
Den 12. december 2015 rejser familien Richter Braikia til Lanzarote. De skal tilbringe juleferien langt 
væk fra Danmarks grå kulde og i stedet bruge fridagene på Club La Santa i blændende solskin. 
Familiens to børn, Bianca og Silas, er rødhårede og lyse i huden, så på familiens første feriedag, er det 
første punkt på dagsordenen at smøre børnene ind i solcreme. Bianca kan ikke selv nå sin ryg, så hun 
beder sin mor, Trine Richter Braikia, om hjælp. Til trods for Biancas bare 12 år, er hun allerede næsten 
lige så høj som sin mor, så Trine beder sin datter om at bøje sig ned, så hun er sikker på at kunne dække
hele Biancas ryg med solcremen. Og så sker det: Trine opdager en bule på Biancas ryg.

Det er, som om hele den venstre side er hævet, som om knoglerne sidder forkert under huden, rygsøjlen
vokser i en underlig vinkel, det ligner lidt en pukkel, og Trine er ikke i tvivl om, at der er noget helt 
galt. Hun kalder på sin mand. ”Hvad fanden er det her?” spørger hun og han er lige så chokeret som 
hende. 

Efterår 2015: De første symptomer
I månederne op til familien Richter Braikias ferie har Bianca haft underlige symptomer. Hun er 12 år, 
går i 6. klasse og lever og ånder for basket. Hun drømmer om en professionel basketkarriere i USA, om
landshold og uanede mængder af spilletid, hun træner flere gange om ugen og spiller kampe med sit 
baskethold på eliteniveau. Alligevel bliver hun hurtigt forpustet. Hun kan næsten ikke løbe uden at få 
åndenød, og det forhindrer hende i at yde sit bedste på basketbanen. 

”Du er nok bare i dårlig form, du må træne noget mere,” får hun tit at vide, når hun beklager sig, men 
det kan ikke være rigtigt, synes hun, for hun træner og træner og har gjort det, siden hun var otte år. 

Åndenøden er dog ikke det eneste, der undrer både Bianca og resten af familien. Forældrene har nemlig
også lagt mærke til noget andet: Når Bianca løber, løber hun skævt. Det er ikke, fordi hun halter eller 
kommer ud af kurs, men når hun løber, er det, som om hele hendes overkrop hænger skævt. Den højre 
skulder sidder højere end den venstre, og det får hele overkroppen til hælde mod venstre. Forældrene 
har forsøg at få Bianca til at rette ryggen og sænke skuldrene, men Bianca kan ikke selv mærke, at hun 
løber skævt, tværtimod: Når hun prøver at rette sig efter, hvad hendes forældre siger, føles det helt 
forkert, som om det først er dér, hun bliver skæv i kroppen. 

Og så er der det sidste symptom: Når Bianca kigger sig i spejlet uden tøj på, er der også noget galt. 
Foran på hendes overkrop, lige under brystet, stikker hendes ribben for meget ud under huden. Det ser 
underligt ud og ligner ikke noget, hun har set før, og til sidst beslutter familien, at Bianca skal en tur til 
lægen. Her forklarer de om symptomerne, og lægen måler Biancas puls for at tjekke, om der er noget 
galt med blodtrykket, men alt ser fint ud. 

”Men jeg føler mig deform,” siger Bianca og viser de strittende ribben frem. Lægen er på bar bund. 
Hun kan ikke se, hvad der skulle være galt, men hun henviser alligevel Bianca til en kardiologisk 
undersøgelse på Hillerød Hospital, så de kan tjekke, om der skulle være noget galt med Biancas hjerte. 
Der har tidligere været hjerteproblemer i Biancas mors familie, så familien tager i mod tilbuddet og får 
en tid i januar 2016.

Mens de venter, er Bianca til regelmæssigt tjek hos sundhedsplejersken i skolen ligesom alle andre 
folkeskoleelever. Hun får tjekket sit syn og sit generelle helbred, og sundhedsplejersken finder ikke 
noget unormalt ved Biancas krop. To uger senere tager familien på ferie til Lanzarote og opdager bulen 
på Biancas ryg. 

December 2015: Selvdiagnosticering



På Lanzarote skal der kun en enkelt google-søgning til, før Trine selv finder ud af, hvad det er, der er 
galt med Bianca. Alt, hvad der dukker op på internettet, når Trine søger på ”skæv ryg”, passer med 
Biancas symptomer: Vejrtrækningsproblemerne, skuldrene, der hænger skævt, og ryggen, der buler, når
Bianca bukker sig forover. Hendes ryg er skæv: Hun har skoliose. 

