  

At komme omkring selv er en vigtig selvhjælpsfærdighed. For de mindste er det naturligt at kravle 

eller krybe, men i forhold til større børn skal man nok tænke på, at det er almindeligt at bedømme 

børn, der kravler, som små børn, ligesom der er et element af uværdighed i at store børn eller voksne 

kravler.  

På legepladsen kunne stort set alle børn, som gik uden ganghjælpemidler, klare sig selv, og det 

samme kunne 2/3 af dem, der gik med rollator, samt godt halvdelen af de 7 børn, der brugte cykel. 

Blandt børnene, der sad i håndkørestol eller el-kørestol kunne kun henholdsvis 30% og 20% klare 

sig uden assistance på legepladsen.  

De 9 børn, der brugte MiniCrosser, så ud til at være betydelig bedre til selv at komme omkring på 

legepladsen end dem, der brugte hånd- og el-kørestol.  

Indlæringsmæssige og personlige forudsætninger  

For at få et billede af børnenes indlæringsmæssige og personlige forudsætninger blev forældrene 

bedt om at besvare spørgsmål om, hvor meget tid børnene brugte, og hvor gode de var, til udvalgte 

aktiviteter. Aktiviteterne var valgt ud fra, at de skulle stille krav til finmotorik, konstruktionsevne, visuel 

perception (helhedsopfattelse og hukommelse), forestillingsevne, auditiv hukommelse og evne til at 

fastholde opmærksomhed.  

Forældrene vurderede, at børnene stort set beskæftigede sig i lige så lang tid som andre børn med 

at bygge med klodser, tegne, lægge puslespil, memory og rollelege. Mht. børnenes evner i forhold 

til disse ting vurderede forældrene, at omkring halvdelen af børnene svarede til gennemsnittet af 

jævnaldrene børn, 1/3 lå under gennemsnittet, og kun ganske få procent vurderedes at ligge over 

gennemsnittet. Der var ikke særlig forskel på børnenes præstationer i de forskellige aktiviteter, dog 

hørte rollespil til deres stærke side, mens de var mindre gode til at tegne.  

De børn, som gik i specialinstitution, blev vurderet til generelt at fungere intellektuelt dårligere end 

de børn, der gik i almindelige daginstitution eller børnehaveklasse. Børnene, som ikke havde særlig 

støtte i almindelig daginstitution, fungerede ikke bedre end børnene, der havde ekstra støtte, hver-

ken motorisk, intellektuelt eller selvhjælpsmæssigt. Grunden til, at de ikke havde fået ekstra støtte, 

vides ikke.  

For at få et indtryk af forskellige personlige karakteristika hos børnene blev forældrene bedt om at 

graduere en række udsagn om børnene, f.eks. modsætningerne uselvstændig-selvstændig, passiv-

aktiv, ensom-ikke ensom, sent udviklet-langt fremme i udviklingen for sin alder på en 7 skala. De 

samme spørgsmål blev i undersøgelsen fra 1996 stillet til en stor gruppe forældre til almindelige 

børn, og man kan derfor sammenligne de 2 grupper. Det store flertal af begge grupper blev bedømt 

til at have gode og positive forudsætninger, altså være aktive, ikke ensomme, glade, trygge, osv.  

Tager man imidlertid udgangspunkt i den pointmæssigt laveste ende af skalaen, svarende til den 

gennemsnitsscore, som 5% af samtlige 2 - 18 årige almindelige børn havde, fandt man imidlertid her 

flere børn med rygmarvsbrok. Blandt almindelige førskolebørn var der relativt færre, der fik den lave 

score (2,4%) end blandt skolebørnene. Også blandt børnene med rygmarvsbrok var der relativt 
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færre blandt førskolebørnene end blandt skolebørnene, men i forhold til de almindelige børn var der 

5 gange så mange (dvs.12%). (Se afsnit om Skolebørn, trivsel og personlige ressourcer)  

Figur 4.1 

 

Når det gjaldt de enkelte karakteristika (figur 4.1), blev mange af børnene med rygmarvsbrok spe-

cielt vurderet som værende uselvstændige og sent udviklet (henholdsvis 23% og 47%, mod 4% og 

4% af de almindelige børn). 

Sociale relationer  

Forældrene til børn med rygmarvsbrok vurderede, at deres børn legede med andre børn i samme 

omfang som børn i almindelighed gør. På spørgsmål om barnet havde deltaget i udflugter eller lejre 

med daginstitution/børnehaveklasse blev der svaret, at 1/3 ikke altid var med på udflugt, og det var 

uanset, om de var i specialinstitution, almindelig daginstitution eller børnehaveklasse med eller uden 

ekstra støtte.  

Selvhjælpsfunktioner  

Alle børn i førskolealderen har i de første år brug for hjælp til f.eks. af- og påklædning og toiletbesøg. 

Hen imod skolealderen lærer de fleste at klare sig selv. Børn med rygmarvsbrok kan have særlige 

vanskeligheder med af- og påklædning pga. lammelser i benene, dårlig balance, brug af skinner og 

evt. korset, hvorfor hjælp og støtte fra en voksen i hele denne alder kan være nødvendig, selvom 

barnet øves i at kunne klare så meget som muligt selv.  

Hvad angik toiletbesøg skulle mange af børnene med rygmarvsbrok i undersøgelsen have tømt blæ-

ren med kateter (RIK) flere gange om dagen med hjælp fra særligt oplært personale i daginstitutio-

nen.  

I de senere år er den holdning blevet fremmet, at børnene skal øves til at kunne klare tømningen 

selv, gerne inden de skal starte i skole, som et væsentligt element i hele deres selvstændiggørelse.  

I denne undersøgelse var der ingen af de 32 førskolebørn, der fik tømt blæren med RIK, der selv 

kunne klare det. I det at RIKke selv, ligger der imidlertid flere delfunktioner. Da barnet ikke kan 
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Andel af førskolebørn med lav gennemsnitscore i forhold til 7 personlige 
karakteristika. Børn med MMC og de 5% almindelige børn med det laveste 

score.

Alm. Børn

MMC børn



52 
 

 
mærke, hvornår blæren skal tømmes, skal det udover den rent tekniske færdighed have tidsfornem-

melse og lære ansvarlighed, da tømningen skal foregå med ganske bestemte tidsintervaller. Hvor 

langt børnene evt. var i denne læreproces, fremgår ikke af undersøgelsen.  

62% af børnene kunne ikke tømme tarmen på normal vis pga. lammelser af tarmen. Almindeligvis 

er børn renlige, når de starter i skole. For en stor del af børn med rygmarvsbrok er dette af fysiske 

årsager ikke muligt. Da børnene ikke har kontrol over afføringen og pga. den manglende følesans 

heller ikke kan mærke, at de har noget i bukserne, ligger der en vigtig opgave i at lære dem andre 

måder at blive opmærksomme herpå. Udover at være et hygiejnisk problem kan det meget let blive 

et socialt problem.  

Forældrenes tilfredshed med forholdene i daginstitution/børnehave-

klasse  

Tabel 4.1 

Forældre til børn med MMC, deres tilfredshed med pasningsforholdende i daginstitution eller bør-

nehaveklasse. Andel i procent 

Forhold Utilfreds Tilfreds 
Ved ikke 

Ikke aktuelt 

Personalets viden om MMC 32% 56% 12% 

Personalets tid til barnet 18% 80% 2% 

Forholdet til kammeraterne 4% 94% 2% 

Den afsatte ekstra støtte til bar-

net 
8% 81% 11% 

Lokalernes indretning 20% 76% 4% 

Adgangsforholdenes egnethed 21% 75% 4% 

Transporten til/fra hjemmet 6% 83% 11% 

 

Som det fremgår af tabel 4.1 var der overvejende tilfredshed med forholdene. Dog angav 1/3 af 

forældrene, at de var utilfredse med den viden, personalet havde i forhold til børn med rygmarvsbrok.  

Opsummering  

 Næsten 3/4 af førskolebørnene var integrerede i almindelig daginstitution eller børnehave-

klasse med eller uden ekstra støtte.  

 64% af børnene kom omkring hjemme eller indendørs i daginstitutionen ved at gå, med eller 

uden rollator. De øvrige brugte kørestol.  

 På legepladsen kunne stort set alle børn, der kunne gå uden ganghjælpemiddel, klare sig 

selv. Det samme kunne 2/3 af dem, der gik med rollator. Kun henholdsvis 30% og 20% af 

dem, som kørte i håndkørestol og el-kørestol, kunne klare sig selv.  

 Børnene beskæftigede sig stort set lige så meget som andre med at bygge med klodser, 

tegne, lægge puslespil, memory og rollespil.  
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 I forhold til børnenes evner vurderede forældrene, at omkring halvdelen af børnene svarede 

til gennemsnittet af jævnaldrende børn, 1/3 lå under og kun ganske få lå over.  

 Med hensyn til børnenes personlige egenskaber blev det store flertal bedømt til at have gode 

og positive egenskaber. Med udgangspunkt i den mere negative del af bedømmelsesska-

laen, hvor udsagnene gælder ca. 5% af de almindelige børn, fandt man her flere børn med 

rygmarvsbrok end almindelige børn. Det gjaldt specielt for udsagnene uselvstændig og sent 

udviklet.  

 Børnene med rygmarvsbrok legede med andre børn i samme omfang som andre børn.  

 Ingen af børnene, der ikke tømte blære og tarm på normal vis, kunne klare dette selv.  

 Forældrene var overvejende godt tilfredse med forholdene i daginstitution/børnehaveklasse. 

Dog var 32% utilfredse med personalets viden om børn med rygmarvsbrok. 

Anbefalinger  

Man kan ikke forvente, at daginstitutionspersonale har specifik viden om rygmarvsbrok, det er han-

dicappet for sjældent til. Derfor er der er brug for, at personalet får mere specifik viden, således at 

man, foruden at kunne give børnene støtte til deres fysiske udvikling, også kan medvirke til at af-

dække evt. indlæringsmæssige og psykiske vanskeligheder og igangsætte en tidlig indsats.  

Det er vigtigt, at der bliver lavet en grundig undersøgelse af børnenes perception, håndfunktion og 

opmærksomhed i 4 - 5 års alderen af en kyndig ergoterapeut, efterfulgt af en praktisk orienteret 

vejledning til forældre og pædagoger i daginstitutionen og børnehaveklassen.  

Der skal igangsættes træning af eller forberedelse til, at børnene kan klare sig selv på toilettet, alle-

rede i førskolealderen.  

Skolebørn 

Indlæring og støtte 

Indledning  

Flertallet af børn med rygmarvsbrok bliver almindeligvis vurderet til at have normale intellektuelle 

forudsætninger. I denne undersøgelse var der 68 børn, som gik i skole. Heraf var 4 på efterskole 

eller på videregående uddannelse. 76% var integrerede i almindelige klasser, mens henholdsvis 

12% gik i specialklasser eller skoler for bevægelseshæmmede og 12% i et tilsvarende undervis-

ningstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.  

Undersøgelsen har søgt at afdække børnenes fysiske og indlæringsmæssige forudsætninger for at 

kunne klare sig i skolen, og herunder også i hvilken udstrækning de havde fået støtte, samt foræl-

drenes tilfredshed med forholdene omkring undervisningen.  

Fysiske forudsætninger og praktisk støtte  

Den praktiske støtte i skolen kan f.eks. være hjælp til at komme omkring i skolen eller på legeplad-

sen, eller hjælp ved toiletbesøg. I forbindelse med idræt kan der være behov for hjælp til omklædning 

eller til selve idrætsundervisningen, ligesom der også kan være brug for hjælp i andre praktisk beto-

nede aktiviteter i timerne.  
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Ifølge forældrene kunne 34% af børnene gå omkring indendørs på skolen uden brug af hjælpemidler, 

medens 15% gik med støtte fortrinsvis vha. rollator, 47% anvendte håndkørestol, og 4% anvendte 

el-kørestol.  

Af de 68 skolebørn i denne undersøgelse fik 54% praktisk støtte. En tredjedel var tildelt praktisk 

støtte i alle fag, medens en enkelt kun fik praktisk hjælp i forbindelse med toiletbesøg.  

Af de børn, der gik uden brug af hjælpemidler, fik 30% praktisk støtte med fra 1 - 20 timer pr. uge 

(gennemsnitlig 10½ time). Af de børn, der gik med ganghjælpemiddel eller anvendte kørestol, var 

80% tildelt praktisk støtte med fra 2 - 37 timer pr. uge (gennemsnitlig 13,5 time). Over halvdelen af 

dem, der fik praktisk støtte, var i alderen 7 - 9 år, og disse børn var også tildelt de fleste timer.  

Idrætsundervisningen  

I idrætsundervisningen fik næsten halvdelen af alle børn praktisk støtte, men hvert 5. barn var fritaget 

for undervisningen. 26% af dem, som gik uden brug af hjælpemidler fik støtte, medens 17% var 

fritaget (Tabel 4.2).  

Tabel 4.2 

63 skolebørn med MMC. Deltagelse i idrætsundervisningen. Andel i procent 

Barnets funktion Antal børn Fritaget Deltager uden støtte Deltager med støtte Som specialundervisning 

Går uden hjæl-

pemiddel 
23 17% 57% 26% - 

Går med hjælpe-

middel el. anv. 

kørestol 

40 20% 10% 57% 13% 

Alle børn 63 * 19% 27% 46% 8% 

* Der mangler svar fra 5 børn 

 

Mht. fritagelse fra idrætsundervisningen, var der ingen forskel på, om børnene gik i almindelig skole 

eller modtog et specielt undervisningstilbud. Ældre børn var oftere fritaget end yngre børn, hvilket 

også var tilfældet i undersøgelsen fra 1984. Fysiske forhold hos børnene som højt cele og overvægt 

havde ingen sammenhæng med fritagelse. Andelen, af dem der blev fritaget, er faldet fra 48% i 1984 

til 19% i denne undersøgelse.  

Tilfredshed med idrætsundervisningen 

Blandt de børn, der havde idrætsundervisning, var 72% af forældrene tilfredse med den måde un-

dervisningen var tilrettelagt på.  

Der var en tendens til, at forældrene til de ældste børn var mere utilfredse med den måde, idræts-

undervisningen var tilrettelagt på, end forældrene til de yngre. Det hænger formodentlig sammen 

med, at det er sværere at tilrettelægge en meningsfuld idrætsundervisning for de ældre elever, hvil-

ket måske også er årsagen til, at der en sammenhæng mellem alder og fritagelse.  

Stort set alle forældre til børn, der var fritaget, var utilfredse med omklædningsforholdene, og lidt 

over halvdelen var utilfredse med den praktiske hjælp.  
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Den finmotoriske funktion  

Som nævnt i Kapitel 2 har adskillige undersøgelser vist, at mange børn med rygmarvsbrok har 

finmotoriske vanskeligheder. I henhold til forældrenes vurdering i denne undersøgelse havde 48% 

af børn med rygmarvsbrok i almindelige klasser en skrivehastighed der lå under middel, mens 43% 

havde en skrivehastighed, der svarede til middel, og 7% en skrivehastighed, der lå over. Tilsvarende 

lå evnen til at skrive bogstaver og tal under middel for 40% af børnene. Hvor mange børn, der var 

udstyret med computer, er ikke undersøgt, ligesom der heller ikke er spurgt om anvendelse af andre 

kompenserende hjælpemidler i undervisningen. Det kan imidlertid konkluderes, at mange af børnene 

med rygmarvsbrok kunne have behov for at blive udstyret med computer som hjælpemiddel pga. en 

dårlig finmotorisk funktion.  

Indlæringsmæssige forudsætninger  

Med hensyn til børnenes indlæringsmæssige forudsætninger er det ligeledes kendt, at mange børn 

med rygmarvsbrok har specifikke indlæringsvanskeligheder. Det er ofte beskrevet, at vanskelighe-

derne er mest udtalte hos børn, der har hydrocephalus som led i deres medfødte lidelse. Denne 

undersøgelse har ikke påvist nogen forskel på børn med og uden hydrocephalus, men forældrenes 

og lærernes oplysninger bekræftede de vanskeligheder, som er beskrevet.  

Denne undersøgelse har også vist, at mange børn med rygmarvsbrok havde svært ved at fastholde 

opmærksomheden. Piger og drenge var lige let afledelige, men da piger i almindelighed er mere 

opmærksomme end drenge, virker pigernes uopmærksomhed og let afledelighed specielt påfal-

dende. Der var ingen spørgsmål i undersøgelsen, der var egnede til at belyse mere specifikke van-

skeligheder som vanskeligheder med rum- og retningsforhold, størrelser, mængder og tid.  

Baseret på et gennemsnit af forældrenes samlede bedømmelse af børnenes færdigheder indenfor 

de enkelte fag i skolen, kan der dannes et skøn over børnenes samlede skolefærdigheder (Tabel 

4.3). Til sammenligning blev en tilsvarende bedømmelse blandt de godt 1300 almindelige børn ved 

undersøgelsen fra 1996 anvendt. Måden, forældrene er blevet spurgt på, er ikke helt ens, men der 

tegner sig alligevel et billede af, at flertallet af børn med rygmarvsbrok ikke fungerede så godt som 

børn i almindelighed.  

Tabel 4.3 

Børn med MMC integrerede i almindelige klasser. Gennemsnit af forældrenes samlede bedøm-

melse af skolefærdigheder i forhold til forældres bedømmelse af almindelige børn i 1996 undersø-

gelsen 

Fagligt niveau, forældrenes 

bedømmelse 
Langt under middel Under middel Som middel Over middel 

Børn med MMC 5% 20% 46% 29% 

 Dårlig/under middel Middel Godt/rigtig godt 

Almindelige børn 4% 21% 74% 

 

Blandt de 49 børn som modtog undervisning i almindelige klasser havde 13% fået skoleudsættelse. 

Der blev ikke stillet spørgsmål herom til de almindelige børn i 1996 undersøgelsen.  

I forbindelse med den aktuelle undersøgelse, har 72% af børnenes lærere vurderet børnenes faglige 

niveau indenfor de forskellige fag. Det gennemsnitlige niveau for læsning, stavning og regning/ma-

tematik, fremgår af Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 

35 børn med MMC integrerede i almindelige klasser. Lærernes gennemsnitsbedømmelse af skole-

færdighederne 

Fagligt niveau, lærernes 

bedømmelse 
Langt under middel Under middel Som middel Over middel 

Børn med MMC 9% 25% 34% 32% 

 

Som det fremgår af Tabel 4.3 og 4.4 var forældrene lidt mere positive i deres vurdering af det ge-

nerelle faglige niveau end lærerne. Samlet var der fuld overensstemmelse mellem forældrenes og 

lærernes vurdering i ca. 63% af tilfældene, mens forældrene i 25% lå over og 12% lå under lærernes 

vurdering.  

Med hensyn til de enkelte fag, klarede børnene med rygmarvsbrok sig bedst i læsning (Tabel 4.5) 

iht. læreren, hvilket også svarer til forældrenes vurdering. Mht. matematik fungerede 46% under 

middel iht. læreren og 37% iht. forældrene.  

