
MOTION

Gunnar Simonsen har fået bedre balance 
og kan nu helt undvære sin rollator, efter 
han er startet på sengecykling.

På infoskærmen i opholdsstuen kan inte-
resserede følge udviklingen i de igangvæ-
rende cykel-konkurrencer og få andre infor-
mationer.  

Niels Jørgen Risborg har færre smerter, 
efter han er startet på sengecykling.

MOD PÅ AT MOTIONERE?

Har du også fået lyst til at dyrke 
motion, men mangler du gode råd 
til øvelser? Så kan du hente Nyre-
foreningens pjece om motion på 
www.nyre.dk/motion.

Indsamlede 500.000 kr.  
til digital løsning
Motivation og fastholdelse er vigtig, hvis 
motion skal bibringe de ønskede resul-
tater og derfor valgte gruppen etable-
ring af et digitalt univers med adgang til 
cykel simulator på internettet, og mulig-
hed for at se film, og høre musik og lyd-
bøger, i væsentlig grad vil øge sundhed 
og livskvalitet for dialysepatienter under 
behandlingen. I projektet blev også lagt 
vægt på at de patienter, der ikke magter at 
motionere, får et optimalt tilbud om ad-
spredelse under behandlingen.

Projektgruppen for Team Dialyse  
bestod af:
• Karin Svenningsen, sygeplejerske,  

dialyseafdelingen Hjørring 
• Gitte Klitgaard, afdelingssygeplejerske, 

dialyseafdelingen Hjørring 
• Helle Pedersen Bach, sygeplejerske, 

dialyseafdelingen Hjørring 
• Ib Mariegaard, tidligere områdechef i 

Shell 
• Viggo Krath Christensen, ejer og chef 

for Jysk Firmatøj, Hjørring 
• Palle Nielsen, presseansvarlig
• Jesper Holmelund, praktiserende læge 

i Hirtshals

Projektgruppen indsamlede 500.000,- 
kr., som blev doneret af fonde og lokale 
erhvervsfolk. Medarbejderne og dialy-
sens patientbrugerråd deltog i udviklin-
gen af løsninger og indretningen. De ind-
samlede penge blev brugt til opsætning, 
installation af 16 A-stationer bestående 
af sengecykel, 40 tommer fladskærm og 

opkobling via tablets til virtuelt, web-
baseret cykelmiljø og fælles infoskærme. 

Derudover er der etableret B-stationer, 
der via fladskærm opkobles til musik, 
filmstreaming og f.eks. lydbøger til dia-
lysepatienter, som ikke kan eller vil del-
tage i cykelprojektet. 

Den 9. juni 2017 blev der afholdt en 
reception hvor det moderniserede dia-
lyseafsnit blev indviet af regionsrådsfor-
mand Ulla Astman og Hjørrings borg-
mester Arne Boelt.

Før projektet blev gennemført havde 
afdelingen kun analoge TV-apparater, 
der kun kunne vise et lille antal analoge 
tv-programmer. Afdelingen havde kun 
få sengecykler, som blev flittigt brugt. Af 
og til arrangerede sygeplejerskerne små 
cykelløb med præmier. Resultaterne blev 
sat på en opslagstavle, der var placeret 
centralt i dialyseafdelingen, så alle kunne 
følge med i deres placering og hvor langt 
konkurrencen var kommet.

Færre smerter og bedre balance
Niels Jørgen Risborg, som har været 
med fra starten af Team Dialyse, udta-
ler at han synes godt om at få fødderne 
op. Han får bevæget knæ og hofter som 
er godt for gigten, specielt om vinteren. 
Han føler sig meget stiv, og så er det 
godt at cykle, da det hjælper til med at 
få musklerne i gang.Al den motion har 
været medvirkende til, at hans arbejde er 
blevet lettere, da han ikke har så mange 
smerter mere.

Gunnar Simonsen, som også har været 
med fra starten af Team Dialyse, udtaler, 
at tiden i dialysen går meget hurtigere, 

når han motionerer. Han har fået en 
bedre balance og han kan helt undvære 
sin rollator, hvilket har stor betydning 
for ham. Han synes også, at han har fået 
mere muskelkraft. 

Niels og Gunnar er glade for at cykle 
under dialysen, og de synes, det er et 
godt initiativ, personalet har sat i gang. 
Som de begge siger: ”Det skader i hvert 
tilfælde ikke at cykle under dialysen.”
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