Skoliose rammer mellem tre og fem procent af alle børn og unge, men det er kun en tiendedel af 
tilfældende, der er så hårdt ramt, at de skal have behandling. Skoliosen kommer til udtryk i en 
roterende rygsøjle, og hvis man kigger på den på et røntgenbillede, ser man, at rygsøjlen enten snor sig 
som et S med to kurver eller som et C med en enkelt kurve. Det er oftest piger, der får skoliose, og 
skævheden udvikler sig i teenagerårene, når patienten vokser. Ingen læger har endnu kunnet finde ud 
af, hvad årsagen til, at nogle rygsøjler vokser skævt, er. Konsekvenserne varierer meget fra patient til 
patient, og de afhænger først og fremmest af, hvor tidligt man opdager skoliosen.

Trine bliver bekymret. Familien er langt væk hjemmefra, og hun aner ikke, hvor alvorligt det er, når 
man har skoliose. Bianca har været i voksealderen længe, og selvom hun er blevet undersøgt at både 
læge og sundshedsplejerske, er der ingen, der har opdaget skævheden, så hun ved ikke, om det er for 
sent at forhindre store konsekvenser. Er Bianca allerede en af dem, der skal have behandling? Og i så 
fald, hvilken behandling skal hun så have? Hun kan læse sig frem til, at de værste skoliosetilfælde 
behandles med en krævende operation, hvor rygsøjlen rettes op med en stang, mens andre 
skoliosepatienter skal gå med et plastickorset i flere år. Men hun aner ikke, hvor slemt det står til med 
Bianca, så hun opsøger en osteopat, der er tilknyttet La Santa. Han giver Bianca massage, og en 
fysioterapeut kigger også på hende. Han er enig med forældrene i, at der er tale om skoliose, men han 
siger, at det ikke ser slemt ud, så familien kan tage det helt roligt og vente med at opsøge en læge til 
efter nytår, når de er hjemme i Danmark igen. 

Da Bianca alligevel har aftalen med kardiologisk afdeling d. 7. januar på Hillerød Hospital, beslutter de
at vente, for måske er det nemmere at få en henvisning til en læge, der ved noget om skoliose, når man 
i forvejen befinder sig på et hospital, håber Trine. Desuden skal Bianca på træningslejr i Lund med sit 
baskethold fra d 1. til den 5. januar, så det passer alle fint, hvis de kan vente med et lægebesøg, og 
familien fortsætter ferien. 

1.-5. Januar 2016: Skoliosen udvikler sig
Men på træningslejren i Lund får Bianca voldsomt ondt i ryggen. Smerterne begynder der, hvor ryggen 
buler, og kommer inde fra det sted, hvor rygsøjlen roterer, og selvom hun tager smertestillende piller, 
gør det så ondt, at hun ikke kan spille basket. Hun forsøger flere gange at deltage i kampene, men hver 
gang må hun skiftes ud, og Trine ser en datter, der kun er en skygge af sig selv. Hun har en klar 
fornemmelse af, at Biancas ryg er blevet mere skæv over de seneste par uger, for i takt med, at Bianca 
er blevet højere, er skoliosen blevet mere tydelig. Nu kan man også se, at ryggen er skæv, når Bianca 
står oprejst og ikke kun, når hun bukker sig ned. 

Siden ferien på Lanzarote har Trine brugt næsten al sin tid på at finde ud af alt, hvad hun kan, om 
skoliose og behandlingsmuligheder. Hun er stødt på historier om operationer, der er gået galt, piger, 
hvis kurver er kommet helt ud af kontrol, og enorme plastickorsetter, der kan ødelægge selvtilliden hos 
selv det mest hårdføre og selvsikre barn. 

De sværeste tilfælde af skoliose bliver behandlet med en operation. Formålet med operationen er at 
fohindre rygskævheden i at udvikle sig så meget, at den går ud over lunger og nerver og at undgå en 
øget risiko for slidgigt. Operationen har også en kosmetisk funktion, fordi den mindsker den 
pukkeldannelse, som skoliosen skaber. Under operationen sætter lægerne en stang ind langs rygraden, 



så kurven bliver rettet op og bliver på sin plads. Operationen stabiliserer ryggen, men gør den også 
mere stiv, så man ikke lige så nemt som før kan bevæge sig – for eksempel er det sandsynligvis slut 
med Biancas basketkarriere, hvis hun skal opereres, fordi hun ikke vil kunne rotere i ryggen og dermed 
ikke lige så nemt kan gribe og kaste en bold, som hun kan nu. 

Det er ikke noget, Trine ønsker for sin datter, og hun har hæftet sig ved andre behandlingsformer end 
operation, som er dukket op under hendes research. 