Tabel 4.5 

Faglige forudsætninger hos 35 enkeltintegrerede børn med MMC iht. lærerens bedømmelse 

Fagligt niveau, lærernes bedøm-

melse 

Skolefærdigheder 

Under gennemsnit Som gennemsnit Over gennemsnit 

Læsning 26% 37% 37% 

Stavning 37% 43% 20% 

Regning og matematik 46% 43% 11% 

 

Generelt mente forældrene, at børnene var gode til at formulere sig, men som det fremgår af Tabel 

4.6 var den mundtlige formuleringsevne betydeligt bedre end den skriftlige. 

Tabel 4.6 

Formuleringsevnen blandt 49 skolebørn med MMC integreret i almindelige klasser iht. Forældrenes 

vurdering 

Formuleringsevne Langt under middel Under middel Som middel Over middel 

Mundtlig - 16% 45% 39% 

Skriftlig 4% 28% 40% 17% 

 

Pædagogisk støtte  

Blandt de 49 børn, som modtog undervisning i almindelige klasser, fik 29% ekstra pædagogisk 

støtte, for 2/3 vedkommende i kombination med praktisk hjælp. Antallet af støttetimer varierede fra 

1 - 20 timer/uge (gennemsnitlig 10 timer).  
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Blandt de almindelige børn i 1996 undersøgelsen var der 9%, der fik ekstra pædagogisk støtte med 

fra 1 - 28 timer pr. uge (gennemsnitlig 4,2 time).  

Blandt børnene med rygmarvsbrok var der 4 børn (8%), der fik støtte i alle fag, men ellers fik de 

fortrinsvis støtte i matematik og dansk samt i de praktisk betonede fag. Et barn fik en time om ugen 

til generel opsamling af problemer, og et barn fik hjælp til lektier. Blandt de 35 børn, som lærerne 

havde bedømt, modtog 20% pædagogisk støtte. Disse børn lå alle sammen i grupperne "under mid-

del" og "langt under middel" i det samlede faglige niveau (jvf. Tabel 4.4), og de udgjorde godt halv-

delen af denne gruppe.  

Personlige egenskaber  

Børnenes personlige egenskaber spiller naturligvis også en rolle for, hvordan de klarer sig i skolen 

både fagligt, fysisk og socialt. Som tidligere beskrevet, (afsnit Førskolebørn), havde de fleste børn 

med rygmarvsbrok gode og positive personlige egenskaber. På den anden side var der en andel af 

børnene, der havde svagere forudsætninger end børn i almindelighed. I forhold til førskolebørn var 

andelen af skolebørn med svage ressourcer højere både blandt børn med rygmarvsbrok og de al-

mindelige børn.  

Blandt børn med rygmarvsbrok var der specielt en øgning mht., hvor mange børn, der blev vurderet 

til at være uselvstændige, passive og ensomme. Der var til gengæld færre, der blev bedømt som 

sent udviklede. De personlige ressourcer vil blive nærmere beskrevet i det følgende afsnit (Barnets 

trivsel og personlige ressourcer).  

Undersøgelser, der interesserer sig for hvilke barrierer, der er for fysisk funktionshæmmedes inte-

gration på arbejdsmarkedet, har vist, at det fysiske handicap er af mindre betydning end personens 

psykiske ressourcer. Det må derfor opfattes som et centralt mål i integrationen af fysisk funktions-

hæmmede i almindelige klasser, at man ud over det faglige også forsøger at styrke deres personlige 

udvikling. Resultaterne fra denne undersøgelse tydede på, at der også var behov for en ekstra ind-

sats på dette område. Det at blive placeret blandt almindelige børn syntes ikke alene at være til-

strækkeligt.  

Forældrenes tilfredshed  

Ud over velegnede fysiske rammer i skolen, er det også vigtigt for børnene, at skolens personale 

har en generel viden om, hvad rygmarvsbrok er, og om hvilke stærke og svage sider det pågældende 

barn har.  

Forældrenes tilfredshed med skolens fysiske rammer, den praktiske hjælp og lærernes generelle 

viden fremgår af Tabel 4.7.  
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Tabel 4.7 

Forældrenes tilfredshed med lærernes viden og tid til barnet, den praktiske hjælp og skolens fysiske 

rammer. Svar fra 64 forældre til skolebørn med MMC 

Forhold Utilfreds Tilfreds Ved ikke, ikke aktuelt 

Lærerens viden om  MMC 41% 42% 17% 

Tid til barnet 21% 70% 9% 

Ekstra hjælp 19% 59% 22% 

Adgangsforhold 23% 61% 16% 

Toiletforhold 22% 66% 12% 

Omklædningsforhold 36% 44% 20% 

Praktiske hjælpemidler 19% 53% 28% 

 

Der var ingen sammenhæng mellem barnets alder og forældrenes tilfredshed. Således var lige 

mange forældre utilfredse med lærernes viden om rygmarvsbrok blandt forældre til børn, der lige var 

startet i skole, som blandt forældre til dem, som havde gået i skole i flere år.  

Set i forhold til om barnet gik i en almindelig klasse eller i en specialklasse/skole, var der heller ingen 

forskel med hensyn til forældrenes tilfredshed med de praktiske og fysiske forhold, eller med lærer-

nes generelle viden om rygmarvsbrok.  

Opsummering  

 3/4 af alle skolebørn med rygmarvsbrok var integrerede i almindelige klasser.  

 54% af skolebørnene fik praktisk hjælp i skolen.  

 Hvert 5. skolebarn var fritaget fra idrætsundervisning, hvilket er uheldigt for disse børns be-

hov for kropslig udfoldelse.  

 Omklædningsforholdene til idræts- og svømmeundervisning blev oplevet som utilfredsstillen-

de af en tredjedel af forældrene, og vanskelige omklædningsforhold kan være medvirkende 

årsag til fritagelse fra idrætsundervisning.  

 Skolens adgangs- og toiletforhold blev af 1/5 af forældrene vurderet som utilfredsstillende.  

 Næsten halvdelen af børnene havde finmotoriske vanskeligheder, som påvirkede deres skri-

veevne og -hastighed. Børn med disse problemer vil have behov for computer som hjælpe-

middel.  

 Mange børn med rygmarvsbrok havde specifikke indlæringsvanskeligheder.  

 Af de 49 børn, som gik i almindelige klasser, fik 29% ekstra pædagogisk støtte, for 2/3 ved-

kommende i kombination med praktisk støtte.  

 Kun halvdelen af de børn, som lærerne bedømte til at have et lavt fagligt niveau, fik støtte.  
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 Lærernes viden om rygmarvsbrok var efter 41% af forældrene mening ikke tilstrækkelig.  

 Skolebørnene med rygmarvsbrok var efter forældrenes opfattelse mere uselvstændige, pas-

sive og ensomme end almindelige børn.  

Anbefalinger  

For funktionshæmmedes mulighed for integration på arbejdsmarkedet er det fysiske handicap af 

mindre betydning end de personlige psykiske ressourcer. Børn med svage personlige ressourcer 

bør derfor støttes både i den faglige og i den personlige udvikling.  

Da man ikke kan forvente, at lærere i almindelighed har indgående viden om rygmarvsbrok, dertil er 

lidelsen for sjælden, bør der være mulighed for, at lærere, der får med disse børn at gøre, får speciel 

information fra fagfolk på området.  

Barnets trivsel og personlige ressourcer 

Indledning  

Som tidligere angivet er målet for den medicinske, pædagogiske og sociale støtte og indsats at 

skabe de bedst mulige rammer for det funktionshæmmede barns udvikling og personlige trivsel1. 

Om indsatsen medfører den ønskede udvikling, kan man vurdere ved at sammenligne med almin-

delige børns udvikling. Men trivsel er en vanskeligere målbar størrelse, fordi trivsel er et udtryk for 

den subjektive oplevelse af personligt velvære og følelse af at lykkes og slå til. Trivsel kan enten 

beskrives som en generel følelse, eller som en følelse knyttet til de forskellige skole-, fritids- og 

familiesituationer, hvor man kan befinde sig. Til trods for, at begrebet trivsel således kan være svært 

at håndtere rent objektivt, er det alligevel et begreb, som står centralt i forskning vedrørende livskva-

litet2.  

Trivsel opstår i samspillet mellem personen og omgivelserne, dvs. at personens egne ressourcer er 

af stor betydning for ens trivsel. Som omtalt i afsnittet Førskolebørn har man, for at få en beskrivelse 

af barnets personlige ressourcer blandt andet bedt forældrene om en gradueret bedømmelse af 7 

personlige karakteristika.  

De 7 karakteristika kan opfattes som personlige psykiske ressourcer af central betydning for den 

psykiske, intellektuelle og sociale udvikling. God psykisk trivsel er knyttet til mulighederne for god 

livskvalitet, og grundlaget for den psykiske trivsel er nært knyttet til den psykiske udvikling i barn-

dommen3. Støtte til de børn, som viser tegn på psykisk mistrivsel, er således ikke kun af betydning 

for barnet her og nu, men også af afgørende betydning for trivslen som voksen.  

I opgørelsen af resultaterne af almindelige børns forhold i 1996 blev de 7 karakteristika anvendt til 

bedømmelse af børnenes trivselsniveau. At anvende personlige egenskaber i beskrivelse af trivsel 

har sit grundlag i forskning i børns livskvalitet, jvf. kap. 2. I herværende rapport bliver de 7 karakte-

ristika imidlertid opfattet som egenskaber, der kan være med til at beskrive barnets psykiske res-

sourcer.  

Af 1996 undersøgelsen fremgik bl.a., at børn med kronisk sygdom eller handicap trivedes mindre 

godt end almindelige børn. Endvidere fremgik det, at der for børn i almindelighed var en sammen-

hæng mellem dårlig trivsel og at  

 blive mobbet  

                                                           
1 Lie HR, Fysisk funktionshæmmede børns psykosociale udvikling, Ugeskr Læger, 1995; 157:31 758. 
2 Næss S, Quality of life research. Concepts, methods and applications. Institute of applied social research, Oslo, 1987. 
3 Jahoda M. Current concepts of positive mental health. Basic Books inc., New York, 1958. 
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 have få eller ingen venner  

 klare sig mindre godt fagligt i skolen  

 have symptomer som ondt i hovedet, ondt i maven osv.  

 

Som det vil fremgå af beskrivelsen i dette afsnit, var billedet af de fysiske symptomer mere kom-

plekst, når det gjaldt børn med rygmarvsbrok.  

De personlige ressourcer  

Som nævnt er forældrene blevet bedt om at vurdere, hvor deres barn skønsmæssigt befandt sig på 

en skala fra 1 - 7, sammenlignet med jævnaldrene børn mht. modsatrettede par af egenskaber som 

f.eks. uselvstændig >< selvstændig, passiv >< aktiv, ensom >< ikke ensom osv. 

Allerede i 1984 undersøgelsen blev det påvist, at gruppen af børn med rygmarvsbrok, efter foræl-

drenes vurdering, havde svagere personlige ressourcer end børn i almindelighed. Resultaterne af 

denne undersøgelse viser, at forskellen mellem de to grupper ikke har ændret sig i den mellemlig-

gende tid.  

Det store flertal af både de almindelige børn og børnene med rygmarvsbrok blev vha. skalaen fra 1 

- 7 bedømt til at have gode og positive forudsætninger, altså aktive, ikke-ensomme, glade, trygge, 

osv. Men hvis man tager udgangspunkt i den pointmæssigt laveste ende af skalaen, svarende til 

den score ca. 5% af de almindelige børn med få ressourcer opnåede, vil man her finde relativt flere 

børn med rygmarvsbrok. Som det fremgår af figur 4.2 gjaldt delte specielt for udsagnene uselvstæn-

dig, passiv, ensom og sent udviklet.  

Supplerende spørgsmål vha. CBCL-skemaet har vist, at den beskrevne uro kan formodes at være 

forårsaget af en større grad af uopmærksomhed, specielt blandt piger med rygmarvsbrok. 

Figur 4.2 

 

28% af børnene med rygmarvsbrok havde det samme gennemsnitsscore som "5%-gruppen" af al-

mindelige børn med svage personlige ressourcer. Disse omtales i det følgende som "de svageste". 
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Af andre personlige ressourcer er evnen til at holde en samtale i gang vigtig i det sociale samspil. 

Forældrene til de almindelige børn er ikke spurgt om deres barns evne i så henseende, men samlet 

vurderede forældrene til børn med rygmarvsbrok, at 16% af børnene var dårligere, 56% var lige så 

gode som jævnaldrene og 27% var bedre til at holde en samtale i gang, 1% vidste ikke. Det var flere 

af de svage børn, der havde svært ved at holde en samtale i gang (32% mod 10%).  

Trivsel og mobning 

I følge forældrene var det kun 4 - 6% af børnene, der trivedes dårligt i skolen (Tabel 4.8).  

Tabel 4.8 

Trivsel i skolen. Børn med MMC og kontrolbørn i % 

Antal børn 

Hvordan trives dit barn i skolen 

I alt 

Mindre godt Godt Meget godt Ved ikke 

Børn med MMC 

(67 børn) 
6% 51% 43% - 100% 

Alm. Børn 

(1267 børn) 
4% 44% 51% 1% 100% 

 

Af tal fra 1996 undersøgelsen af de almindelige børn fremgår det, at de ældre elever generelt trive-

des lidt dårligere end de yngre, specielt hvad angik de ældre drenge.  

I denne undersøgelse var der generelt ingen forskel på, hvor godt børn med rygmarvsbrok og almin-

delige børn trivedes i skolen, og for begge grupper var der en sammenhæng mellem svage person-

lige ressourcer og dårlig trivsel. Blandt de svageste børn med rygmarvsbrok trivedes 22% mindre 

godt, medens ingen af børnene med almindeligt gode ressourcer trivedes dårligt.  

Der var ingen sikker forskel på, hvordan de svageste almindelige børn og svageste børn med ryg-

marvsbrok trivedes. For de svageste almindelige børn var risikoen for at trives dårligt 8 gange højere 

end for dem, der havde almindeligt gode ressourcer. Da der var mindst 5 gange flere svage børn 

blandt børn med rygmarvsbrok end blandt almindelige børn, vil der med den samme risikoberegning 

være mindst 5 gange flere børn med rygmarvsbrok, der er i risiko for at trives dårligt.  

Mobning er et problem i skolerne, og det kan være med til at påvirke barnets trivsel. Som det fremgår 

af tabel 4.9, blev børn med rygmarvsbrok oftere mobbet end almindelige børn.  

Tabel 4.9 

Mobning i skolen. Børn med MMC og kontrolbørn i procent 

Antal børn 

Bliver mobbet 

I alt 

Ofte Af og til Sjældent/aldrig Ved ikke 

Børn med MMC 

(68 børn) 
4% 35% 59% 2% 100% 

Alm. Børn 

(1278 børn) 
2% 21% 71% 6% 100% 

Forskellen er statistisk sikker (p<0,01) 
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Af opgørelsen af 1996 undersøgelsen fremgår det, at drenge blev mobbet mere end piger, og at det 

for begge køn gjaldt, at det specielt var børn i aldersgruppen 7-12 år, der blev mobbet. Blandt børn 

med rygmarvsbrok var der ingen forskel på piger og drenge, men børn i aldersgruppen 7-12 år blev 

også hyppigere mobbet end de ældre børn (49% mod 25%). Endvidere var det således, at over 

halvdelen af de svageste børn ofte eller af og til blev mobbet, mod kun godt 1/3 af dem med almin-

deligt gode ressourcer. Der var den samme tendens blandt de almindelige børn, men ikke så udtalt.  

Som forventet viste der sig at være en sammenhæng mellem at blive mobbet og trives dårligt i skole. 

Blandt de almindelige børn, der trivedes meget godt, var der 15%, der blev mobbet mod 34% af 

dem, der trivedes godt eller mindre godt. Tilsvarende tal for børnene med rygmarvsbrok var hen-

holdsvis 29% og 43%. For almindelige børn var der sammenhæng mellem svage personlige res-

sourcer og mobning. Blandt børn med rygmarvsbrok var det specielt de børn, som af forældrene 

blev karakteriseret som urolige, der blev mobbet.  

De børn, der bliver mobbet, kan også mobbe selv. Der var børn, som ikke var involveret i at mobbe. 

Ca. halvdelen af børnene var ikke involveret i nogen af mobningens aspekter (Tabel 4.10). 

Tabel 4.10 

Forholdet mellem at blive mobbet og mobbe andre. Skolebørn med MMC og almindelige børn i % 

Antal børn Bliver mobbet Mobber 
Mobbes og mob-

ber 
Ingen af delene Ved ikke I alt 

Børn med MMC 

(67 børn) 
25% 5% 5% 43% 22% 100% 

Alm. Børn 

(1307 børn) 
11% 7% 11% 57% 14% 100% 

Forskellen er statistisk sikker (p<0,02) 

Blandt almindelige børn var fordelingen mellem at blive mobbet og ikke relativt ens, men børn med 

rygmarvsbrok blev i større grad udsat for mobning, end de var udøvere.  

Det faglige niveau  

I forhold til vurdering af en evt. sammenhæng mellem fagligt niveau og børnenes trivsel, er det mest 

meningsfuldt at vurdere udsagn om det faglige niveau for de elever, som er integrerede i almindelige 

klasser. 49 (72%) af børnene gik i almindelige klasser, og 35 af børnenes lærere besvarede lærer-

delen af CBCL-skemaet, hvor de bl.a. blev bedt om at vurdere børnenes faglige niveau, jf. Tabel 4.5 

(Indlæring og støtte). Andelen af piger og drenge var den samme.  

Af de 35 børn var der 8, som havde svage personlige ressourcer. Der var ingen sikker forskel på det 

faglige niveau for de svageste børn sammenlignet med de andre børn. Efter lærernes bedømmelse 

klarede børnene sig almindeligt godt, hvad angik læsning, men de var forholdsvis svage mht. stav-

ning og regning og matematik. Der var ingen forskel på drenge og piger.  

Det er ikke fundet meningsfuldt at forsøge at vurdere børnenes skolefærdigheder i forhold til de 

forskellige variabler for trivsel pga. det relativt lave antal børn, og fordi der ikke var forskel i skole-

færdigheder for børn med almindelige og svage personlige ressourcer.  

Symptomer og klager  

Symptomer og klager omfatter de mange smerter og ubehag alle mennesker har erfaret, og hvis 

årsag både kan være en legemlig reaktion på psykisk belastning, eller være et symptom på en le-

gemlig fejlfunktion eller sygdom. Erfaringsmæssigt ved man f.eks., at ondt i maven både kan være 
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en psykisk reaktion og en smerte, der opstår i forbindelse med en lidelse i mavetarmsysternet. Til-

svarende kan hovedpine være udtryk for psykisk belastning, men, specielt hvad angår børn med 

rygmarvsbrok, kan hovedpine også være et tegn på dårlig funktion af den ventil, de kan have ind-

opereret pga. hydrocephalus.  

Blandt børnene med rygmarvsbrok havde 25 (49%) jævnligt et eller flere symptomer. Heraf havde 

36% en og 40% to klager, resten havde op til 5. To tredjedele af pigerne havde jævnligt klager, mod 

en tredjedel af drengene. En sikker forskel. Blandt de almindelige kontrolbørn var der 378 (19%), 

der jævnligt havde et eller flere symptomer. 66% havde en klage og 25% havde to klager. Også her 

var der flere piger (33%) end drenge (25%) blandt dem, der havde klager. 

