Bekkenleddsmerter og ferie?
Det er like viktig å veksle mellom aktivitet og hvile i ferien som i hverdagen, men ikke alltid like lett å
gjennomføre. Ferietid kan være en ekstra utfordring når en sliter med helseplager. En vil gjerne ha gode
opplevelser med familien, reise bort, få besøk og være sammen med familie og venner.
Av Astrid T. Lunestad
Sammen med andre enn de nærmeste er det ikke alltid like lett

µ Ta med deg en liten oppblåsbar madrass. Den får du plass til

å legge seg ned å hvile bekkenleddet. Så her kommer noen

å håndbagasjen og kan brukes over alt. På flyplass, stranda, på en

praktiske tips sammen med en oppfordring om å tørre å ta plass.

hard madrass hos venner eller på hotell. Veier lite og mange har

Okkuper sofaen til svigermor, legg deg ned mens du venter på

innebygd pumpe. Skal du sove på den en hel natt kan det være

flyet, bruk benken i kafevogna på toget. Egenomsorg er viktig for

lurt å ha et teppe oppå, så den ikke blir klam.

en vellykket ferie! Gå foran som et godt eksempel for andre, lær
barna dine at det ikke er farlig å skille seg ut!

µ Bruk litt tid på å planlegge reisen, slik at du legger klær og
utstyr til side i god tid. Så slipper du å stå med hode i bag,

µ Skal du på bilferie kan du ta med en baden baden stol.
Den kan du bruke på rasteplasser i stua hos venner og ved
bordet. Da kan du avlaste bekkenet og ligge uten å måtte
okkupere hele sofaen.

vaskemaskin osv. kvelden før avreise.

µ Kanskje legen kan skrive en erklæring for deg om at du ikke

µ Vi vet at en bruker kroppen mest naturlig og hensiktsmessig

tåler å stå for lenge i kø? Med et slikt bevis slipper du frem i køen

om en går uten krykker og stokk. Men, i ferien strekker en seg

ved innsjekking, sikkerhetskontrollen og i køen på apoteket også.

litt lengre og da kan det være godt å ha noe å hjelpe seg med.
Om du bruker stokk er det også lettere å få et sete på tog og
flyplasser. En sammenleggbar stokk er supert reisefølge.

µ Mange bruker en trykkavlastende pute for å sitte bedre og

µ Bruk et fleksibelt bekkenbelte. Ta det på før du får vondt.
Kanskje du kan rusle en tur å oppleve litt natur. Supert å bruke
når du pakker også.

unngå smerter. De kan være store og tunge. Kanskje kan det
være lurt med en liten oppblåsbar? Ikke så god som de store
tunge, men mye bedre enn ingen ting. Husk å ikke fylle den helt
opp med luft, den trenger plass til å fordele luften for å oppnå
trykkfordelende egenskaper.

Så liten kan en trykkavlastende sittepute bli. Den gir god komfort og får plass i
en liten dameveske.
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Her er eksempel på legeerklæring du kan bruke for å slippe å stå i kø for
eksempel på ﬂyplasser. Vis det frem og du får komme forbi køen i sikkerhetskontrollen. Koier gjerne dokumentet ned i størrelse og folier det, så holder det lengre.

µ Snakk med legen din om medisiner. Få gode råd og tilrettelagt bruken for ditt behov. Ofte er det lurt å ta litt i forkant av
utskeielser så unngår du de største smertetoppene.

µ Prøv avspenning når du legger deg ned eller tar deg en pust i
bakken. Mye av smertene rundt bekkenleddet kommer fra spent
muskulatur, å få god kvalitet på avlastningen er gull verdt. Ha
noen avlastningsspor på telefonen eller en MP3 spiller. Last det
ned fra medlemssidene til LKB eller finn spor på nettet eller
installer en APP på telefonen. Finn noe som passer for deg. Med
litt øvelse kan en få kjempeutbytte av en ordentlig «time out».

Jeg tør, tør du? Bildet er fra Gardermoen før avreise. J

Dette er det ekstrautstyret jeg trenger for å kunne få mulighet til avlastning, hvile
og hjelp. Det veier til sammen 830 gram og får plass i en litt raus dameveske.
Verdifullt for meg og hele familien for å trygge en vellykket ferie. Da er det bare
igjen å tørre å bruke det.

Oppblåsbart sitte- og liggeunderlag koster fra 290,- kr og opp til 1500,- kr.
De ﬁnnes i butikker som selger friluftsutstyr. Jeg handler på www.magasinet.no
De har de rimelige og gode produkter.
Sammenleggbare krykker og stokker har de i spesialbutikker og på www.enklereliv.no
Har du noen tips å dele?
Tips oss på post@lkb.no eller på vår Facebook side.
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