I et fysioterapicenter på Nørrebro arbejder nemlig to fysioterapeuter, der som de eneste i Danmark har 
specialiseret sig i behandling af skoliosepatienter. Pernille Winsløv Wied og Lisa Elliott arbejder med 
rygsøjlen som en tredimensionel kurve, der kan korrigeres og rettes op, hvis man påvirker den med 
målrettet træning og øvelser. Træningen hedder Schrotch Best Practice, stammer fra Tyskland og har til 
formål at stabilisere skoliosepatienters ryg i en sådan grad, at de ikke har behov for en stivgørende 
operation. 

Den ene af de to fysioterapeuter, Lisa Elliott, er også baskettræner, og hun er med på træningslejren i 
Lund. Trine opsøger hendes med det samme og får hendes til at kigge på Bianca, og Lisas vurdering er 
klar: Bianca skal i behandling så hurtigt som muligt, for hun har skoliose, og den er ekstremt 
progressiv. Det betyder, at den udvikler sig hurtigt, men hvis hun træner og laver de rette øvelser, er det
ikke sikkert, den kommer til at udvikle sig så slemt, at hun skal opereres. Både Trine og Bianca bliver 
lettede, da de hører dommen, men da der spiller en pige på Biancas baskethold, hvis far er 
ortopædkirurg og har arbejdet med skoliose, får de også ham til at kigge på Biancas ryg for at få en 
ekstra vurdering. 

Han siger, ligesom Lisa Elliott, at Bianca har en voldsom skoliose. Men her stopper enigheden. Han 
mener nemlig ikke, at Biancas ryg kan reddes. De har opdaget skoliosen for sent, og hun skal uden 
tvivl opereres, siger han. Trine forsøger at forklare om træningsmetoderne og om, hvad Lisa Elliott har 
sagt om træning og mulighederne for at bremse den skæve udvikling. Men ortopædkirurgen er helt 
uenig. ”Det kan ikke lade sig gøre,” siger han. ”Tror du virkelig, at man kan påvirke en rygsøjle med 
træning?”

Trine føler sig fanget og ved ikke, hvad hun skal tro. Det er nærmest umuligt at forholde sig til en 
sygdom, de ikke engang har fået papir på endnu, og Bianca er bange for, at smerterne aldrig holder op, 
og at hendes basketkarriere og drøm om at blive professionel basketspiller allerede bryder sammen, før 
hun er fyldt 13 år. 

Hvis man opdager en skoliose tidligt, er der stor sandsynlighed for, at man kan undgå en operation. 
Skævheden udvikler sig for det meste i teenageårene, hvor man vokser, så hvis man sætter ind med den
rette behandling lige før og under puberteten, er der gode chancer for at kontrollere rygsøjlen.

I Danmark kan skoliosepatienter blive tilbudt tre former for behandling: Observation, som indebærer 
regelmæssig kontrol af skoliosen hos en læge, korsetbehandling, hvor patienten skal gå med et korset, 
som skal forhindre kurven i at udvikle sig yderligere, og operation, der, som tidligere nævnt, retter 
kurven op. Skal man i korsetbehandling er der to typer: Bostonkorsettet, som skal bæres 23 timer i 
døgnet, og Providence-korsettet, der kun skal bæres om natten.  

Men uanset hvilken behandlingsform, man benytter sig at, så bliver den kun succesfuld, hvis man 
opdager skoliosen, før den er blevet for voldsom. 



Den behandling, som Nørrebro Fysioterapi tilbyder, er ikke noget, der ligger som en integreret del af 
skoliosebehandlingen i Danmark, men i stedet noget, de fleste opdager ved et tilfælde.

Selvom Bianca båd er blevet undersøgt at en sundhedsplejerske og en læge, er skoliosen ikke blevet 
opdaget, så nu står hun i Lund med store rygsmerter og en voldsom skoliose og aner ikke, om hun kan 
se frem til en operation, eller om hun kan træne sig ud af skævheden. 

7. januar 2016: Ventetid
Trine og Bianca tager til Hillerød Hospital, hvor Bianca for undersøgt sit hjerte. Resultatet er, som de 
forventede: Biancas hjerte fejler ingenting. Til gengæld giver lægen dem ret i, at Bianca har skoliose, 
og at det er skoliosen, der har givet Bianca så mange problemer.

Rygskævheder måles i Cobbs grader. Alt over 30 grader er behandlingskrævende, og hvis kurven er 
større end 40 grader, anbefaler danske læger en operation. 