Tabel 4.11 

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

i procent 

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

Ondt i maven 27 11% 1, 2 Ja *** 

Hovedpine 39 15% 1 Ja *** 

Søvnløshed 6 2% 1 Ja * 

Svimmelhed 9 2 Ja ** 

Appetitløshed 16 3 Ja *** 

Ondt i benene 21 Ingen spørgsmål  

Kvalme/opkastninger 18 Ingen spørgsmål  

* Statistisk signifikant niveau: * p<0,02, ** p<0,001, ***p<0,0001 
1Flere blandt de svageste 5%, forskel sikker statistisk 2Drenge/piger 7%/15% 

 

Mht. de enkelte klager og symptomer forekom også disse langt hyppigere blandt børnene med ryg-

marvsbrok, ligesom de tilsyneladende var stærkere ifølge de oplysninger, forældrene gav i forhold 

til en tredelt skala fra mild til svær. Ondt i maven forekom oftere blandt piger end drenge i gruppen 

af almindelige børn. En tilsvarende forskel fandtes ikke for de andre klager, og blandt de børn med 

rygmarvsbrok, der havde klager, var der heller ikke nogen kønsforskel mht. til enkelte klager.  

Symptomer og psykisk belastning og fysiske forhold  

For de almindelige børn fandtes der en sikker statistisk sammenhæng mellem klager som ondt i 

maven og hovedpine og det at have svage personlige ressourcer. Det var specielt det at være en-

som, nedtrykt, ængstelig og urolig, der disponerede til disse klager. Der var en tilsvarende sikker 

sammenhæng mellem de beskrevne klager og psykisk belastning, visende sig ved psykisk lidelse 

eller som dårlig trivsel i skolen og mobning. På det fysiske område var der en sammenhæng mellem 

mavetarmlidelse og ondt i maven (jvf. Kapitel 3).  

For børn med MMC var der en sammenhæng mellem det at være trist og/eller ængstelig og ondt i 

maven, men ikke med nogen af de øvrige karakteristika, der indgår i beskrivelsen af de personlige 
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ressourcer. Sygdomme som mavetarmlidelse og psykisk lidelse disponerede også til ondt i maven, 

men ikke til dårlig trivsel og mobning.  

Med hensyn til hovedpinen blandt børn med rygmarvsbrok fandtes der ingen sammenhæng med 

nogen af de beskrevne ressourcer eller fysisk eller psykisk lidelse. Der var heller ingen sammen-

hæng mellem hovedpine, og om barnet havde hydrocephalus, men derimod med andre klager som 

svimmelhed og ondt i benene, samt ondt i maven. Omvendt havde svimmelhed selvfølgelig en til-

svarende sammenhæng med hovedpine, men svimmelhed havde samtidig også en stærk sammen-

hæng med kvalme og ondt i benene, men ingen sammenhæng med svage psykiske ressourcer eller 

psykisk lidelse. Dette kan lede tanken hen på, at symptomerne hovedpine, svimmelhed, kvalme og 

ondt i benene fortrinsvis må have en fysisk årsag hos børn med rygmarvsbrok. Årsagen kunne være 

tryksymptomer fra Arnold-Ghiaris misdannelse eller symptomer fra en Tethered Cord, eller evt. en 

kombination af disse to forandringer.  

Søvnløshed blandt børn med MMC var lidt forøget i forhold til de almindelige børn. Dette havde dog 

ingen sammenhæng med de beskrevne psykiske faktorer eller svage personlige ressourcer, hverken 

hos almindelige børn eller børn med rygmarvsbrok. Hos børnene med rygmarvsbrok havde søvn-

løshed imidlertid en sammenhæng med ondt i maven, appetitløshed og ondt i benene, hvorfor søvn-

løshed i denne alder fortrinsvis synes at hænge sammen med fysisk ubehag.  

Appetitløshed havde til gengæld en sammenhæng med dårlig trivsel i skolen og mobning, men også 

med afføringsproceduren. Børn, der fik afføringen plukket og havde afføring vha. af stikpiller, var 

mere appetitløse end børn, der fik tarmen tømt ved højt skyl. Højt skyl modvirker den forstoppelse, 

som de andre børn erfaringsmæssigt lider af. Appetitløshed må således fortrinsvis opfattes som et 

fysisk symptom på forstoppelse, men kan også have psykiske årsager.  

Opsummering 

 28% af børn med rygmarvsbrok havde personlige ressourcer, der svarer til de 5% svageste al-

mindelige børn. De var specielt mere uselvstændige, passive, utrygge og blev opfattet som se-

nere udviklet. 

 Der var en sammenhæng mellem svage personlige ressourcer og det at trives dårligt i skolen, 

både blandt almindelige børn og børn med rygmarvsbrok. Da mange børn med rygmarvsbrok 

har svage ressourcer er denne gruppe i stor risiko for at trives dårligt.  

 Børn med rygmarvsbrok integreret i almindelig skole blev oftere udsat for mobning end alminde-

lige børn.  

 Børn med rygmarvsbrok havde betydeligt flere fysiske klager end almindelige børn, men i mod-

sætning til almindelige børn synes årsagen oftere at være fysisk end psykisk.  

 Årsagen til ondt i maven synes fortrinsvis at være psykisk, medens hovedpine fortrinsvis synes 

at være fysisk. Symptomer fra Amold-Ghiaris misdannelse og Tethered Gord kan være mulige 

årsager.  

 Appetitløshed syntes fortrinsvis at være et symptom på forstoppelse, men kan også have psyki-

ske årsager. Søvnløshed synes at hænge sammen med fysisk ubehag.  

Anbefalinger  

Søvnforstyrrelser kan være et problem for så mange som 40% af børn og unge med rygmarvsbrok 

(jvf. Kapitel 2). I denne undersøgelse angav 6% at lide af søvnløshed. Forstyrret søvn kan medføre 

træthed og manglende overskud i løbet af dagen, hvorfor vejledning i forhold til søvnproblemer kan 

være meget relevant.  
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Man bør være opmærksom på, at de enkeltintegrerede elever har risiko for at trives dårligt, og mange 

bliver udsat for mere mobning end almindelige børn. Både mobning og dårlig trivsel kan være af 

negativ betydning for den personlige udvikling.  

Fysisk selvstændighed og fritidsaktiviteter 

Indledning  

Selvstændighed har mange aspekter som f.eks. at kunne færdes indendørs såvel som udendørs 

under forskellige forhold og at kunne komme fra sted til sted, så man kan mødes med venner og 

tage del i aktiviteter, som hører til ens alder og interesseområde. Dette er ikke udelukkende af-

hængigt af ens gangformåen, som det var tidligere. I dag er det lovfæstet, at mennesker med fysisk 

funktionshæmning skal kunne få hjælpeforanstaltninger, som praktisk kan kompensere for deres 

fysiske begrænsninger, ligesom Danmark har tilsluttet sig WHO’s krav om tilgængelighed for alle på 

offentlige steder og bygninger. Hvor godt og i hvilken udstrækning disse love og hensigtserklæringer 

i praksis bliver efterlevet, og i hvor stor udstrækning aktiviteterne kan realiseres, kommer I høj grad 

til at påvirke de bevægelseshæmmedes fysiske frihed og selvstændighed.  

Et andet aspekt er at kunne deltage i fritidsaktiviteter i samme udstrækning som almindelige men-

nesker. Det kræver imidlertid ud over fysisk tilgængelighed, at der er et tilstrækkeligt udbud af for-

skellige aktiviteter, som de funktionshæmmede har mulighed for at deltage i, og at de er indenfor en 

rimelig geografisk rækkevidde.  

Når det drejer sig om selvstændighed på et mere personligt plan, spiller personens egne fysiske 

muligheder og færdigheder en vigtig rolle udover de omgivende fysiske rammer. Afhængigheden af 

forældrene forbliver meget stor, hvis et barn eller en ung med rygmarvsbrok ikke kan opholde sig 

udenfor hjemmet, f.eks. være på besøg hos en kammerat, uden at mor eller far skal komme og 

tømme blæren med få timers mellemrum. En meget stor afhængighedsfaktor er tømning af tarmen, 

som kan nødvendiggøre forældrenes medvirken hver anden eller tredje dag, og som vanskeliggør 

barnets/den unges deltagelse i udflugter og lejre over flere dage. Den størst mulige grad af selvhjul-

penhed her er af stor betydning  

De personlige forudsætninger, som er beskrevet i tidligere afsnit, spiller naturligvis også ind på bør-

nenes mulighed for at opnå selvstændighed.  

Selvhjælpsfærdigheder  

Børnenes selvhjælpsfærdigheder i forbindelse med personligt toilette inkluderet toiletbesøg, af- og 

påklædning og at vaske sig/tage bad er blevet undersøgt.  

7 af 68 skolebørn, kunne selv klare sig på alle områderne, heraf et barn, der kunne klare at tømme 

tarmen selv med højt skyl og to børn, der anvendte kateter. Resten havde normalt vandladnings- og 

afføringsmønster. Af de 61, som skulle have hjælp, skulle 1/3 have hjælp på alle områderne, resten 

på et eller flere områder.  

Man kunne måske fristes til at tro, at de børn der kunne klare sig selv havde de laveste celer og den 

bedste motoriske funktion, men det var ikke tilfældet. Blære- og tarmproblemer forekom på alle ce-

leniveauer. Medvirkende årsag til behovet for hjælp, udover særlige tømningsprocedurer, var brugen 

af skinner, korset og bleer. Alle børn, der brugte korset, skulle således have hjælp til af- og påklæd-

ning. Den nedsatte motoriske funktion spillede også ind.  

Forældrene blev spurgt, om børnene selv havde modtaget vejledning fra fagfolk i at tømme sig selv. 

Resultaterne heraf er beskrevet i Kapitel 6.  
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Selvstændig færden  

Børnenes gangfunktion er generelt beskrevet i Kapitel 3. Blandt de 68 skolebørn kunne alle selv 

komme rundt indendørs hjemme eller i skolen ved enten at gå, køre i kørestol eller i mindre omfang 

kravle. 48% kunne selv klare trapper, resten kunne ikke eller kun med hjælp. Stort set alle kunne 

selv komme ind og ud af deres bolig samt ud i skolegården. Knap halvdelen kunne selv bruge lege-

pladsen, medens knap 1/3 skulle have hjælp.  

Udendørs i nærområdet kunne børnene ligeledes selv komme omkring gående eller i håndkørestol, 

på cykel eller i elektrisk køretøj. 60% blev imidlertid beskrevet som noget eller meget langsommere 

end deres jævnaldrende, når de færdedes udendørs, og 43% skulle have hjælp i dårligt føre.  

Over længere afstande brugte mange cykel, håndkørestol og elektrisk køretøj, særlig MiniCrosser, 

blev brugt meget, ligesom mange blev transporteret i bil. 28% kunne selv benytte offentlig transport, 

43% havde brug for hjælp, og 25% kunne ikke.  

Transport mellem hjem og skole, og mellem hjem og SFO/fritidshjem  

Almindeligvis bliver børn i de første år fulgt eller kørt til skole, men derefter bliver de i stand til selv 

at komme til og fra skole. Set i forhold til mulighederne for at udvikle selvstændighed på forskellige 

områder, var det derfor af interesse at se på, hvordan børn med rygmarvsbrok kom til og fra skole 

og mellem hjem og SFO/fritidshjem. Dette kan give indtryk af, hvor store deres muligheder for selv 

at færdes blev anvendt i transporten mellem skole og hjem og SFO. Afstanden har i denne sam-

menhæng naturligvis en betydning.  

Tabel 4.12 

Transport mellem skole og hjem. 63 skolebørn med MMC 

I alt 63 skolebørn 
Kommer selv 

25 (40%) 

Køres af forældre 

23 (36%) 

Taxa/specialbus 

15 (24%) 

Alm. Klasse, afstand <2 km 

25 børn 
21 4  

Alm. Klasse, afstand >2 km 

22 børn 
4 18  

Specialklasser el. skole 

16 børn 
 1 15 

Gennemsnitlig afstand til skole 

(mindste – størst) 

1,9 

(0,1 – 12 km) 

7,3 

(0,3 – 45,0 km) 

25,8 

(1,0 – 60,0) 

 

De fleste af de børn, der selv kom i skole, boede indenfor en radius af 2 km (gennemsnitlig afstand 

1 km). Nogle få kunne med MiniCrosser klare en afstand på op til 4 km og en enkelt anvendte of-

fentlig transport. Den gennemsnitlige afstand for dem, der boede mere end 2 km fra skolen var 9,2 

km (fra 2,2 til 45 km).  

Af de i alt 47 børn og unge der iht. Tabel 4.12 var integrerede i almindelige klasser kom 21 (84%) af 

de 25, der boede indenfor 2 km’s afstand til skolen, selv i skole enten ved at gå eller vha. et hjælpe-

middel som kørestol o.l. Af de 22, der boede mere end 2 km fra skolen, var der kun 4 (18%), som 

kom i skole selv. Hvis man tager forholdet mellem afstand og antallet, der selv kom i skole, kan det 

beregnes, at chancen for, at et barn kan komme i skole selv, er forøget over 20 gange, hvis afstanden 

er under 2 km.  

Forældrene er ikke spurgt om baggrunden for skolevalg, og det er derfor ikke klarlagt, hvorfor så 

mange børn havde mere end 2 km til skole. Forældrenes tilfredshed med adgangsforholdene og 
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skolens indretning var den samme, hvad enten børnene havde kort eller lang afstand til skolen. 

Afstanden til skolen var endvidere ikke afhængig af, om familien boede i en storby, et byområde eller 

et landområde. Der var heller ingen forskel på forældrenes tilfredshed med den tildelte støtte. Der 

var derimod større tilfredshed med lærernes viden om børn med rygmarvsbrok blandt dem, der gik 

i skole længere væk end 2 km fra hjemmet (45% af dem der boede indenfor 2 km var tilfredse eller 

meget tilfredse mod 62% af dem, der boede længere væk). Det er derfor muligt, at børnene gik i en 

skole relativt langt hjemmefra, fordi skolen var velegnet og lærerne havde erfaring med funktions-

hæmmede elever. Dette er forhold, der vil tale til fordel for at samle de enkeltintegrerede elever på 

bestemte skoler.  

På den anden side var forældrene til de børn, der gik i skole indenfor 2 km fra hjemmet, meget mere 

tilfredse med deres barns forhold til kammeraterne. (96% af dem der boede i skoledistriktet mod 

86% af de øvrige var tilfredse eller meget tilfredse). Det er således en gevinst for børnene at gå i 

skole i nærheden af hjemmet i forhold til at have kammerater.  

For at udvikle børnenes selvstændighed (her: at komme omkring uafhængigt af forældrene) og for 

deres forhold til kammerater, er det en fordel, at de kan gå i skole i nærheden af deres hjem. Man 

kunne derfor ønske, at man prioriterede dette højt, så adgangsforholdene og indretningen af den 

lokale skole kunne opfylde behovet, og lærerne kunne gives tilstrækkelig viden om rygmarvsbrok.  

Tabel 4.13 

Transport mellem SFO/fritidshjem og hjem, 36 skolebørn med MMC 

Skolebørn i alt 

36 børn 

Kommer selv 

10 (28%) 

Køres af forældre 

17 (47%) 

Taxa/specialbus o.a. 

9 (25%) 

Gennemsnitlig afstand til 

SFO/fritidsaktivitet 

(mindste – størst) 

1,1 km 

(0,2 – 2,5 km) 

3,8 km 

(1,0 – 12 km) 

15,6 km 

(1,0 – 35 km) 

 

Transport, ledsagelse og hjælp til fritidsaktiviteter  

Børnenes selvstændighed eller afhængighed af transport, ledsagelse og hjælp i forbindelse med 

fritidsaktiviteter blev søgt klarlagt.  

Tabel 4.14 

Transport til fritidsaktiviteter, 60 skolebørn med MMC 

Skolebørn i alt 

60 børn 

Kommer selv 

14 (23%) 

Køres af forældre 

42 (70%) 

Taxa/specialbus o.a. 

4 (7%) 

Gennemsnitlig afstand til 

fritidsaktivitet 

(mindste – størst) 

2,1 km 

(0,2 – 10,0 km) 

11 km 

(0,5 - 55 km) 

12 km 

(6,0 - 20 km) 

 

59% af børnene havde brug for ledsagelse eller hjælp ved fritidsaktiviteter. Heraf blev de 28 (70%) 

ledsaget eller hjulpet af forældrene. Resten af andre, f.eks. pædagoger og frivillige spejderledere. 

En enkelt havde en personlig ansat hjælper.  

Forældrenes involvering i transport og ledsagelse  

Forældrene var, som det fremgår, meget involverede i transport af børnene mellem hjem og skole, 

og SFO/fritidshjem. Det er almindeligt kendt, at forældre ofte transporterer specielt deres mindre-

årige børn mellem skole og hjem. Forældre til almindelige børn brugte også meget tid til at ledsage, 

evt. hjælpe ved fritidsaktiviteter.  
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Ved direkte sammenligning mellem, hvor meget forældre i almindelighed og forældre til børn med 

rygmarvsbrok ledsagede deres børn til aktiviteter en eller flere gange pr. uge, blev børn til og med 

11 år ledsaget i lige stor udstrækning. Blandt de ældre børn over 11 år blev lidt over halvdelen af 

børn med rygmarvsbrok ledsaget af deres forældre mod knapt 1/3 af de almindelige børn. Blandt 

børnene med rygmarvsbrok var der ikke forskel på, hvor mange af de ældre børn, der blev fulgt i 

forhold til de yngre, Både de almindelige børn og børnene med rygmarvsbrok blev i større udstræk-

ning fulgt af mødrene end af fædrene, et forhold der var særligt udtalt i familierne med børn med 

rygmarvsbrok. 

Børnenes fritidsaktiviteter  

Til belysning af børnenes fritidsaktiviteter blev der stillet en række spørgsmål om, hvilke aktiviteter 

børnene deltog i - hvor ofte eller hvor meget. Spørgsmålene er de samme, som blev stillet i 1996 

undersøgelsen, og svarene fra forældrene til børn med rygmarvsbrok kan derfor umiddelbart sam-

menlignes med svarene fra de almindelige børns forældre.  

Figur 4.3 

 
Besvarelsen nogle gange pr. måned og nogle gange pr. år er slået sammen til ”Flere x/år”.  

 

Børnene med rygmarvsbrok læste bøger og spillede musikinstrumenter i samme omfang som kon-

trolbørnene, men de lyttede mindre til musik. På den anden side så de hyppigere TV og video og 

spillede mere TV-spil o.l. end kontrolbørnene. Det gennemsnitlige antal timer de så TV og video var 

imidlertid det samme (1 time og 50 min./dag) for de to grupper. Endvidere tegnede de og spillede 

kort og spil i samme omfang. 
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Figur 4.4 

 

Besvarelsen nogle gange pr. måned og nogle gange pr. år er slået sammen til ”Flere x/år”.  

