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Engievinge「 e「 betegneIsen for en skuide「iideIse, hvor

Skuide「bIadet ikke kan kont「olie「es og st「itte「 bagud. P台Sygehus

Vibo「g ha「 man specialise「et sig i behandling af englevinge「.

Af Tb「ben BIenst「up Fysiote「apeut

Sygehus Vibo「g

Jens var en ganske almindelig mand midt

i f)′rrerne indtil den dag i februar 2000,

hvor veJen Var glat, Og bilen sIog adskill主

ge kolb伽ter ud pa den narliggende mark.

”]cg var履e et 5mut apPe Og杭l5ePd

Sa庇t 」セ花r, men det var諒ke min露ノr Cnd-

m・ Re擁billetten erjeg 5崖dan set gladj訪

men cngleγingen杭meJ略gbdt haγe 〃nd-

Uheldet havde nemlig beskadiget en

nerve til en af de muskler, SOm Skal hol-

de h⑦jre skulderblad ind til kroppen, n紅

man bruger armen. Hver gang han skul-

le l(Z庇e armen, Strittede skulderbladet

bagud, Og det gjorde meget ondt. Jens

kom til fysioterapeuteme pa Viborg Sy-

gehus (nu Sygehus Viborg), hvor de har

SPeCialiseret sig i behandlingen af

〉〉englevingerくく。 Efter =/2 ars behand-

1ing med ovelser og en speciallavet ban-

dage har han lgen en Velfungerende h⑦手

Hvad er en })englevingeくく?

Englevinger er den almmdellge beteg-

nelse foI・ en Skuldel・lidelse, hvor skulder-

bladet ikke kan kontro11eres og stritter

bagud, n紅man bev{茸ger armen" I langt

de fleste tilfelde skyldes englevinger

SVaghed i skulderbladets styremuskler og

er ikke generende, men kun af kosmetisk

betydning. En del mennesker rammes

dog afen nerveskade, der lammer en af

Skulderbladets styremuskler’hvilket bety-

der, at Skulderbladet ikke kan holdes pa

Plads og heller ikke beva:ger Slg, SOm det

skal. Hvis ikke skulderbladet kan rotere,

kan man ikke bruge armen optimalt.

Der er mange forskellige紅sager til en

Sadan nerveskade: Uheld, fodsel, OVer-

Ska3ring ved operation for brystkra誼, in-

fektion etc. Langt de fleste nerveskader

kommer dog efter en nervebeta3ndelse og

er karakteriseret ved voldsomme smerter

Omkring skulderen. Smerteme varer i to-

fue uger, hvorefter de forsvinder igen. Ar-

men efterlades nu tung og ubrugelig, for-

di nerven har taget skade, Og muSkheme

ikke kan fungere.

En nerve kan sammenlignes med et

Stykke el-ledning. Hvis man垂mer kob-

bertradene i midten, kan der ikke komme

Str⑦m lgennem. Er isoleringen omkring

nerven bevaret, kan nerven dog ‘rOkse igen,

men det tager lang tid. Man skal forvente,

at det [ager Ca. et紅F⑦rSt herefter kan man

tra=ne den pavirkede muskel op lgen.

Der er dog mange muskler omkring

Skulderbladet, Og det er vigtigt at holde

de ikke-beskadigede muskler i gang,

mens man venter I)a, at nerVen VOkser ud

lgen. Nar man tramer, er det vlgtigste at

総holdt skulderbladet ind til kroppen, Sa

det ikke stritter bagud og streekker alle

musklerne. Hvis de bliver strakt igen og

lgen, bliver de svage"

器聖霊霊誌:露盤
Vendigt med en bandage til at holde skul-

derbladet pa plads, Sa de resterende

muskler forbliver velfungerende. Pa Syge-

hus Viborg tilbyder vi behandling af

〉〉englevingerくくmed fysioterapi og ovelses-

Vejledning. En specialstめt bandage bli-

Ver lavet i samarbejde med 〉〉Bandagist

Centretくく, Og et individuelt tra3nlngSfor-

1めbliver tilrettelagt.
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鬱醜藷輔弼
Patienteme besoger Sygehus Viborg

Ca. hver 3" uge for at fa komgeret deres

⑦Vdser.

Uden behandling vil ca. 50 pct. rette

Slg OP afsig selv, men behandlingen er

OgSa med til at holde skulderen fri for

folgeskader pga. d糾ig skulderfunktion,

ligesom patienteme har mulighed for at

PaSSe deres arbejde i behandlingsperio-

den.

I nogle tilfalde er nerveskaden perma-

nent, Og OPeration er her en anden mu-

1ighed, der dog kun er af kosmetisk be-

tydning. Derfor bor man efter min over-

bevisning heller ikke overve)e OPeration,

for der er gaet en la3ngere arraekke, Og

fysioterapi er forsngt.

Hvis ”englevingenくくikke skyldes en

nerveskade, men kun er tegn pa muskel-

SVaghed e11er mまske d紅lig kropshold-

nmg, kan den tra3neS Va9k med ovelser

Vejledt af en fysioterapeut.

Hvor kan man biive

behandlet for "englevinge「くく?

Behandlingen af englevinger med ban-

dage og ovelser startede pa Viborg Syge-

hus i midten af 1990’eme. I dag har vi

behandlet over 200 patienter med engle-

Vmger, Og der kommer fortsat mange pa-

tienter for at鰭hjalp.

Siden har fysioterapeuter fra Slagelse

Og GIostrup sygehuse va3ret interesserede

i at starte op, Sa Patienteme fra Sja31land

ikke skal tage den lange tur til Viborg.

Behandlingen er gratis og horer under

frit sygehus valg, hvilket betyder, at du

Via din egen la=ge kan henvises til behand-

1ing. Du skal dog va3re OPma3rksom pa,

at det er ikke alle amter, SOm da3kker

korselsudgifter.

Englevinger har v2eret kendt i over 150

ar, men det er forst nu, der er kommer

en behandling, SOm har vist gode resul-

ta亡er.　　　　　　　　　　　　　　　　　　口
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