D. 7. januar 2016 er Biancas skoliose 60 grader. Hjertelægen på Hillerød Hospital henviser hende 
derfor til Rigshospitalet, men tilføjer, at de skal regne med ventetid. Det bekræfter Rigshospitalet, da 
Trine ringer derind. De er pressede, siger de, og Bianca skal regne med at vente tre måneder på at blive 
undersøgt af en læge. Trine er desperat. Hun står med en datter, der har store smerter, og hun kan se, at 
skævheden i Biancas ryg har udviklet sig meget på få uger. Hun tør slet ikke tænke på, hvad der kan 
ske, hvis hun skal gå tre måneder mere uden hjælp, mens Biancas krop bliver ved med at skyde i vejret.
Trine er ikke i tvivl om, at Bianca skal have hjælp med det samme.

8. januar 2016 – august 2016: Hjælp til selvhjælp
Der sker rigtig mange ting med Bianca i løbet af de følgende syv måneder. Da familien indser, at 
Bianca først kan blive undersøgt af en ortopædkirurg med speciale i skoliose på Rigshospitalet i 
slutningen af marts, kontakter de igen fysioterapeuten Lisa Elliott fra Nørrebro Fysioterapi. Hun 
instruerer Bianca i, hvordan hun kan træne sin ryg med enkle øvelser, der forbedrer hendes 
vejrtrækning og retter hendes kurve så meget op, at man næsten ikke kan se på ryggen udefra, at den er 
skæv. Det er en slags hjælp til selvhjælp. Bianca rejser også til Tyskland, hvor familien selv betaler for 
en behandling, der ikke er godkendt i Danmark. I alt koster den næsten 80.000 kr. 

Her får Bianca et såkaldt Gensingen-korset. Det adskiller sig fra de korsetter, man bruger i Danmark, 
ved at arbejde tredimensionelt med rygsøjlen og dermed påvirke den på samme måde, som 
fysioterapeuterne i Nørrebro Fysioterapi gør med deres træning. Korsettet er også mere diskret end de 
danske, og selvom Bianca græder på vej hjem i bilen over, at hun skal gå rundt med et hårdt 
plastickorset, som tydeligt kan ses, hvis hun har alt andet en store, løse og højhalsede trøjer på, så får 
chancen for, at det kan forhindre en operation, hende alligevel til at acceptere det. 

I marts kommer Bianca endelig til undersøgelse på Rigshospitalet. Her siger lægen, at hun højst 
sandsynligt skal opereres. Skoliosen er blevet opdaget for sent, og ryggen er nu så skæv, at der ikke er 
andet at gøre. Bianca græder på vej hjem i bilen, men hun er enig med sine forældre i, at hun skal 
forsøge at træne skævheden væk. 

20. august 2016: Usikker fremtid
I familien Richter Braikias stue i Allerød ligger der en træningsbold foran fjernsynet. Der er farvede 
elastikker på gulvet, og op ad væggen står en ribbe. Det er alt sammen udstyr, som Bianca skal bruge til
sine daglige øvelser for at holde skoliosen i skak. I dag er Bianca 13 år. Hun har ikke længere ondt i 
ryggen, og hun spiller basket uden at blive forpustet og træt. Hun er efterhånden blevet 173 cm høj og 



vokser stadig, og så længe, hun vokser så meget, skal hun arbejde intensivt med sin ryg og lave øvelser 
en halv time hver eneste dag. Mellem to af ribbens lameller har Biancas far hængt to billeder op af 
hendes ryg– det ene er et billede fra januar, og det andet er et billede, som er taget, efter hun har fået sit
tyske korset og er begyndt på den træning, som Pernille Winsløv Wied og Lisa Elliott faciliterer. 

Der er tydelig forskel, for på det nyeste billede kan man næsten ikke se, at der er noget galt med hendes
ryg. Billederne skal motivere Bianca til at træne, for det kan godt være svært at tage sig sammen, når 
man er 13 år og har mange andre ting at gå op i end at sørge for, at ens ryg ikke bliver mere skæv, end 
den allerede er. Hun frygter stadig, at hun en dag skal opereres, fordi ryggen er for skæv. Intet er afgjort
endnu, og fremtiden er usikker. ”Men jeg vil virkelig gøre alt, hvad jeg kan for, at det ikke kommer til 
at ske,” siger hun. ”Jeg vil spille bakset resten af mit liv, og når træningen allerede har reddet så meget, 
er jeg i hvert fald på rette vej.”

Og hendes mor er enig. ”Det er virkelig godt, at vi er kommet i gang med en målrettet behandling af 
Biancas skoliose, og jeg presser hende hver dag, så hun husker at træne. Men jeg kan ikke lade være 
med at tænke på, hvad vi kunne have reddet, hvis vi havde opdaget skævheden tidligere” siger Trine. 
”Hvis sundhedsplejersken havde reageret, eller hvis lægen havde genkendt symptomerne. Der har 
været så mange muligheder. Så havde Bianca aldrig fået så ondt, og måske ville vi slet ikke skulle 
bekymre os om en fremtidig operation.”