 

Børnene med rygmarvsbrok dyrkede sport med samme hyppighed som almindelige børn, men fik i 

løbet af ugen uden for skoletid gennemsnitlig mindre motion, hvor de blev forpustede eller kom til at 

svede (gennemsnitligt 1 time og 20 min/uge mod kontrolbørnene 2 timer og 55 min/uge). Den fore-

trukne sportsgren var altovervejende svømning. En del gik til ridning og skydning, og kun enkelte gik 

til andre sportsaktiviteter og til spejder.  

Børn med rygmarvsbrok besøgte eller fik besøg af venner sjældnere end kontrolbørnene, men an-

tallet af gode kammerater var det samme. Endvidere gik de mindre i biografen og til sportsarrange-

menter o.l. Ingen af grupperne gik særlig ofte til koncert.  

16 af de 50 skolebørn, der var 9 år eller ældre kom hyppigt i ungdoms- eller fritidsklub (fra 1 x mdl. 

til flere x ugl). Af 31 børn i SFO/fritidshjem deltog 10 børn sjældent eller aldrig på længerevarende 

lejre og udflugter, medens 21 deltog de fleste gange eller altid.  

Forældrene til 59% af børnene udtrykte tilfredshed med udbuddet af fritidsaktiviteter, 35% var util-

fredse, resten vidste ikke.  

Man kan godt stille spørgsmål ved, om udbuddet af egnede aktiviteter var godt nok, når man ser på, 

hvor få forskellige aktiviteter, i hvert fald for sportsaktiviteternes vedkommende, børnene havde 

valgt, og hvor meget og hvor langt der ofte måtte køres til egnede fritidsaktiviteter for de store børn. 

Børnene deltog fortrinsvis i individuelle idrætter som svømning og ridning. Dette kan bl.a. forklares 

ved, at det for holdidrætter, som f.eks. kørestols basket, kan være svært at samle hold med unge 

med relativt ens forudsætninger indenfor et rimeligt geografisk område. De individuelle idrætter har 

lange traditioner, men det kan være vanskeligt at få nye tilbud op at stå, bl.a. fordi 5%-puljen til nye 

idrætsinitiativer er nedlagt.  

Undersøgelsen viser, at forældrene (dvs. mødrene) i stor udstrækning måtte påtage sig det store 

ledsage- og hjælpebehov i forbindelse med aktiviteterne. Dette er af mange grunde ikke tilfredsstil-

lende. Tilskudsordningen til børn og unges deltagelse i idrætsaktiviteter (aktivitetsstøtten) i henhold 

til Folkeoplysningsloven tager da heller ikke umiddelbart specielt hensyn til funktionshæmmede 

børns særlige behov. På den anden side åbner den mulighed for, at der kan bevilges ekstra tilskud 
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til specielle rekvisitter, honorar til ekstra instruktører eller praktiske hjælpere og ekstra transportom-

kostninger. I nogle sammenhænge kan aktiviteterne støttes via tilskud over Serviceloven, og i hen-

hold til Serviceloven kan man også opnå ledsagelse til den unge i form af timeaflastning. Behovet 

for forældrenes indsats efterlader derfor det indtryk, at mulighederne i lovgivningen enten ikke blev 

udnyttet tilstrækkeligt fra det offentliges side, eller også kendte forældrene ikke nok til de muligheder, 

der var.  

Sammenholder man behovet for ledsagelse og hjælp ved fritidsaktiviteter med, at børnene også for 

manges vedkommende var afhængige af hjælp til den personlige pleje fra forældrene hjemme, den 

praktiske hjælper i skole- og fritidsordning samt måske af anden praktisk hjælp, er det forståeligt, at 

der er risiko for, at børnene ikke udvikler tilstrækkeligt selvværd, selvstændighed og evne til selv at 

vælge og til at leve et uafhængigt voksenliv. Det kræver en stor indsats fra mange sider at give 

børnene og de unge mulighed for at opnå en sådan uafhængighed.  

Opsummering  

 10% af 68 skolebørn, kunne selv klare sig på alle personlige selvhjælpsområder, men flertallet 

af disse børn havde normal urin- og afføringsfunktion. Af de 61, som skulle have hjælp, skulle 

1/3 have hjælp på alle områderne, resten på et eller flere områder.  

 40% af børnene klarede selv at komme til og fra skole eller til og fra SFO/-fritidshjem. De fleste 

af disse børn boede indenfor en afstand af 2 km.  

 De børn der boede indenfor en afstand af 2 km (i skoledistriktet) havde et mere tilfredsstillende 

forhold til kammeraterne, end dem der boede længere væk. Generelt havde de mindre kontakt 

til kammerater end de almindelige børn.  

 Blandt de børn, der var 12 år og ældre, blev 50% af børnene med rygmarvsbrok ledsaget af 

forældrene til aktiviteter mod 21 % af de almindelige børn. Det var oftest mødrene, der ledsagede 

børnene.  

 Børn med rygmarvsbrok dyrkede sport med samme hyppighed som almindelige børn, men det 

samlede timetal pr. uge var under det halve. De gik fortrinsvis til svømning og handicapridning.  

 Forældrene til 59% af børnene udtrykte tilfredshed med udbuddet af fritidsaktiviteter, 35% var 

utilfredse. 

Anbefalinger  

Det er vigtigt, at børnene opnår selvstændighed på det personlige område.  

Af hensyn til børnenes udvikling af uafhængighed af forældrene og deres opnåelse af kammerat-

kontakt i nærområdet, er det ønskeligt, at de kan integreres i den lokale skole, men det forudsætter, 

at adgangsforholdene og indretningen af skolen opfylder børnenes behov, og at lærerne har tilstræk-

kelig viden om rygmarvsbrok.  

Som det fremgår af dette afsnit og afsnittet om børnenes trivsel har integrationen i almindelige klas-

ser både positive og negative sider, hvorfor det anbefales at man foretager en nærmere undersø-

gelse af rammerne for integration og positiv personlig udvikling.  

Det bør undersøges om udbuddet af egnede idrætsgrene kan udbygges, og om tilbuddene kan til-

rettelægges således, at børnene bliver mindre afhængige af forældrenes ledsagelse.
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 Familiens situation med et barn med rygmarvsbrok 

Indledning  
Den hidtidige beskrivelse af undersøgelsen omhandler forældrenes erfaringer med og vurderinger 

af deres barn med rygmarvsbrok. I dette afsnit vil der være fokus på forældrenes situation. For at 

give et billede af livet med et funktionshæmmet barn i familien er familiemønsteret, arbejdssituatio-

nen, fritiden og trivslen sammenlignet med de tilfældigt udvalgte børnefamilier fra 1996 undersøgel-

sen.  

Fødslen af et barn repræsenterer nye opgaver for forældrene, som de må løse med behørigt hensyn 

til de andre familiemedlemmer, arbejdssituationen osv. Fødslen af et funktionshæmmet barn er i så 

henseende en langt større opgave end fødslen af et almindeligt barn, ligesom fødslen af et barn med 

synlige misdannelser naturligvis er et umiddelbart chok og en følelsesmæssig belastning for foræl-

drene.  

Mestring 
Forældrenes personlige styrke, kvaliteten af deres indbyrdes forhold og den støtte, de modtager fra 

omgivelserne, er af afgørende betydning for, hvordan de klarer den umiddelbare og den efterføl-

gende ændring af deres livssituation. De færreste forældre er forberedte på opgaven at have ansva-

ret for et funktionshæmmet barn, og de ved meget lidt om barnets lidelse og fremtidsudsigter, eller 

hvilket plejemæssigt ansvar de står overfor - et ansvar, som bliver betydeligt længere og mere om-

fattende, end hvis barnet var født uden misdannelser.  

Det at overkomme eller magte en belastende situation betegnes ofte som mestring (engelsk: co-

ping). Mestringen kan være både god og dårlig, og der er ingen fastlagte måder at vurdere, hvor 

godt situationen mestres. I denne undersøgelse indgår forældrenes evne til at takle problemer i al-

mindelighed, samt deres uddannelsesmæssige baggrund som personlige styrkefaktorer i relation til 

mestring. Mål for hvordan belastningen, i dette tilfælde fødslen af et barn med rygmarvsbrok me-

stres, kan vurderes ved hjælp af afvigelser i forhold til kontrolgruppen mht. "Hvordan de har det" 

(familiemønster, bolig, arbejdssituation, helbred og fritid) og "Hvordan de ta’r det" (tilfredshed med 

livssituation og oplevelse af belastning).  

Både i det umiddelbare og det langsigtede forløb er familiens evne til at mestre den nye situation 

afhængig af den støtte familien modtager fra omgivelserne inklusive omfanget af støtten iht. Social-

lovgivningen. Et udtryk for dårlig mestring kan være, at moderen virker ængstelig eller trist1. Disse 

mødre kan blive tilbudt psykologisk bistand, men ofte er det sådan, at hjælp med praktiske problemer 

kan gøre det muligt for personen at mobilisere egne ressourcer2. 

Lovgivningens intentioner på det sociale område 
Beslutning om, at handicappede bør ligestilles og ligebehandles med ikke-handicappede, blev truffet 

af folketinget i 1993 ved vedtagelsen af "Lov om social service”3. De centrale elementer i ligebe-

handlingsbegrebet er: det miljørelaterede handicapbegreb, kompensationsprincippet og sektoran-

svarlighedsprincippet. 

                                                           
1 Ryde-Brandt B. Distress, defence and support. Reactions in mothers of children with different disabilities. Thesis, Uni-
versity of Lund, 1992. 
2 Ingstad B, Sommerehild H. Familien med det funktionshemmede barnet. Forløp -reaksjoner -mestring. SIFF, Gruppe 
for helsetjenesteforskning, 1983; Rapp. nr. 9. 
3 Lov nr. 454 af 10. juni 1997 om social service. 
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Det miljørelaterede handicapbegreb4 er dynamisk og under fortsat udvikling og forandring. Man 

har forladt princippet om, at det er bestemte handicapgrupper, som er berettigede til særlig støtte. I 

stedet vurderer man, om barnets samlede funktionsnedsættelse er af en så betydelig grad, at der 

skønnes behov for støtte. Der findes derfor ikke en fast definition af begrebet "handicap".  

Kompensationsbegrebet indebærer, at mennesker med funktionsnedsættelser tilbydes en række 

ydelser og hjælpeforanstaltninger for derved at begrænse eller udligne konsekvenserne af funkti-

onsnedsættelserne mest muligt. Målet er at give handicappede et udgangspunkt, der svarer til det 

almindelige i så stor udstrækning som overhovedet muligt.  

Princippet for sektoransvarlighed indebærer, at ansvaret for ligebehandlingen af handicappede 

indenfor et givent område placeres hos den myndighed, der i øvrigt har ansvaret for det pågældende 

område. Dvs. at alle sektorer må involveres og påtage sig deres del af ansvaret, for at princippet om 

ligebehandling kan gennemføres.  

Som anført er disse 3 principper udmøntet i "Lov om social service", der som udgangspunkt har 

til formål at give familien med et funktionshæmmet barn de samme muligheder som andre familier, 

ligesom barnet skal ligestilles med ikke-handicappede børn. Det er kommunens ansvar, at forældre 

med et hjemmeboende funktionshæmmet barn får tilbudt rådgivning og vejledning mhp. at kunne 

passe barnet i hjemmet og støtte og stimulere dets fysiske, psykiske og sociale udvikling. Kommu-

nen har ifølge bestemmelserne i denne lov endvidere en række økonomiske kompensationsmulig-

heder, som dækning af merudgifter og ydelse af kompensation for tab af arbejdsindtægt pga. barnets 

handicap, aflastning og pasning af barnet. Derudover kan kommunen stille hjælpemidler til rådighed 

og tilpasse boligen samt indstille til amtet, at der bevilges en bil som hjælpemiddel til at transportere 

barnet og dets evt. hjælpemidler.  

Det centrale i Serviceloven er rådgivning og vejledning, og for at få familiens dagligdag til at fungere 

rimeligt er det vigtigt, at forældre mødes med indsigt, forståelse og støtte af den kommunale sags-

behandler. Sagsbehandleren skal i hele forløbet være familiens nøgleperson med ansvar for de 

sociale ydelser og koordination af den tværfaglige indsats til barn og forældre.  

Af rapporten "Der er ikke nogen, der kommer og fortæller, hvad man har krav på”5, der bygger 

på beretninger fra ca. 400 forældre, fremgår det bl.a., at forældre med et barn med handicap (fysisk 

eller psykisk funktionsnedsættelse) ikke er tilfredse med informationerne vedr. deres barns situation, 

behov og forældres rettigheder. Det gennemgående træk er, at forældre løbende har behov for in-

formation, og at denne bør være tilgængelig, når der er behov.  

Dette behov vil hos forældre til børn med rygmarvsbrok være stort på grund af kompleksiteten i 

barnets funktionsnedsættelse. Forældrene skaffer sig viden fra mange kilder: andre forældre, inter-

nettet, bøger osv. De fleste har imidlertid behov for at få oversigt over informationsmængden og få 

den relateret til deres eget barn. Derfor må forældre tilbydes en kontinuerlig rådgivning og vejledning 

fra fagpersoner med viden og erfaring med rygmarvsbrok.  

I det følgende præsenteres resultater fra herværende undersøgelse med sammenligning til under-

søgelsen af almindelige danske børn og deres familier gennemført i 1996. I begge undersøgelser 

var det i de fleste tilfælde mødrene, der havde besvaret spørgeskemaerne. Tidligere undersøgelser 

har vist, at det fortrinsvis er mødrene, der påtager sig den ekstra pleje og pasningsbyrde, som det 

funktionshæmmede barn repræsenterer. Det er derfor meningsfuldt at beskrive reaktioner på den 

                                                           
4 World Health Organisation, ICIDH, International Classification of Impairment, Oisability and Handicap, Geneve 1 980. 
Videreudviklet til WHO, JCF, International Classification of Functioning, Disability and Health, Geneve 2001. 
5 Bengtsson S, Middelboe N. Der er ikke nogen, der kommer og fortæller, hvad man har krav på. Socialforskningsinstitut-
tet 01:1, København 2001. 
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ekstra belastning med udgangspunkt i moderen. Mødrene kommer hermed til at være "eksponenten" 

for familiens situation.  

Mestring  

Forudsætninger for mestring 

Evnen til at takle problemer  

Som angivet er den personlige styrke og formodentlig også uddannelsesniveauet egenskaber af 

betydning for mestring. Det har vist sig, at en anvendelig måde at beskrive den personlige styrke er 

vha. begrebet "følelse af sammenhæng" - på engelsk: "sence of coherence" (SOC). SOC-begrebet 

er udviklet af A. Antonovsky6 som en forklaringsmodel for, hvordan sundhed og trivsel kan bevares 

selv under meget stressende forhold.  

Følelse af sammenhæng har tre dimensioner: forståelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. En 

person, som anser sit liv som meningsfuldt og forståeligt, samt betragter sig som i stand til at hånd-

tere problemer, har en høj SOC, og vil ifølge teorien bag dette begreb være bedre i stand til at undgå 

negativ påvirkning af sundheden som følge af stressende omgivelser og af hændelser i livet af alle 

slags end personer med lav SOC.  

I spørgeskemaundersøgelsen har forældre svaret på tre spørgsmål, der hver især skal måle en af 

de tre dimensioner i SOC (Lundberg 1995)7. Nemlig om ens liv er 

 håndterbart  Plejer du at se en løsning på problemer og vanskeligheder som  

  andre finder håbløse? 

 meningsfuldt Plejer du at se dit daglige liv som en kilde til personlig  

  tilfredsstillelse? 

 forståeligt Plejer du at føle, at ting som hænder dig i din dagligdag er svære   

  at forstå?  

Til hvert af spørgsmålene kunne der svares Ja - Ja, som oftest - ja, ind imellem eller Nej.  

Lundberg har angivet, hvordan besvarelserne kan opdeles i to grupper med henholdsvis almindelig 

og svag personlig styrke (høj og lav SOC). Med udgangspunkt i denne vurdering havde mødrene til 

børn med rygmarvsbrok helt den samme personlige styrke som kontrolmødrene, henholdsvis 79% 

med høj (almindelig) og 21% med lav SOC.  

Forældrenes uddannelse  

Forældrene til børn med rygmarvsbrok havde det samme uddannelsesniveau som kontrol-foræl-

drene. Således havde 43% af mødrene i begge grupper haft mere end 13 års skole-gang, mens 

31% af mødrene til børn med rygmarvsbrok havde 12 - 13 års uddannelse mod 23% af kontrolgrup-

pen (Tabel 5.1). Generelt havde fædrene lidt kortere uddannelse end mødrene.  

  

                                                           
6 Antonovsky A. Hålsans mysterium. Natur Qch kultur, 1991. 
7 Lundberg O, Nystrøm Peck M. A simplified way of measuring sence of coherence. Experiences from a population sur-
vay in Sweden. Eur J Publ Health 1995; 5: 56-9. 



74 
 

 
Tabel 5.1 

Uddannelsesniveau blandt mødre til børn med MMC og mødre til almindelige børn, andel i procent 

Skolegang 

Mødre til børn med MMC Mødre til kontrolbørn 

Høj SOC 

(antal = 80) 

Lav SOC 

(antal = 30) 

Høj SOC 

(antal = 1323) 

Lav SOC 

(antal = 360) 

Mere en 13 år 46% 33% 48% 26% 

12 – 13 år 29% 37% 23% 26% 

10 – 11 år 20% 23% 23% 36% 

9 år eller mindre 5% 7% 6% 12% 

 

Der var kun mindre forskelle på uddannelsesniveauet mellem mødre til børn med rygmarvsbrok og 

kontrolmødre med høj SOC, og tilsvarende for de to grupper af mødre med lav SOC. Generelt havde 

mødre med høj SOC en signifikant længere uddannelse end mødre med lav SOC.  

Mål for mestring, om "Hvordan de har det" 

Den familiære status  

På undersøgelsestidspunktet boede 84% af børnene med rygmarvsbrok sammen med deres biolo-

giske mor og far mod 78% af kontrolgruppens børn. Antallet af eneforsørgere var ens, og hyppighe-

den af skilsmisse eller separation, efter at barnet var født, var den samme (godt 15%). Antallet af 

nye forældre, der var kommet ind i familien, var også det samme (6%).  

Den hidtil gængse opfattelse af, at skilsmissefrekvensen hos forældre med børn med handicap er 

væsentlig højere end hos normalbefolkningen, kan ikke bekræftes ved denne undersøgelse, da fa-

milier med børn med rygmarvsbrok var lige så ægteskabeligt stabile som kontrolfamilierne. Under-

søgelsen viser, at skilsmissefrekvensen var den samme i forhold til 1984 undersøgelsen, men at 

skilsmissen blandt forældre til børn med rygmarvsbrok skete på et tidligere tidspunkt efter barnets 

fødsel (gennemsnit 2-3 år) end i 1984, hvor forældre i større grad holdt sammen i de første 6-7 

leveår.  

Antal søskende  

Der var ingen forskel mellem familierne med børn med rygmarvsbrok og kontrolfamilierne mht. antal 

voksne i husstanden eller antallet af børn under 18 år. Det gennemsnitlige antal børn i familierne var 

ens (ca. 2,2 barn og 20% enebørn), og barnets nummer i den evt. søskendeflok var også den 

samme.  

