Elektroterapi hjælper Aleks
videre efter traﬁkulykken
Den 23. august 2009 er en dato, som familien Husum Hansen aldrig vil glemme. Den dag kom
dengang 18-årige Aleks Husum fra Billund så slemt til skade i en traﬁkulykke, at han lå i koma i
seks uger.
To åbne kraniebrud og tre brud på nakken var blandt kvæstelserne, og for at gøre ondt værre, blev
han ramt af voldsom feber og nervebetændelse, mens han lå i koma.
- Han hang ved livet med neglespidserne. Et par gange ﬁk vi at vide, at vi godt kunne tilkalde
præsten, og to gange var Aleks faktisk død, fortæller hans mor, Lene Husum Hansen.
Svære lammelser
Sønnen overlever lykkeligvis, men han har i første omgang så svære lammelser, at han ikke en
gang kan blinke med øjnene, som han formulerer det.
Cirka fem måneder efter ulykken kommer Aleks Husum til Hammel Neurocenter, hvor der sker
små fremskridt under det trekvart år lange ophold.
Den unge mand er dog stadig lænket til kørestolen, han trættes hurtigt, og han slås med følgerne
af den hjerneskade, som han også pådrog sig ved ulykken.
Efter Hammel følger perioder hjemme vekslende med ophold på forskellige genoptræningscentre.
Ophold, som bestemt ikke imponerer familien og som ikke bringer Aleks fremskridt overhovedet,
oplever de.
Markant effekt
Først da Aleks Husum i april 2012 kommer til Vejlefjord Rehabiliteringscenter sker der noget. Her
går personalet til opgaven med en helt anden målrettethed og dedikation, mener familien, som
også bliver introduceret til elektrostimulation.
Musklerne i blandt andet lår, lægge og fødder stimuleres og ”motioneres” jævnligt med de elektriske impulser fra en maskine af mærket Globus.
Effekten er – i samklang med de øvrige behandlinger af Vejlefjords medarbejdere – ganske markant.
- Min balance blev væsentligt bedre og mine ben blev stærkere. Nu kunne jeg gå med rollator og
også gå selv et stykke vej, hvis der lige var en back up-person med – det var fantastisk, lyder det
fra Aleks Husum.
Efter endt ophold på Vejlefjord har han selv investeret i en Globus elektrostimulator. Han kan selv
sætte elektroderne på de steder, hvor musklerne skal stimuleres, og han kan mærke tilbagegang,
hvis han forsømmer i en periode.
Gå nye veje
Lene Husum Hansen er slet ikke i tvivl om, at elektroterapien har hjulpet hendes søn betragteligt.
Hun roser Vejlefjord for at turde gå nye veje behandlingsmæssigt – og skoser de offentlige aktører
for at mangle nytænkning og vilje til at efterprøve nye teknikker.
- Det her område trænger i det hele taget til en komplet revision. ”Systemet” burde sætte tidligt
og massivt ind for at gøre en ung mand som Aleks selvhjulpen, i stedet for at nøle, så han måske
parkeres på evig førtidspension. Lidt provokerende kunne man spørge: Hvorfor ellers gøre sig alle
de anstrengelser for at redde hans liv efter ulykken, lyder det fra Lene Husum Hansen.
Selv er Aleks Husum indstillet på at arbejde videre med elektrostimulationen og de øvrige tiltag for
at forfølge sin drøm, som er kunne klare sig selv og være uafhængig af andres hjælp.