Boligens størrelse og hvor de boede  

Af familier med børn med rygmarvsbrok boede 13% i lejlighed og 77% i parcelhus/villa, hvilket er 

næsten det samme som kontrolfamilierne. Kun 4 - 5% af alle familier havde en 2 værelses bolig, 

hvor de fleste boliger var på 3 - 6 værelser. Boligen til familierne med børn med rygmarvsbrok var 

gennemsnitlig på 157 kvadratmeter, hvilket var lidt større end kontrolfamiliernes bolig (gennemsnit 

149 kvm.).  
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Der var ingen forskel på, om familierne boede i storby (24%), i by (41 %) eller på landet (35%). 5% 

af familier med børn med rygmarvsbrok var flyttet for at komme nærmere barnets behandlingssted.  

Forældrenes erhvervsarbejde  

Blandt 116 mødre var 81% i arbejde, medens 7% ikke var i arbejde, men havde fuld lønkompensa-

tion for at passe deres barn, og 12% var ikke i arbejde af anden grund. Beskæftigelsesgraden blandt 

kontrolmødrene var statistisk sikkert lavere (77%). Det var specielt den høje beskæftigelsesgrad 

blandt mødre til børn med rygmarvsbrok med høj SOC (Tabel 5.2), der gjorde udslaget. 

Blandt de mødre, der var i arbejde, havde 91% af mødrene til børn med rygmarvsbrok en arbejdsuge 

på 37 timer eller mindre mod 78% af kontrolgruppens mødre. 

Tabel 5.2 

Arbejdssituationen for mødre til børn med MMC sammenlignet med mødre til almindelige børn, 

andel i procent 

Arbejdssituation 

Mødre til børn med MMC 

(Antal = 116) 

Mødre til kontrolbørn 

(antal = 1719) 

Høj SOC 

(antal = 87) 

Lav SOC 

(antal = 29) 

Høj SOC 

(antal = 1323) 

Lav SOC 

(antal = 360) 

I erhvervsarbejde 58% * 69% 79% 70% 

Ikke i arbejde 7% 21% 21% 30% 

* excl. mødre, der modtager fuld lønkompensation, henholdsvis 7 (8%) og 3 (10%) mødre.  

 

Der var i alt 37% af mødrene til børn med rygmarvsbrok, der fik lønkompensation for nedsat arbejds-

tid, og fordelingen mellem mødre med høj og lav SOC var den samme.  

95% af alle fædre var i arbejde. Sammenlignet med kontrolfædrene var der flere fædre til børn med 

rygmarvsbrok, der kun havde 37 timer ugl. arbejde. Der var det samme antal fædre fra begge grup-

per, der havde 39 - 49 timers ugl. arbejde, men kun 10% af fædrene til børn med rygmarvsbrok 

havde 50 - 80 timers ugl. arbejde mod 21 % af kontrolgruppen. Kun 2% af fædrene til børn med 

rygmarvsbrok fik lønkompensation for nedsat arbejdstid.  

Forældrenes fravær fra arbejde 

Mødrene til børn med rygmarvsbrok havde gennemsnitligt haft 5,9 fraværsdage fra arbejde eller 

studier i en 3 måneders periode pga. sygt barn, og fædrene 2,7 dage. Det tilsvarende fravær i kon-

trolgruppen var henholdsvis 2,4 og 2,1 dage. Blandt fædrene til børn med rygmarvsbrok havde 49% 

været fraværende mod 16% blandt fædrene i kontrolgruppen.  

Mødrene til børn med rygmarvsbrok havde været både hyppigere og længere fraværende fra arbej-

det pga. sygt barn end mødrene i kontrolgruppen (Tabel 5.3).  
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Tabel 5.3 

Fravær fra arbejde. Mødre til børn med MMC og mødre til almindelige børn, andel i procent 

Fravær fra arbejde 

Mødre til børn med MMC 

(Antal = 116) 

Mødre til kontrolbørn 

(antal = 1719) 

Høj SOC 

(antal = 87) 

Lav SOC 

(antal = 29) 

Høj SOC 

(antal = 1323) 

Lav SOC 

(antal = 360) 

De seneste 3 mdr. pga. sygt barn 71% 67% 24% 23% 

I gennemsnit antal dage 6,5 5,6 2,4 2,5 

Det sidste år pga. egen sygdom 37% 52% 53% 53% 

 

Forældrenes helbred 

Som det fremgår af de foregående afsnit, adskilte de 125 familier med børn med rygmarvsbrok sig 

ikke fra de 2169 kontrolfamilier, hvad angik mødrenes personlige styrke og uddannelse, samt forhold 

som familiær status, antal børn, bolig og arbejdssituation. Eventuelle forskelle i helbred og trivsel må 

derfor formodes at kunne tilskrives den specielle situation, familierne med børn med rygmarvsbrok 

befinder sig i.  

Gennemsnitligt havde forældre til børn med rygmarvsbrok været mindre sygemeldt end forældre i 

almindelighed. Inden for det sidste år havde 41% af mødrene til børn med rygmarvsbrok således 

været sygemeldt mod 53% i kontrolgruppen. Længden af sygemeldingen var imidlertid gennemsnit-

lig lige lang (22 dage). Som det fremgår af Tabel 5.3 havde mødrene med høj SOC været mindre 

fraværende pga. egen sygdom, både i forhold til kontrolmødre og til mødre til børn med rygmarvs-

brok med lav SOC.  

Blandt fædrene til børn med rygmarvsbrok var andelen, der havde været fraværende 22% mod 46% 

blandt fædrene i kontrolgruppen med et gennemsnitligt antal sygedage på henholdsvis 8 og 13 dage.  

Mht. jævnlige fysiske klager og gener (Tabel 5.4) oplyste 20% af alle mødre til børn med rygmarvs-

brok mod 13% af mødre i almindelighed at lide af søvnløshed og 21% mod 11% af nervøsitet. 51% 

mod 32% havde rygbesvær. Rygbesværet blev af 48% karakteriseret som middel og af 25% som 

svært af mødrene til børn med rygmarvsbrok, mod henholdsvis 36% og 16% af mødre i almindelig-

hed.  

Til sammenligning var rygbesværet hos fædrene næsten ens, idet henholdsvis 33% af fædrene til 

børn med rygmarvsbrok mod 30% af kontrolfædrene havde ryggener, og sværhedsgraden var mid-

del.  

Mødre med børn med rygmarvsbrok havde således et markant større rygbesvær end både kontrol-

mødre og de to grupper af fædre.  

Såvel i gruppen af mødre til børn med rygmarvsbrok som i kontrolgruppen havde 64% et eller flere 

helbredsmæssige symptomer og gener. Indenfor de to grupper havde mødre med almindeligt stærke 

personlige forudsætninger (høj SOC) færre klager end mødrene med svagere forudsætninger (Ta-

bel 5.4). Specielt havde mødrene til børn med rygmarvsbrok med lav SOC påfaldende mange kla-

ger, tydende på at de var særdeles belastet af situationen med et funktionshæmmet barn. 
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Tabel 5.4 

Sammenligning mellem fysiske klager og gener hos mødre til børn med MMC og mødre til almin-

delige børn, andel i procent 

Jævnlig helbredsmæssige 

symptomer eller gener 

Mødre til børn med MMC 

(Antal = 112) 

Mødre til kontrolbørn 

(antal = 1719) 

Høj SOC 

(antal = 82) 

Lav SOC 

(antal = 30) 

Høj SOC 

(antal = 1323) 

Lav SOC 

(antal = 360) 

Ondt i maven 11% 23% 14% 22% 

Hovedpine 38% 50% 37% 51% 

Søvnløshed 17% 30% 11% 22% 

Svimmelhed 5% 20% 7% 14% 

Rygbesvær 44% 73% 30% 43% 

Appetitløshed 2% 3% 3% 5% 

Nervøsitet 15% 43% 9% 22% 

I alt, andel med et eller flere 

symptomer * 
28% 93% 61% 74% 

* Andelen med symptomer er Ikke en sum af de angivne symptomer og gener, Idet nogle mødre havde flere klager. 

Fritid 

Fritid er både et spørgsmål om mulighed for at få et afbræk i de daglige rutiner og opgaver, og et 

spørgsmål om mulighederne for ferie.  

Forældre til børn med rygmarvsbrok havde mindre fritid sammen med ægtefællen eller samleveren 

end forældrene til de almindelige børn. 27% svarede, at de aldrig havde fritidsaktiviteter sammen og 

5%, at de var sammen en eller flere gange pr. uge. De tilsvarende svar fra kontrolfamilierne var 

henholdsvis 23% og 17%. I de familier, hvor moderen havde svage personlige forudsætninger (lav 

SOC), havde ægtefællerne mindre fritid sammen end i familier med mødre med almindeligt stærke 

forudsætninger.  

En af grundene til den mindre fritid uden barn var, at mødrene til børn med rygmarvsbrok brugte 

mere tid sammen med deres barn end mødre i almindelighed mht. at lege og spille spil, lave lektier, 

spille musik, dyrke idræt, se TV og ledsage barnet til aktiviteter. Fædrene til børn med rygmarvsbrok 

havde på den anden side aktiviteter sammen med deres barn i samme omfang som fædre i almin-

delighed.  

Der var ingen forskel på, i hvilken udstrækning mødrene og fædrene til børn med rygmarvsbrok 

havde fritidsaktiviteter uafhængigt af ægtefælden. Der var heller ingen forskel på, om de var forældre 

i familier med højt eller lavt SOC.  

En del af fritiden er også muligheden for at have kontakt til venner. Der blev ikke spurgt om omfanget 

af kontakt til venner, men om kontakten ville have været lettere, hvis de ikke havde haft et barn med 

rygmarvsbrok. 29% svarede ja til dette spørgsmål, 61% mente nej, og 10% vidste ikke. I de familier, 
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hvor moderen havde høj SOC, mente kun 115, at kontakten til venner blev besværliggjort af barnet, 

mod halvdelen af mødre med lav SOC.  

I løbet af et år havde familierne til børn med rygmarvsbrok haft lige så meget ferie som kontrolfami-

lierne. Begge familietyper med mødre med lav SOC havde været mindre på ferie.  

Mål for mestring, om "Hvordan de ta’r det"  

Forældrenes tilfredshed og oplevelse af belastning  

Ved hjælp af de forskellige kompenserende tiltag beskrevet i det foregående afsnit, kan man kon-

kludere, at familierne med et barn med rygmarvsbrok var stillet stort set som andre familier. Men 

hvordan havde de det, og hvor tilfredse var de med deres livssituation? Det er på det personlige 

plan, at mestringen virkelig skal vurderes. Som allerede beskrevet, var der nogle af mødrene, som 

ud fra omfanget af deres fysiske symptomer og klager, må opfattes som særdeles belastede af situ-

ationen.  

Vurderingen af tilfredsheden med livssituationen kan ske ved at vurdere svarene på spørgsmålet 

om ”Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dit liv, når det angår bolig, arbejde, økonomi osv.” hvor 

forældrene blev bedt om at graduere deres svar på en femdelt skala fra meget utilfreds til meget 

tilfreds.  

Tabel 5.5 

Andel af mødre, der var meget eller ganske utilfredse med livet, hvad angår bolig, arbejde osv. 

andel i procent 

Utilfredshed med 

Mødre til børn med MMC Mødre til kontrolbørn 

Høj SOC Lav SOC Høj SOC Lav SOC 

Bolig 10% 17% 3% 8% 

Arbejde 0% 12% 5% 12% 

Økonomi 6% 34% 8% 18% 

Uddannelse 4% 4% 4% 10% 

Helbred 8% 32% 5% 11% 

Familiesituationen 1% 21% 1% 3% 

Fritid 9% 35% 5% 11% 

Kontakt med venner 7% 21% 3% 9% 

Mulighed for at påvirke egen og fa-

miliens situation 
8% 33% 3% 8% 

 

Mødrene med høj SOC var generelt mindre utilfredse end mødrene med lav SOC, og i sidstnævnte 

gruppe var mødrene til børn med rygmarvsbrok langt mere utilfredse med deres situation end kon-

trolmødrene.  
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Svarene kan tolkes der hen, at mødrene til børn med rygmarvsbrok generelt var tilfredse med de 

forhold, der lå forud for eller var rimeligt uafhængige af fødslen af det funktionshæmmede barn, 

nemlig uddannelsen og arbejdssituationen, men at barnet stillede større krav til boligen end almin-

delige børn. Det funktionshæmmede barn medførte samtidig begrænsninger i udadrettede aktiviteter 

som kontakt til venner og begrænset fritid. Derudover var både deres eget helbred og familiesituati-

onen belastet, hvorfor mestringen på det personlige plan ikke var optimal.  

På spørgsmål om, hvor meget mere tid forældrene i gennemsnit syntes, de brugte på barnet med 

rygmarvsbrok, sammenlignet med, hvad de ville have gjort, hvis de ikke havde haft et funktions-

hæmmet barn, svarede 7% af mødrene og 17% af fædrene, at det ikke gjorde nogen forskel. Men 

57% af mødrene syntes, de brugte meget eller overordentlig meget mere tid, hvilket også 29% af 

fædrene vurderede, at de også gjorde. Der var ingen forskel på tidsforbruget, om barnet var 2 - 6, 7 

- 11 eller 12 - 18 år, hverken efter moderens eller faderens bedømmelse. Blandt mødre med høj 

SOC vurderede 53%, at de brugte meget eller overordentlig meget mere tid, mod 72% af mødrene 

med lav SOC (forskellen er ikke statistisk sikker),  

Forældrenes mestring kan også vurderes ud fra deres følelse af at kunne slå til overfor barnets 

behov,  

Tabel 5.6 

MMC mødrenes mestring af situationen i forhold til personlig styrke vurderet vha. SOC (Sence of 

Coherence) 

Føler du, at det er svært at slå til 

over for barnets behov? 
Nej, næsten aldrig Nej, for det meste ikke Ja, af og til Ja, næsten altid 

Mødre høj SOC 

(80) 
34% 21% 41% 4% 

Mødre lav SOC 

(29)  
17% 14% 55% 14% 

Alle mødre 

(109) 
29% 19% 45% 7% 

 

I alt syntes 48% af mødrene, at de stort set mestrede situationen, medens 52% af og til eller næsten 

altid følte, at de ikke slog til.  

Forventningerne til barnets liv som voksen kan formodes også at være af betydning for, hvilken 

belastning forældrene oplever. Kun 12% af forældrene mente, at deres barn sandsynligvis ikke kom 

til at leve et nogenlunde selvstændigt liv, medens 55% mente, at dette sandsynligvis og 33% helt 

bestemt ville blive tilfældet. Mødre der følte at det var svært, at slå til over for barnets behov, havde 

lavere forventninger til barnets fremtid, lige som forældrene havde lidt lavere forventninger til et uaf-

hængigt voksenliv for børnene med højt cele, men ingen af disse forhold var statistisk sikre. Mødre 

med høj og lav SOC havde den samme forventning, hvorfor det samlet må konkluderes, at forvent-

ningerne til denne gruppe funktionshæmmede børns fremtid ikke var en belastende faktor for foræl-

drene.  
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Støtte i henhold til Lov om social service og anden støtte 

Boligtilpasning og økonomisk støtte  

Som beskrevet omfatter lovens kompensationsmuligheder økonomisk kompensation for tabt ar-

bejdsfortjeneste, dækning af nødvendige merudgifter pga, barnets handicap, boligændring/anskaf-

felse af mere hensigtsmæssig bolig og evt. tilskud til anskaffelse af invalidebil, samt at familien kan 

tilbydes pasning og aflastning af barnet.  

Angivelsen af celehøjden i tabel 5.7, er brugt som et udtryk for det fysiske handicaps sværhedsgrad 

(sacralt = de letteste, lavt lumbalt = de moderate, højt cele = højt lumbalt/thoracalt = de sværeste). 

Tabel 5.7 

Omfanget af de offentlige ydelser til familier med børn med rygmarvsbrok 

Ydelse Modtaget ydelse Hvor mange Kommentar 

Boligtilpasning/ombygning 

Ja 43% 80% tilfredse eller meget tilfredse 

Nej, men har behov 13% 
21% af familier med barn 2 - 6 år 

6% af familier med barn ældre end 6 år 

Nej, ikke nødvendigt 44% 

Barnet celehøjde: 59% sacralt 

 22% lavt lumbalt 

 19% højt cele 

Tilskud til anskaffelse af bil på sær-

lige vilkår 

Ja 46% 

Barnet celehøjde: 7% sacralt 

 28% lavt lumbalt 

 65% højt cele 

Nej, fået afslag 6% 7 børn, heraf 4 7 til 10 årige 

Nej, men har behov 8% 10 børn, heraf 4 2 til 3 årige 

Nej, ikke behov 40% 

Barnet celehøjde: 7% sacralt 

 21% lavt lumbalt 

 12% højt cele 

Kompensation for tab af 

arbejdsfortjeneste 1 

Ja, delvis 34% 2 
Fra 3 – 22 timer/uge. Ingen forskel på mødre til småbørn og 

mødre til skolebørn 

Ja, fuld 10% 2 10 mødre, heraf 8 kompensation for 37 timer 

Nej, i arbejde 56% 2 
Fra 10 – 60 timer/uge. 56% arbejdede mere en 30 ti-

mer/uge 

Dækning af merudgifter 

Ja 90% 
97% af dem, der anvendte ble om dagen 

100% af dem, der anvendte analprop o.l. 

Nej 10% 
3 blebrugere ældre end 6 år 

10 ikke inkontinente eller kun 2 – 3 år 

   
1 Ydet til 2% af fædrene 

2 Af 105 mødre tilknyttet arbejdsmarkedet 

 

Der var 112 familier, der oplyste, at de havde kontakt med en sagsbehandler, heraf var 51% util-

fredse med sagsbehandlerens viden om familiens barn i forhold til behovet for relevant støtte. Blandt 

de tilfredse var 15% meget tilfredse med sagsbehandlerens viden. Der var en sikker sammenhæng 

mellem forældrenes utilfredshed med sagsbehandlerens viden og deres barns celehøjde. Således 
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var 68% af forældrene til børn med thoracalt cele utilfredse, mod 42% af forældrene til børn med 

lumbalt og 33% af forældrene til børn med sacralt cele.  

54 forældre angav, at de havde behov både for boligændring og støtte til anskaffelse af bil, og 68% 

havde fået begge dele bevilget, 13% ingen af delene. Ud fra svarene kan det beregnes, at chancen 

for at få noget bevilget var forøget 2.5 gang (ikke sikkert statistisk), hvis sagsbehandleren havde en 

tilfredsstillende viden.  

Pasning og aflastning  

Muligheden for at få andre til at se efter/passe ens barn øger mulighederne for at have tid til andre 

opgaver eller udnytte sin fritid. I alt angav 84% af forældrene, at de havde mulighed for børnepas-

ning.  

Tabel 5.8 

Er mulighederne for børnepasning tilstrækkelige? Fordeling af svar i procent 

Aldersgruppe Ja, tilstrækkelige Nej, ikke tilstrækkelige Har ikke behov 

2 – 6 år (50 børn) 78% 12% 10% 

7 - 11 år (45 børn) 69% 22% 9% 

12 - 18 år (27 børn) 52% 11% 37% * 

I alt (122 børn) 68% 16% 16% 

   * Et statistisk sikkert mindre behov for pasning 

For flere var begrundelsen for, at behovet for børnepasning ikke var tilstrækkeligt opfyldt, at familien 

ikke kunne påtage sig opgaven, mens andre havde svært ved at finde nogen, der kunne hjælpe 

barnet med at tømme blæren med kateter. 

 

  

 

Figur 5.1 

Diagram over, hvordan 103 børn med MMC blev passet 
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Af dem, der havde pasning til deres barn, fik 48% hel eller delvis dækning af udgifterne. Der var 

ingen forskel på, om pasningen blev varetaget af slægt og venner, eller af mere offentlige foranstalt-

ninger som aflastningsfamilie, børnepasning osv. 

I alt havde 48 (40%) aflastning af deres barn udenfor hjemmet, og af dem mente 12, at aflastningen 

ikke var tilstrækkelig. 

Tabel 5.9 

Er mulighederne for aflastning udenfor hjemmet tilstrækkelige? Svar i procent 

Aldersgruppe Ja, tilstrækkelige Nej, ikke tilstrækkelige Har ikke behov 

2 – 6 år (50 børn) 28% 8% 64% 

7 - 11 år (45 børn) 31% 16% 53% 

12 - 18 år (27 børn) 33% 411% 63% * 

I alt (122 børn) 30% 10% 60% 

 

Af dem, der havde pasning til deres barn, fik 48% hel eller delvis dækning af udgifterne. Der var 

ingen forskel på, om pasningen blev varetaget af slægt og venner, eller af mere offentlige foranstalt-

ninger som aflastningsfamilie, børnepasning osv.  

En stor del af aflastningsbehovet blev opfyldt af familie, slægtninge og venner, medens 18 kom i en 

aflastningsfamilier, og 4 havde institutionsaflastning. Af dem, der havde aflastning til deres barn, fik 

69% hel eller delvis dækning af udgifterne.  

Kontakt til foreninger og andre forældre  

65% af forældrene havde af og til behov for at have kontakt med andre familier med børn med 

rygmarvsbrok og 7% havde ofte dette behov, i alt 72%, medens 28% ikke havde dette behov. Be-

hovet for kontakt til andre familier blev ikke mindre, efterhånden som børnene blev ældre, og mødre 

med høj og lav SOC havde helt det samme behov.  

Ca. 3,4 af familierne var medlem af Rygmarvsbrokforeningen af 1988. Der var ingen forskel på fa-

milier med mødre med høj eller lav SOC mht. medlemskab eller på, hvor gammelt familiens barn 

var. Blandt de familier, der angav at have behov for kontakt med andre familier med børn med ryg-

marvsbrok, var 88% medlemmer af Rygmarvsbrokforeningen, mod 40% blandt dem, der angav ikke 

at have behov for kontakt med andre forældre.  

Ca. 80% af medlemmerne havde deltaget i et eller flere af foreningens arrangementer, og 96% an-

gav, at arrangementet havde imødekommet deres behov.  

20% af familierne var ikke medlem af nogen forening for handicappede, medens 5% var medlem af 

en anden forening end Rygmarvsbrokforeningen. Knap halvdelen af dem, som var medlem af Ryg-

marvsbrokforeningen var også medlemmer af en anden forening. 60% af forældrene til børn over 7 

år var også medlem af en anden forening, mod knap 30% af forældrene til de 2 - 6 årige.  
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Opsummering 

Mht.  forudsætninger for mestring  

 Mødrene til børn med rygmarvsbrok havde den samme personlige styrke som kontrolmødrene 

vurderet vha. Antonovskys "Følelsen af sammenhæng" (SOC). 79% havde høj (almindelig) SOC 

og 21% havde lav SOC. De havde også det samme uddannelsesniveau.  

Mht. "Hvordan forældrene har det"  

 Der var ingen forskel på familierne med børn med rygmarvsbrok og kontrolfamilierne, hvad angår 

samlevende biologiske forældre, skilsmissefrekvens eller hvor mange, der fik ny samlever. An-

tallet af børn i familien og boligens størrelse var også det samme.  

 Beskæftigelsesgraden blandt mødre til børn med rygmarvsbrok var højere end blandt kontrol-

mødrene, men deres gennemsnitlige arbejdstid var lidt kortere. 37% af mødrene til børn med 

rygmarvsbrok fik lønkompensation for nedsat arbejdstid.  

 Forældre til børn med rygmarvsbrok var mindre sygemeldt end forældre i almindelighed, men de 

var både hyppigere og længere fraværende fra arbejdet pga. sygt barn.  

 Mødre til børn med rygmarvsbrok led mere af søvnløshed, nervøsitet og ondt i ryggen end kon-

trolmødrene.  

 Mødre med svag personlig styrke (lav SOC) havde påfaldende mange klager, tydende på, at de 

var særdeles belastet af situationen med et funktionshæmmet barn.  

 Forældre til børn med rygmarvsbrok havde mindre fritid sammen med ægtefællen eller samle-

veren end forældrene til de almindelige børn.  

Mht. "Hvordan forældrene ta’r det"  

 Mestringen på det personlige plan var ikke optimal, vurderet ud fra mødrenes tilfredshed med 

deres liv på en række områder, der kan indgå i bedømmelsen af personers livskvalitet.  

 52% af mødrene følte af og til eller næsten altid, at de ikke kunne slå til overfor barnets behov. 

Følelsesmæssigt havde disse mødre således svært ved at mestre situationen med et handicap-

pet barn.  

Mht. offentlig og privat støtte  

 Halvdelen af forældrene udtrykte utilfredshed med sagsbehandlerens viden om deres barn i for-

hold til behovet for relevant støtte. Forældre til børn med højt cele var mere utilfredse end foræl-

drene til børn med lavt cele. Børn med højt cele har behov for mere omfattende hjælpemidler og 

støtte, hvilket kan gøre det vanskeligere for sagsbe- at overskue barnets og familiens behov.  

 Forældrene har behov for et netværk, hvilket bl.a. kan være at have kontakt til andre forældre til 

børn med rygmarvsbrok. I alt angav 72% af forældrene, at de havde et sådant behov for kontakt, 

og det store flertal af disse forældre var medlemmer af Rygmarvsbrokforeningen af 1988. Stort 

set alle mente at foreningens arrangementer imødekom deres behov.  

Anbefalinger  

Overordnet synes sociallovgivningens intentioner om at stille familier med handicappede børn lige 

med almindelige familier at være opfyldt. På den anden side havde mødrene en række symptomer 
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og udtrykte utilfredshed med deres livssituation, hvilket kan tyde på, at de savnede støtte. På bag-

grund af utilfredsheden med sagsbehandlerens viden i denne undersøgelse og resultaterne fra So-

cialforskningsinstituttes8 og Socialministeriets9 undersøgelser, kan det anbefales, at sagsbehand-

lernes viden udbygges, så kontakten kan opleves mere meningsfuld. 

Tilpasning af boligen kan betyde en fysisk aflastning for forældrene, og en hensigtsmæssig indret-

ning kan give børnene en mulighed for at udvikle en større grad af selvstændighed og uafhængig-

hed. 21% af småbørnsforældrene angav, at de havde behov for boligændring, hvorfor det kan an-

befales, at de nødvendige boligændringer foretages, allerede når børnene er små. 

Forældre, der har svært ved at mestre situationen, bør tilbydes psykologisk bistand, ligesom man 

må tænke på, at hjælp med praktiske problemer ofte gør det muligt for personen at mobilisere egne 

ressourcer. Som det fremgår af Kapitel 6, var psykologer den faggruppe, forældrene i den første tid 

efter barnets fødsel følte, de havde mindst glæde af at have kontakt med. 

                                                           
8 World Health Organisation, ICIDH, International Classification of Impairment, Disability and Handicap, Geneve 1980. 
Videreudviklet til WHO, JCF, International Classification of Functioning, Disability and Health, Geneve 2001. 
9 Ryde-Brandt B. Distress, defence and support. Reactions in mothers of children with different disabilities. Thesis, Uni-
versity of Lund, 1992. 
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 Sygehusvæsenets rolle og forældrenes tilfredshed 

Indledning  
Ifølge bekendtgørelse af lov om sygehusvæsenet1 skal amtskommunens sygehuse medvirke til at 

udvikle den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Sygehusvæsenets "kerneydelser" om-

fatter bl.a.  

Undersøgelse (Diagnostik)  

Behandling og  

Kontrol 

Behandlingen tilbydes ud fra et nærhedsprincip (der er 75 sygehuse i Danmark), men det påhviler 

samtidig sygehusvæsenet at sikre en så kvalitetsmæssig høj ydelse som muligt. Opgaven i forhold 

til et sjældent handicap varetages derfor bedst på et højt specialiseret sygehus.  

Efter udgivelsen af Vejledning om lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet i 1993 startede 

Sundhedsstyrelsen et udredningsarbejde vedr. de sjældne handicap. Den endelige redegørelse fo-

relå i efteråret 20012. Baggrunden for dette arbejde var, at en række medfødte tilstande ofte kræver 

en langvarig eller livslang behandling, og at problemerne ofte er så komplicerede og krævende, at 

de kræver en særlig viden og sagkundskab. Opgaverne blev derfor ikke altid løst på et tilstrækkeligt 

kvalificeret niveau. Desuden havde patienter med sjældne handicap og deres pårørende ofte den 

oplevelse, at de selv var mere vidende om behovene for behandling, symptomernes karakter og 

alvorsgrad end de professionelle, de mødte. Endvidere oplevede man, at ydelserne ikke var koordi-

neret på en hensigtsmæssig måde.  

Ifølge "Lov om patienters retsstilling" (af 1. juli 1998) har patienten ret til alle relevante oplysninger 

(§7), og på baggrund af given information skal patienten give samtykke til behandling (§6). Kommu-

nikation og udveksling af information må opfattes som nogle af sygehusvæsenets andre kerneydel-

ser til patienten3. God kommunikation kan give patienten realistiske forventninger til sygehusvæse-

nets ydelser og er af betydning for patientens accept af, medvirken til og fastholdelse af behandlin-

gen.  

Denne undersøgelse  
I denne undersøgelse er kontakten med sygehusvæsenet belyst på 2 måder v.h.a.  

1. Generelle spørgsmål, der var sammenlignelige med almindelige børns kontakt til sundheds-

væsenet i 1996-undersøgelsen. 

2. Specifikke spørgsmål, der relaterer til behandlingen af barnet med rygmarvsbrok og evt. til 

observationer af udviklingen af sygdomstegn. 

Der er i undersøgelsen ikke spurgt om tilfredshed i relation til specifik behandling, da det er svært at 

få belyst omstændighederne for behandlingen og derfor, hvordan utilfredsheden/tilfredsheden skal 

                                                           
1 LBK nr. 687 af 16/08/95 
2 Sjældne handicap. Den fremtidige tilrettelæggelse af indsatsen i sygehusvæsnet. En redegørelse udarbejdet af Sund-
hedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende organisation af undersøgelser, behandling, kontrol og erfaringsopsamling 
vedrørende sjældne handicap. Sundhedsstyrelsen 2001. 
3 Bæk-Jensen J, Mainz J, Bitsch 0, Keller JØ, Hougaard K. Kommunikation og informationspligt i det danske sundheds-
væsen. Love, vedtægter, rettigheder og regler for patienter og personale i det danske sundhedsvæsen. Ugeskr Læger 
2002; 164: 29-33. 
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forstås. For at få et reelt billede må patientens vurdering af den teknologiske udførelse sammenhol-

des med den sundhedsfaglige vurdering af behandlingen4. Der er ved en spørgeskemaundersøgelse 

ingen mulighed for at foretage en sådan vurdering, hvorfor der i denne undersøgelse i stedet er 

spurgt om vejledning og tilfredshed med vejledningen på en række områder af central helbredsmæs-

sig betydning for patienter med rygmarvsbrok.  

Kontaktmønster 
Kontakt til sundhedsvæsenet og indlæggelser på sygehus fremgår af Tabel 6.1. Der var flere børn 

med rygmarvsbrok. der havde haft kontakt og havde været indlagt, end almindelige børn. Blandt 

dem, som havde været indlagt, havde børnene med rygmarvsbrok gennemsnitligt været indlagt flere 

gange i løbet af et år, og de havde gennemsnitligt ligget der i flere dage.  

Tabel 6.1 

Kontakt til sundhedsvæsenet og sygehusindlæggelser de sidste 12 måneder. Børn med MMC og 

kontrolbørn 

Antal børn i alt 

Kontakt til 

Sundhedsvæsnet * 

de sidste 12 mdr. 

Indlagt på 

Sygehus 

De sidste 12 mdr. 

Gennemsnitlig 

Antal 

indlæggelser 

Gennemsnitlig 

Antal 

liggedage 

Børn med MMC 

(antal = 125) 

96% 

(antal = 120) 

61% 

(antal = 76) 

1,9 gange 

(1 – 12 gange) 

10,1 dage 

(1 – 180 dage) 

Kontroldbørn 

(antal = 2169) 

68% 

(antal = 1483) 

6% 

(antal = 128) 

1,2 gange 

(1 – 4 gange 

4,8 dage 

(1 – 90 dage) 

* incl. Almen praksis og helbredskontroller 

Som det fremgår af Tabel 6.2 havde et større antal af de yngste børn været indlagt på sygehus det 

sidste år, men det gennemsnitlige antal indlæggelser var lidt færre og indlæggelsestiden meget kor-

tere.  

Tabel 6.2 

Indlæggelseshyppighed og antal liggedage i forhold til alder. Børn med MMC 

Børn med MMC 

(antal = 125) 

Indlagt på sygehus de sidste 12 

mdr. 

Gennemsnitlig antal 

indlæggelser 

Gennemsnitlig antal 

liggedage 

2 – 6 år 

(antal = 51) 

75% 

(antal = 38) 

1,7 gange 

(1 – 5 gange) 

4,6 dage 

(1 – 16 dage) 

7 – 11 år 

(antal = 45) 

51% 

(antal = 23) 

2,1 gange 

(1 – 11 gange) 

11,3 dage 

(1 – 90 dage) 

12 – 18 år 

(antal = 29) 

55% 

(antal = 16) 

2,3 gange 

(1 – 12 gange) 

21,5 dage 

(2 – 180 dage) 

 

Som beskrevet kan patienter med rygmarvsbrok have en række forskellige problemer, der medfører 

behov for kontakt med læger indenfor en række medicinske specialer. Kontakthyppigheden fremgår 

af Tabel 6.3. 

  

                                                           
4 Mainz J. Problemidentifikation og kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet. Teori, Metode, Resultat. Munksgaard, Køben-
havn 1996. 
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Tabel 6.3 

Regelmæssig kontrol hos speciallæger pga. forhold der hænger sammen med MMC. 125 børn 

Kontrol hos speciallæge i Antal i regelmæssig kontrol i % Gennemsnitlig kontrolhyppighed Det hyppigste kontrolinterval 

Almen praksis 8% 13,5 mnd Hver 5. mnd 

Neurokirurgi 70% 13,2 mnd Hver 12. mnd 

Ortopædi 85% 9,6 mnd Hver 6. mnd 

Urologi 71% 9,3 mnd Hver 6. mnd 

Pædiatri 38% 8,0 mnd Hver 6. mnd 

Andre specialister 18% 7,4 mnd Hver 6. mnd 

 

Tabel 6.4 

Antal regelmæssige kontakter til speciallæger pga. forhold der hænger sammen med MMC. 125 

børn 

Antal kontakter Ingen En To Tre Fire Fem 

Fordeling 3% 10% 22% 29% 26% 10% 

Den generelle tilfredshed 
Blandt forældrene til de børn, som spørgsmålene vedr. tilfredshed med sygehusvæsenets behand-

ling og service var relevante for, var der generelt en høj tilfredshed. Tilfredsheden var højere blandt 

forældrene til de almindelige børn end til børnene med rygmarvsbrok, Tabel 6.5.  
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Tabel 6.5 

Tilfredshed blandt forældre til børn, der har været i kontakt (ambulant og/eller indlæggelse) med 

sygehusvæsenet det sidste år 

Forældre tilfredse eller 

meget tilfredse mht. 

Børn med MMC 

Andel tilfredse i % 

Almindelige børn 

Andel tilfredse i % 

Statistisk forskel 

mellem de to grupper 

Tilgængelighed til behandling* 

 
90% 92% Nej 

Imødekommenhed, venlighed 91% 96% Ja, p = 0,01 

Tidsforbrug omkring barnets 

problem 
75% 91% Ja, p = 0,0001 

Kommunikation, lyttes der efter 

behov 
80% 91% Ja, p = 0,002 

Information om behandling osv. 81% 90% Ja, p = 0,001 

Behandlingens og plejens 

kvalitet 
90% 92% Nej 

Samråd angående behandlingen 85% 91% Ja, p = 0,05 

Kontinuitet i behandlingen 

(samme læge) 
85% 81% Ja, p = 0,03 

* Tilgængelighed til behandling, dvs. geografisk afstand, åbningstider m.v. 

 

Ud over de spørgsmål, som fremgår af Tabel 6.5, blev forældrene til børn med rygmarvsbrok bedt 

om at angive, hvor tilfredse de var med koordinationen i behandlingen, dvs. med samarbejdet mel-

lem forskellige læger og afdelinger. Her var 62% tilfredse eller meget tilfredse.  

Informationen til 

Fagpersoner udenfor sygehuset  65% tilfredse eller meget tilfredse.  

Socialforvaltningen   62% tilfredse eller meget tilfredse.  

Barnets uddannelsessted   60% tilfredse eller meget tilfredse.  

Der var større utilfredshed med koordinationen i behandlingen og sygehusvæsenets kommunikation 

udadtil end med de andre forhold ved sygehusvæsenets funktion.  

Forældre til de børn med rygmarvsbrok, som kun havde været i ambulant kontakt med sygehusvæ-

senet det sidste år, var generelt lidt mere utilfredse med behandling og service, end dem som havde 

været indlagt. Det var imidlertid kun mht. Tilgængelighed til behandling og behandlingens og 

plejens kvalitet, at denne forskel var sikker statistisk (tilfredse 82% mod 94%).  

Et tilsvarende mønster kunne ikke genfindes i svarene fra forældre til de almindelige børn, hvor der 

generelt var lige stor tilfredshed, om kontakten kun havde været ambulant eller under indlæggelse. 

Mht. Tilgængelighed til behandling var der imidlertid, modsat blandt forældre til børn med ryg-

marvsbrok, flest tilfredse blandt dem med kun ambulante kontakter (93%) sammenlignet med dem, 

som havde været indlagt (82%) (statistisk niveau p<000I).  

At forældrene til de børn med rygmarvsbrok, som kun havde været i ambulant kontakt med syge-

husvæsenet, var specielt utilfredse mht. Tilgængelighed til behandling og Behandlingens og 

plejens kvalitet, tyder på, at den løbende behandling og kontrol af børn med et sjældent handicap 
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som rygmarvsbrok ikke er tilfredsstillende tilrettelagt. Resultaterne fra denne undersøgelse er ældre 

end de intentioner, som er udtrykt i Sundhedsstyrelsens redegørelse5. Udbygning og koordination 

på den ambulante side synes at være særdeles vigtig for gruppen af børn med sjældne handicap, 

hvilket allerede blev påvist ved undersøgelsen i 1984 af nordiske børn med rygmarvsbrok6. 

Tilfredshed med den første information og kontakt 
Fødslen af et barn med en tydelig misdannelse, som et åbent rygmarvsbrok, vil altid være et chok 

for forældrene. Den støtte og kontakt, forældrene får fra det sundhedsfaglige personale i den første 

tid, er af særdeles stor betydning for deres fremtidige mestring af den uventede situation, de er 

kommet i, og for deres fremtidige forhold til og tilfredshed med sundhedsvæsenet.  

På spørgsmålet om forældrene i en rimelig tid efter barnets fødsel havde modtaget en tilfredsstil-

lende information, svarede 57% at de var tilfredse, 37% var utilfredse og 6% husker ikke. Andelen 

af tilfredse forældre er desværre ikke blevet større siden undersøgelsen i 1984, hvor kun 62% af alle 

nordiske forældre til børn med rygmarvsbrok var tilfredse med den første information.  

Ved at sammenligne barnets alder på tidspunktet for denne undersøgelse med, hvordan forældrene 

vurderede den første information efter barnets fødsel, fandtes der ingen forskel.  

Specielt bemærkelsesværdigt er, at andelen af dem, der svarede "husker ikke", ikke steg med alde-

ren på barnet. Vurderet i forhold til, hvor i landet familien boede på undersøgelsestidspunktet, var 

der ingen forskel på tilfredsheden med den første information.  

Information givet til begge eller en af forældrene  
Det er afgørende for forældrenes efterbehandling af den første information, at de er sammen om at 

modtage den. 86% af forældrene var gift eller samboende på undersøgelsestidspunktet, og 73% af 

disse svarede, at de modtog den første information sammen, medens 24% angav, at det fortrinsvis 

var moderen, der fik information, og 3% at det fortrinsvis var faderen. De forældre, der modtog den 

første information sammen, var betydeligt mere tilfredse med informationen (70%), end dem, som 

ikke var sammen (50%) (statistisk niveau p=0.002). Dette må være en indikator for, hvor vigtigt det 

er, at begge forældre får informationen sammen.  

Tilfredshed med kontakter i den første tid  
Kontakten i den første tid med det faglige personale er også vigtig. Tilfredshed med denne kontakt 

fremgår af Tabel 6.6.  

  

                                                           
5 Sjældne handicap. Den fremtidige tilrettelæggelse af indsatsen i sygehusvæsnet. En redegørelse udarbejdet af Sund-
hedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende organisation af undersøgelser, behandling, kontrol og erfaringsopsamling 
vedrørende sjældne handicap. Sundhedsstyrelsen 2001. 
6 Lie HR, Lagerkvist B, Rasmussen F et al. Nordic children with myelomeningocele. The utilization of and satisfaction 
 with health care and medical services. Scand J Soc Med 1995; 23 (4): 258-264. 
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Tabel 6.6 

Tilfredshed blandt forældre til børn med rygmarvsbrok med kontakt til fagpersoner i den første tid 

efter barnets fødsel. Andel i procent 

Tilfredshed med kontakt 

til 
Har haft kontakt 

Heraf meget utilfreds 

eller utilfreds 

Heraf meget tilfreds 

eller tilfreds 
Har ikke haft kontakt 

Læge 

(antal = 122) 

95% 

(antal = 116) 
26% 74% 

5% 

(antal = 7) 

Sygeplejerske 

(antal = 121) 

91% 

(antal = 110) 
14% 86% 

9% 

(antal = 11) 

Socialrådgiver 

(antal = 12) 

79% 

(antal = 96) 
31% 69% 

21% 

(antal = 25) 

Psykolog 

(antal = 117) 

30% 

(antal = 35) 
47% 53% 

70% 

(antal = 82) 

 

Vurderet ud fra, hvilke faggrupper forældrene havde haft kontakt med den første tid, var de mest 

tilfredse med kontakten til sygeplejersken.  

Børnene i denne undersøgelse er født mellem 1980 og 1996. Ved at dele dem op i tre aldersgrupper 

på henholdsvis 2 til og med 6 år, 7 og til med 11 år og børn på 12 år og ældre, er det muligt at 

vurdere, om der er sket en udvikling med hensyn til tilfredsheden med kontakten til de respektive 

fagpersoner.  

Stort set lige mange havde haft kontakt til læge og sygeplejerske, og deres utilfredshed med lægen 

har ikke ændret sig gennem årene. Det har den derimod for sygeplejerskerne, hvor kun 4% af for-

ældrene i den yngste aldersgruppe udtrykte utilfredshed, mod 22% i de ældre (statistisk niveau 

p<0,01). Forældrene til børnene i den yngste aldersgruppe havde endvidere haft mere kontakt til 

både socialrådgiver (88% mod 69%) og psykolog (40% mod 23%), og andelen af forældre, der var 

tilfredse med denne kontakt var noget højere i denne aldersgruppe end i de ældre grupper.  

Forskel mellem regionerne  
Behandlingen og kontrollen af børn med rygmarvsbrok knytter sig til tre regioner med en eller flere 

specialafdelinger med de relevante specialer for børn med rygmarvsbrok. Det drejer sig om  

Nord- og Midtjylland  

Fyn og Syd- og Sønderjylland (incl. Vejle Amt)  

Danmark øst for Storebælt  

Der var ingen forskel mellem regionerne mht. tilfredshed med den første information, og om den var 

givet til begge eller kun en af forældrene. Der var heller ingen forskel på, hvilke faggrupper de havde 

haft kontakt med, bortset fra at 46% af forældrene fra Østdanmark havde haft kontakt med en psy-

kolog mod 20% af forældrene fra resten af landet. Der var ingen regionsforskelle mht. tilfredsheden 

med kontakterne.  

Tilfredshed med vejledning i medicinske forhold og ob-

servation af barnet  
Den behandlende afdeling har ansvaret for, at forældrene informeres om, hvorledes de skal obser-

vere deres barn, hvis der er risiko for, at barnet udvikler komplikationer i forhold til den behandling, 

de har modtaget. Det er ikke nok, at informationen er givet, man skal også sikre sig, at informationen 
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er forstået. Erfaringsmæssigt kan et samarbejde mellem læge og sygeplejerske være gavnligt, bl.a. 

fordi forældrene hermed har en mulighed for at få informationen gentaget. Som det fremgår af dette 

afsnit, er de forældre, der har modtaget vejledning, generelt tilfredse.  

Tabel 6.7 

Andel af 125 forældre til børn med rygmarvsbrok, der angiver at have modtaget vejledning fra 

sygehuset i, hvordan de skal observere deres barn i forhold til udvikling af komplikationer eller 

sygdomstegn, og deres tilfredshed med vejledningen 

Vejledning i forhold til 
Vejledning aktuel for 

antal og (% af total) 

Heraf modtaget vejledning 

antal og (andel i %) 

Tilfreds eller meget tilfreds 

med vejledning 

andel i % 

Symptomer på ventilsvigt 89 (71%) 86 (97%) 89% 

Symptomer på Tethered Cord 125 (100%) 45 (36%) 78% 

Udvikling af tryksår og vabler 55 (44%) 32 (62%) 87% 

Tegn på latex allergi 89 (78%) 9 (9%) 89% 

 

Ventilsvigt  
Da kun 89 af de 125 (71 %) har eller har haft ventil, er spørgsmålet om observation kun relevant for 

disse forældre. Som det fremgår af Tabel 6.7, var praktisk talt alle informeret, og de var stort set 

tilfredse.  

Risiko for symptomer fra Tethered Cord  
Som beskrevet i Kapitel 2 opstår der formodentlig en bunden rygmarv (tethered cord) hos alle, der 

er opereret for rygmarvsbrok. Den bundne rygmarv kan give symptomer allerede i småbarnsalderen, 

og ved risiko for væsentlige funktionstab tilbyder neurokirurgerne operation.  

Dem, der gik i ambulant kontrol hos neurokirurgerne var blevet vejledt i større omfang end dem, som 

ikke gik til kontrol (42% mod 24%), men på den anden side havde over halvdelen af dem, der gik til 

kontrol hos neurokirurg, ikke fået vejledning.  

Risiko for tryksår 
I forhold til hvem det er relevant at give vejledning i at undgå tryksår, er der i Tabel 6.7 kun medtaget 

de børn, som har vist, at de har tendens til at få sår. Set i forhold til risikoen for at udvikle sår, burde 

alle forældre til disse børn have været vejledt og ikke kun 2/3. Sammen med lammelsen af benene 

og eller fødderne er der altid større eller mindre grad af nedsat følesans i ben, fødder og anogeni-

talområdet ("ridebukseområdet”), hvorfor alle børn har en risiko for at udvikle tryksår fra bandager 

og sko eller brandsår fra varmt vand o.l.  

Ved et helt lavt cele er den nedsatte følesans begrænset til en større eller mindre del af "ridebukse-

området”, hvilket man måske ikke altid er opmærksom på. Brug af rutschebaner o.l. kan derfor give 

uventede sårdannelser. Blandt dem, der havde haft sår, var 82% af forældrene til børn med højt 

(thoracalt) cele blevet vejledt, 63% af dem med højt lumbalt cele, 54% af dem med lavt lumbalt cele 

og kun 36% af dem sacralt cele. Da, som anført, alle børnene har risiko for tryksår, er denne forskel 

bemærkelsesværdig.  
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Risiko for udvikling af latexallergi  
Undersøgelser har vist, at mellem 1/3 og 2/3 af alle patienter med rygmarvsbrok er sensibiliseret 

over for latex, og at ca. halvdelen af de sensibiliserede udviser allergireaktioner ved provokation. 

Det vil sige, at der er stor risiko for allergireaktioner i forbindelse med operationer, tandlægebehand-

ling osv. samt evt. ved omgang med latexholdigt materiale.  

Det har vist sig, at det specielt er de børn, som bliver opereret flere gange i tidlig alder (spædbørn), 

som har speciel risiko for at udvikle latexallergi. Dvs. at de børn, som i tillæg til operationen for 

rygmarvsbrok, er opereret for hydrocephalus, har en større risiko for at udvikle latexallergi.  

Det var 27 (22%) forældre, der ikke følte behov for at blive vejledt i forhold til risikoen for udvikling af 

latexallergi, da barnet ikke anvendte latexholdigt materiale. Blandt de forældre, der følte behov for 

vejledning, var der kun 10%, der havde modtaget en sådan. I forhold til børnenes alder havde for-

ældrene til et (2%) af de 2 - 6 årige børn modtaget vejledning, blandt forældrene til de 7 - 12 årige 

var der 5 (10)% og de 13 - 18 årige 3 (12)%. Set i forhold til, at viden om latexallergi er blevet større 

inden for de seneste år, burde langt flere af forældrene til de yngste have været informeret, også 

selv om børnene formodentlig er opereret og behandlet i et fuldstændigt latexfrit miljø.  

Vejledning i behandling af/kompensation for funktions-

forstyrrelser 

Vejledning til forældrene 
Som beskrevet er barnets evt. urin- og afføringsproblemer en belastning både for forældre og barn. 

Procedurer, der kan gøre håndteringen af problemerne lettere, er derfor af betydning for familien. 

Udviklingen af overvægt kan medføre, at barnets fysiske funktionshæmning forøges, hvorfor over-

vægt bør forebygges.  

Der var svar fra 119 forældre. 14 (12%) havde ingen vejledningsbehov i forhold til barnets evI. fun-

tionsforstyrrelse(r), 37 (31%) havde behov for vejledning ift. et problem, 29 (24%) havde behov ift. 2 

problemer og 25 (21%) havde vejledningsbehov ift. 3 og 14 (12%) ift. 4 problemer.  

Tabel 6.8 

Andel af 125 forældre til børn med rygmarvsbrok, der angiver at have modtaget vejledning fra 

sygehuset i, hvordan de skal behandle og/eller kompensere for barnets funktionsforstyrrelser og 

deres tilfredshed med vejledningen 

Vejledning i forhold til 
Vejledning aktuel for 

antal og (% af total) 

Heraf modtaget vejledning 

antal og (andel i %) 

Tilfreds eller meget tilfreds 

med vejledning 

andel i % 

Tømning af urinblæren 103 (82%) 91 (88%) 96% 

Tømning af tarmen 100 (80%) 52 (52%) 78% 

Regulering af maven vha. kosten 97 (78%) 43 (44%) 88% 

Kost og vægt 103 (82%) 45 (36%) 82% 
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Tømning af urinblæren  

Forældrene til 22 af de 125 børn (18%) angav, at deres barn "tisser almindeligt", og et flertal (68%) 

angav, at de ikke havde behov for vejledning. På den anden side viser en nærmere analyse, at der 

også i forhold til disse børn er behov for opmærksomhed på deres urinvejsfunktion. Hele 68% af de 

børn som "tisser almindeligt" gik til regelmæssig kontrol hos urolog med den samme hyppighed som 

de øvrige børn med rygmarvsbrok.  

Næsten alle børn med rygmarvsbrok har forstyrret vandladningsfunktion, og som det fremgår af kap. 

3, Urinvejene, havde over halvdelen af børnene haft en eller flere urinvejsinfektioner indenfor det 

seneste år. På grund af tendensen til urinvejsinfektion, er regelmæssig kontrol af urinen vigtig. Næ-

sten 90% fik urinen kontrolleret, heraf foregik kontrollen i hjemmet for 20% af børnenes vedkom-

mende, medens 38% blev kontrolleret hos den praktiserende læge og 42% på hospital eller hos 

speciallæge.  

Som angivet, må behandling af urinvejsinfektion hos børn med rygmarvsbrok opfattes som en spe-

cialistopgave, og resultaterne tyder på, at behandlingen hos den praktiserende læge ikke er så ef-

fektiv som behandling styret af hospitalet eller speciallæge. Der var i undersøgelsen meget stor 

forskel mellem amterne mhp. om hospitalerne havde overladt urinkontrollen til den praktiserende 

læge eller ej. Den påviste større infektionshyppighed blandt de børn, der blev kontrolleret hos den 

praktiserende læge er ikke statistisk signifikant, men det bør alligevel overvejes om det, ud fra et 

patientperspektiv, er hensigtsmæssigt at lægge urinkontrollen - og hermed behandlingen - udenfor 

sygehuset. Det er væsentligt at erindre, at nyresvigt er en væsentlig dødsårsag blandt børn og 

voksne med rygmarvsbrok, hvorfor den mest kvalificerede kontrol og behandling er tilrådelig.  

Tømning af tarmen  

Forældrene til 40 af de 125 (32%) angav, at deres barn "har afføring på normal vis". Men 14 (25%) 

af dem havde behov for vejledning til at hjælpe deres barn med at komme af med afføringen, og kun 

4 (29%) havde modtaget denne vejledning. Som beskrevet i kap. 3, Tarmfunktionen, er det muligt, 

at flere af børnene kunne anvende en mere hensigtsmæssig afføringsprocedure, end den de an-

vendte på undersøgelsestidspunktet, for at opnå større grad af afføringskontinens.  

Som det fremgår af Tabel 6.8, angav 78% af forældrene at have behov for vejledning i, hvordan 

barnets mave kan reguleres vha. kosten, og at knap halvdelen havde modtaget en sådan vejledning. 

Ca. 1/3 af disse forældre gav som oftest eller ind i mellem deres barn afføringsmiddel for forstoppelse 

eller anvendte en stikpille eller clyx. Som tidligere beskrevet, foretrak nogle forældre, at deres barn 

havde forstoppelse, så tarmtømningen kunne foregå ved, at afføringen blev "plukket” vha. en finger. 

Denne metode har visse fordele, men det må alligevel konkluderes, at det ikke er hensigtsmæssigt, 

at et barn med rygmarvsbrok er kronisk forstoppet.  

Barnets kost og vægt  

Som angivet i Kapitel 3, Barnets vægt, havde 106 (85%) af forældrene oplyst barnets højde og 

vægt, og i henhold til beregningen af BMI havde 59 (56%) af børnene en normal vægt, medens 9 

(8%) var undervægtige og 38 (36%) var overvægtige.  

18% af forældrene mente ikke, at de havde behov for vejledning med hensyn til deres barns kost og 

vægt fra læge, sygeplejerske eller diætist, medens 46% savnede en sådan vejledning. Blandt de 

36%, der havde modtaget vejledning, var 82% tilfredse eller meget tilfredse med vejledningen, re-

sten var utilfredse eller meget utilfredse. 3/4 af de utilfredse var forældre til de ekstremt overvægtige 

børn.  
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Som tidligere anført, bør man forsøge at forebygge udviklingen af overvægt allerede i førskolealde-

ren. Blandt 47 børn mellem 2 og 6 år var der 12 (25%) overvægtige. Halvdelen af forældrene til disse 

børn savnede vejledning, medens 40% af forældrene til de normalvægtige ønskede en sådan vej-

ledning.  

Vejledning af barnet  

Tømning af urinblæren  

Selv at kunne lade vandet uden hjælp fra andre er af særdeles stor betydning for barnets selvstæn-

dighedsudvikling. Regelmæssig brug af kateter (RIK) er som beskrevet nødven- for mange, og en-

kelte kan også opnå at blive kontinente ved hjælp af kateteret. Da børnene sædvanligvis har nedsat 

følesans i ridebukseområdet og omkring urinrørsåbningen, må man allerede, når børnene er små, 

forsøge at gøre dem opmærksomme på "de nedre regioner", og få dem til at medvirke, når de skal 

af med vandet.  

I forhold til børnenes alder og funktion skønnes det, at vejledning var relevant for 75% af børnene. 

Af disse børn havde 31 (42%) modtaget vejledning, hvoraf forældrene til 5 børn var meget utilfredse 

eller utilfredse, resten var tilfredse eller meget tilfredse (84%).  

Tømning af tarmen  

Også når det gælder afføring, er det af stor betydning at være uafhængig af hjælp fra andre. På 

baggrund af børnenes alder og funktion skønnes vejledning at være relevant for 54% af børnene, 

men kun 9 (14%) af disse børn havde modtaget vejledning. Af de 9 børn var forældrene til et barn 

meget utilfredse, resten var tilfredse eller meget tilfredse (89%).  

Genetisk vejledning 

Information til forældrene  

Der fødes 20 - 25 børn om året med rygmarvsbrok. Risikoen for at føde et barn med rygmarvsbrok 

er forøget, hvis man selv har fået et barn med rygmarvsbrok eller er nært beslægtet til en, der har. 

Der er således en genetisk komponent i årsagen til rygmarvsbrok, hvilket gør genetisk vejledning til 

forældrene absolut relevant, også af hensyn til søskende og nære slægtninge.  

I alt svarede 68%, at de havde modtaget information om de arvelige forhold ved rygmarvsbrok fra 

læge eller sygeplejerske, medens 32% ikke var informerede. Så mange som 31% af forældrene til 

børn i alderen mellem 2 - 6 år og 40% af forældrene til de 7 - 12 årige havde ikke fået information, 

mod kun 21% af forældrene til de 13 - 18 årige. I undersøgelsen er der ikke spurgt om, hvor gammelt 

barnet var, da forældrene fik informationen om de arvelige forhold, men denne bør jo gives, når 

barnet er lille, og forældrene kan formodes at overveje at få flere børn.  

Blandt dem, der havde modtaget information, var 13% utilfredse eller meget utilfredse og 87% til-

fredse eller meget tilfredse. Blandt forældrene til de 2 - 6 årige børn var 17% utilfredse med informa-

tionen mod 9% af forældrene til de ældre børn. Forskellen er ikke statistisk sikker, men da man får 

bedre og bedre forståelse for de arvelige forhold, burde forældrene til de yngre børn være dem, der 

havde fået den bedste information og hermed være de mest tilfredse.  

Information til barnet  

I alt havde 3 børn (2%) fået information fra læge eller sygeplejerske om de arvelige forhold ved 

rygmarvsbrok, og 6 (5%) havde fået informationen af andre. 34% havde ønske om information, me-

dens forældrene til de resterende 58% ikke mente, at det var aktuelt, at deres barn skulle have denne 
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information. Blandt de 7 - 11 år gamle børn var der 44%, der ønskede at modtage information, og 

blandt de 12 - 18 år gamle 67%. Blandt de ældste var der 4 (14%), der havde modtaget information 

af andre end læge eller sygeplejerske.  

Barnets seksuelle muligheder og evt. vanskeligheder 

Information til forældrene  

I alt svarede 9% af forældrene, at de havde modtaget information om deres barns seksuelle mulig-

heder fra læge eller sygeplejerske. 50% ønskede en sådan information, medens 41% ikke mente, 

at det var aktuelt, heraf var 59% forældre til børn mellem 2 og 6 år og 40% til børn mellem 7 og 11 

år. 75% af forældrene til de ældste børn ønskede denne information. Alle dem, der havde modtaget 

information, var tilfredse eller meget tilfredse.  

Forældrene til piger blev også spurgt, om de var blevet informeret, om deres datters mulighed for 

selv at få børn. Forældrene til 11 (18%) af pigerne havde fået information, 46% ønskede information, 

og 36% fandt det ikke aktuelt. Blandt forældrene til de ældste piger (fra 12 til 18 år) var der kun 1 

(8%), der var blevet informeret, medens 77% ønskede at blive informeret, de tilsvarende tal for for-

ældrene til de 6 til 11 årige var henholdsvis 23% og 45%.  

Information til barnet  

Det var kun 3 børn (2%), der var blevet informeret fra medicinsk side om seksuelle muligheder. Der 

var tale om drenge ældre end 12 år. 59% af forældrene mente, at det ikke var aktuelt med informa-

tion, medens 37% ønskede, at deres barn skulle informeres, heraf ønskede 69% af forældrene til de 

ældste børn, at de skulle modtage denne information.  

Med hensyn til information til pigerne om deres muligheder for selv at få børn, var der kun en pige, 

der havde fået denne information, medens 35% ønskede, at de skulle have den. For de ældste piger 

var dette et ønske for 77%.  

Opsummering  

 Næsten alle børn med rygmarvsbrok havde været i kontakt med sundhedsvæsenet i løbet af et 

år og knap 213 havde været indlagt på sygehus. Indlæggelseshyppigheden var 10 gange så høj 

som for børn i almindelighed.  

 Flertallet af børn med rygmarvsbrok havde regelmæssig kontakt til to eller flere speciallæger. 

 Forældre til børn med rygmarvsbrok var generelt mindre tilfredse med sygehusvæsenets service 

end forældre til almindelige børn. De var specielt utilfredse med koordinationen i behandlingen 

og med sygehusvæsnets kontakt med samarbejdspartnere udenfor sygehuset.  

 Kun lidt over halvdelen af forældrene var tilfredse med den første information efter barnets fød-

sel. Kun 3/4 af de gifte og samboende forældre var blevet informeret sammen.  

 Generelt var forældrene til børn med rygmarvsbrok tilfredse med den vejledning, de havde fået 

i at observere deres barn. Praktisk talt alle forældre til børn med hydrocephalus var vejledt i at 

observere barnet mhp. ventilsvigt, men i forhold til andre forhold var der mange, der ikke var 

blevet vejledt.  

 Mange forældre savnede vejledning i, hvordan de skulle forsøge at undgå, at barnet udviklede 

overvægt.  
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 Mange forældre savnede, at børnene fik vejledning og information fra medicinsk personel om 

forhold, der kunne styrke deres selvstændighedsudvikling (f.eks. at blive uafhængige af hjælp 

ved vandladning) og styrke deres selvforståelse og personlige udvikling (f.eks. information om 

seksuelle muligheder og eventuelle begrænsninger). 
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 Ordforklaring 
 

Analprop Anal = endetarmsåbning. Prop eller lign., der kan forhindre ufrivillig afføring hos personer med nedsat eller manglende 

funktion af endetarmens lukkemuskel.  

Arnold-Chiari  Udviklingsbetinget misdannelse af lillehjernen. Kan medføre nedsat koordination af håndfunktionen, og specielt hos min-

dre børn spiseforstyrrelser og forstyrret vejrtrækningsfunktion pga. tryk på hjernestammen.  

Cele  Cele = brok, jvf. MMC, myelomeningocele.  

Corpus Callosum  Hjernebjælken, er af betydning for udvekslingen af informationer mellem de to hjernehalvdele.  

CT-scanning  CT = computer tomografi, tomografi = snitfotografering. Røntgenfotografering vha. af en tomograf, hvor en computer 

danner røntgenbilleder af f.eks. hjernen, så man kan se strukturerne fremstillet vha. en række snit eller "skiver". 

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

FEV1 Forceret Exspirations Volumen, dvs. hvor meget luft, der kan udåndes, når man puster kraftigt ud. Måles vha. et spirome-

ter.  

Folinsyre  Et B-vitamin, der typisk findes i grønne plantedele, men også i f.eks. lever. Vedr. anbefalinger, se omtale i kapitel 2 med 

tilhørende reference.  

Gastroenterologi  Viden om mave og tarm, dvs. specialist i mave- og tarm-sygdomme.  

Grafaestesi  Skrivning og følelsen/fornemmelsen af, hvordan man skriver, dvs. den specifikke proprioceptive funktion, der er knyttet til 

den hurtige og glidende skrivefunktion.  

Hydrocephalus  Hydro = vand, cephalus = hjerne, betegnelse for forstørrelse af de centrale hulrum i hjernen, ofte pga. forøget tryk i hjer-

nevæsken, "vand i hovedet”.  

Hypothalamus  Central hjernestruktur bl.a. af betydning for den overordnede styring af kroppens hormonfunktioner og regulering af ener-

giomsætning.  

Knoglealder  Et barns biologiske alder iht., hvor udviklet forbeningen af knoglerne er. Bestemmes typisk vha. et røntgenbillede af knog-

lerne i venstre håndled.  

Kognitiv Forstand, evnen til at ræssonere og kombinere. Hjernens intellektuelle arbejdsfunktion, omfatter bl.a. evnen til at forholde 

sig til og reagere på impulser fra omgivelserne og kroppen selv, jvf. perception.  

Lumbalt  Lænden, betegnelsen for rygraden under brystkasse (thorax, thoracalt) og over korsbenet (sacrum, sacralt). Lumbale 

nerver, de nerver der fra rygmarven træder ud af rygmarvskanalen gennem lændehvirvlerne.  

MMC  Myelomeningocele, brokdannelse (cele) af rygmarv (myelo) og omliggende hinder (meninges), rygmarvsbrok. Se Spina 

Bifida.  

Neuroendokrin  Energiomsætning styret vha. hjernens kontrol af hormonerne.  

Paraplegi  Lammelse af underkroppen pga. skade på rygmarven.  

Percentil  Af procent, statistisk betegnelse for procentvis fordeling i forhold til en gennemsnitlig middel værdi = 50%. 95-standard 

percentilen angiver, at kun 5% af en normalbefolkning f.eks. har en vægt, der svarer til eller er højere end den vægt som 

95% værdien repræsenterer.  

Perception  Sansefortolkning, hjernens opfattelse/registrering af modtagne sanseimpulser fra omgivelserne (syn, hørelse, berøring 

osv.) og fra kroppen selv (muskler og led, balance, indre organer), jvf. kognitiv.  

Præ-pubertet Førpuberteten, den periode hvor man kan konstatere begyndende pubertetstegn, så som begyndende vækst af kønsbe-

håring, bryster og testikler.  

Pubertas præcox  For tidlig pubertet. Tidspunktet for pubertetens indtræden defineres ved, at kønsbehåring, kønsorganer og bryster er 

svarende til, hvad den er hos voksne, og for pigernes vedkommende, at de har fået menstruation. Pubertas præcox kan 

konstateres ved bestemmelse af kønshormoner hos et barn, der meget tidligt viser begyndende pubertetsforandringer.  

Ridebukseområdet  Hudområdet omkring endetarmen og ud på sædet. Forsynes af følenerver fra den nederste del af rygmarven, dvs. fra det 

sakrale område.  

RIK Ren intermitterende katerisation, regelmæssig tømning af urinblæren vha. kateter. Foregår under rene, men ikke fuldt 

sterile forhold.  
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Sacralt  Sacrum = korsbenet. Sacralt cele, brokdannelse over korsbenet. Sacrale nerver, de nerver der fra rygmarven træder ud 

af rygmarvskanalen gennem korsbenet.  

Sence of Coherence  Følelsen af sammenhæng, udtryk for personlig styrke, dvs. evne til at bevare helbred og trivsel under belastende forhold, 

jvf. kapitel 5.  

Sfinkter  Lukkemuskel, f.eks. endetarmens lukkemuskel, analsfinkter.  

Signifikant  Statistisk udtryk for, at den statistiske test gør det sandsynligt, at de forhold, man sammenligner, er forskellige. Det kan 

f.eks. være, hvor hyppigt hovedpine forekommer blandt børnene med rygmarvsbrok sammenlignet med kontrolbørnene. 

Sandsynligheden for, at der er forskel på hyppigheden af hovedpine, udtrykkes ved en p-værdi, der i procent udtrykker 

sandsynligheden for, at der ikke er forskel. Således angiver udtrykket p=0.05, at der er 5% sandsynlighed for, at hyppig-

heden af hovedpine er den samme i de to grupper eller omvendt, at der er 95% sandsynlighed for, at hyppigheden er 

forskellig.  

Skoliose  Rygskævhed  

SOC Sence of Coherence, se kapitel 5.  

Socialt kontinent  At kunne holde sig tør i mindst 3 timer, se kap. 2 og tilhørende reference.  

Spastisk  Forøget muskelspænding pga. manglende overordnet styring fra hjernen af rygmarvens motoriske centre. Kan opstå hos 

børn med MMC, hvis der er bevaret rygmarv nedenfor celet.  

Spina bifida  Spaltet rygrad (eller "tobladet” rygrad), anvendes ofte synonymt med myelomeningocele i engelsk og amerikansk littera-

tur. Men i WHO’s sygdomsklassifikation, ICD-10, dækker spina bifida over flere beslægtede lidelser, hvoraf myelome-

ningocele, MMC, er en af dem.  

Stomi  Af stoma = mund. Kunstig åbning, anlægges til afledning af afføring ved tarmlidelser, hvor endetarmen er sat ud af funk-

tion, eller til afledning af urin, hvis urinblæren ikke kan anvendes på normal vis.  

Syringomyeli  Af syrinx = fløjte eller rør. Forstørrelse af det centrale langsgående hulrum i rygmarven. Kan opstå som følge af forøget 

tryk i rygmarvsvæsken og/eller hjernevæske, der tilsammen udgør et sammenhængende cirkulationssystem, jvf. hydro-

cephalus.  

Tethered Cord  Bunden rygmarv. Det fænomen, at rygmarven ikke ligger frit i rygmarvskanalen, men er bundet eller fastklæbet til væg-

gen i kanalen.  

Thoracalt  Thorax = brystet. Thoracalt cele, cele placeret ud for brystdelen af rygraden.  

Transanal  Gennem endetarmsåbningen. Transanal irrigation, tømning af endetarmen for afføring vha. væske sprøjtet op transanalt.  

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. Dette og infektioner i blæren kan medføre nyreskade.  

Urostomi  Jvf. Stomi, kunstig åbning til afledning af urin.
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 Teknisk del 

Spørgeskemaet  
Udviklingen af spørgeskemaet er beskrevet i indledningen (Kapitel 1). Skemaet er ret omfattende 

med i alt 184 spørgsmål, heraf flere med underspørgsmål. Et udkast af skemaet blev afprøvet vha. 

en mindre gruppe forældre, og enkelte af spørgsmålene blev herefter korrigeret. For en stor del af 

spørgsmålene lå formuleringen imidlertid fast, da disse enten var identiske med spørgsmål anvendt 

i den nordiske undersøgelse i 1984 og eller med undersøgelsen i 1996 af de tilfældigt udvalgte 

danske børns forhold. Endelig var en del af spørgsmålene vedrørende afføringsproblematik identi-

ske med spørgsmål anvendt overfor voksne med paraplegi.  

Spørgsmålene vedrørende gangfunktion er i sin formulering identisk med Hoffers klassifikation af 

gangfunktion (beskrevet i Kapitel 3). Som anført i indledningen er WHO’s model for habilitering 

(WHO’s ICIDH fra 1980) lagt til grund for spørgeskemaet og strukturen bearbejdelsen af materialet.  

I samarbejde med overlæge ph.d. Niels Bilenberg blev der til familier med børn i skolealderen ud-

sendt et børnepsykiatrisk spørgeskema til forældrene og børnenes lærere, samt også til de børn der 

var 12 år og ældre. Der blev anvendt en dansk oversættelse af TM Achenbach’s Child Behavior 

Checklist (CBCL) og tilhørende lærer og selvrapporteringsskema (TRF, YSR) fra 1993, standardi-

seret til danske forhold af Bilenberg i 1999.  

Opsporing  
Børnene i undersøgelsen er opsporet via Rigshospitalets Center for sjældne handicap og de neuro-

kirurgiske afdelinger i Jylland og på Fyn, suppleret med oplysninger fra de fleste børneafdelinger i 

samme områder. Ved hjælp af børnenes personnummer blev der via CPRregisteret sikret, at bør-

nene var i live, og familiens adresse blev fremskaffet.  

Udsendelse og besvarelse  
Der blev udsendt 230 skemaer, men 22 besvarelser måtte efterfølgende trækkes ud af undersøgel-

sen, da der viste sig at være tale om andre lidelser end rygmarvsbrok1. De familier, der ikke havde 

svaret på den første udsendelse fik tilsendt et rykkerbrev. I alt indgår 125 skemaer, svarprocent 60,0. 

De i alt 125 børn og unge omfattede 62 drenge og 63 piger. De fordelte sig aldersmæssigt med 51 

børn i førskolealderen og 74 i alderen 7-18 år. Aldersfordelingen ses af figuren. 

                                                           
1 Sygdomme klassificeres vha. WHO’s sygdomsklassifikation, ICD-10. I denne klassifikation hedder Rygmarvsbrok 
”Spina Bifida” Q05. 1-4 og Q05. 5-9, hvilket er et samlebegreb for flere medfødte misdannelser med lukningsdeffekt af 
rygraden som den fælles forandring. Det er kun Rygmarvsbrok (Myelomeningocele) der kan have alvorlige medicinske 
og intellektuelle konsekvenser. 
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Børnenes gennemsnitsalder var 8 år. Hvis der havde været lige mange børn og unge i alle alders-

grupper, ville gennemsnitsalderen have været 10 år. Det er svært at give et bud på, hvorfor relativt 

flere forældre til yngre end til ældre børn har svaret, men en medvirkende årsag har måske været, 

at forældrene til skolebørnene fik tilsendt ekstra spørgeskemaer, og at de derfor har syntes, at det 

var alt for omfattende. En anden årsag kan være, at børn med rygmarvsbrok har en noget nedsat 

forventet levetid, således at kun godt 80% kan forvente at overleve til de bliver 18 år.  

Bortfaldsanalyse  
En svarprocent på 60% opfattes imidlertid som tilfredsstillende for en spørgeskemaundersøgelse, 

forudsat at man ved hjælp af en bortfaldsanalyse får sandsynlighed for, at ikke-svarerne ikke adskil-

ler sig fra svarerne på væsentlige punkter. Ved hjælp af oplysninger på 76 børn med tilknytning til 

Center for sjældne handicap på Rigshospitalet, har det været muligt at sammenligne 33 (43%) ikke-

svarere med 43 (57%) der har besvaret.  

Kønsfordelingen blandt ikke-svarere og svarere var helt ens (henholdsvis 48% drenge og 52% pi-

ger), men ikke-svarerne var gennemsnitligt et år ældre 10,1 år (4-16, median 10,5, St.dev. 3,82) mod 

9,0 år (4 - 16, median 10,0, St. dev. 3,82). Der var ingen signifikant forskel på forældrenes sociale 

status, idet der var 47% ikke-svarere fra socialgruppe IV-V, mod 53% blandt svarerne. Der var 5 af 

33 familier (15%) hvor begge forældre var af anden etnisk baggrund end dansk blandt ikke-svarerne, 

mod 2 af 43 (4,7%) blandt dem, som har svaret.  

Mht. børnenes medicinske status havde ikke-svarerne nok lidt færre problemer end svarerne, sådan 

som det fremgår af tabellen, men forskellen er ikke statistisk signifikant, bortset fra, at der var flere 

børn med normal vandladning blandt ikke-svarerne.  
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Ikke besvaret og besvaret spørgeskemaet. Sammenligning af børnene mht. forskellige funktionelle 

parametre, andele i procent 

 Ikke svar Svar Statistisk Chisqr. test 

Hydrocephalus 48 60 Ikke signifikant 

Alm. Intellektuelle forudsætnin-

ger 
74 68 Ikke signifikant 

Vandladning, normal 36 16 Signifikant, p = 0,045 

Vandladning, ikke n. anv. RIK 62 67 Ikke signifikant 

Afføring, normal 42 30 Ikke signifikant 

Afføring, ikke n. anv. højt skyl 33 38 Ikke signifikant 

 

Den samlede konklusion på bortfaldsanalysen er, at den beskrivelse af danske børn med rygmarvs-

brok, som fremlægges i herværende rapport, er repræsentativ for den samlede gruppe af disse børn, 

selvom børnene var lidt yngre og havde lidt flere medicinske problemer end de børn, som ikke har 

deltaget i undersøgelsen.  

Dataanalyse og statistik 
Skemaet er kodet og data er indtastet i SPSS af UNI-C. Den statistiske analyse er baseret på sam-

menligning af hyppigheder med Chi2-test eller Fisher eksakttest. Nogle få gange er der anvendt 

logistisk regression til vurdering af sammenhænge.  

Statistisk signifikante forskelle er gennemgående beskrevet som f.eks. "flere" eller "færre" for at gøre 

teksten mere læsevenlig. Enkelte steder anvendes udtrykket statistisk sikkert.  
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Udvikling af spørgeskema 
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