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Den ene bruger Genium.
– Næste generations protese-teknik.
   Løbe, rende, spadsere, gå, liste – lige meget, om 
det går op ad bakke, ned ad bakke, fremad, bag-
læns, til siden, over forhindringer eller op ad trapper 
Enhver amputeret og benprotesebruger ved, at dette 
på ingen måde er en selvfølge. 

    Nye OPG-funktionen (optimeret fysiologisk gang) 
giver at anstrengelsen og behovet for koordination 
mindskes betydeligt, især når brugeren går på skrå-
ninger eller på ujævnt underlag.

Yderligere egenskaber:
• induktiv ladning af protese
• batteridriftstid på fem dage
• interaktiv fjernbetjening
• 5 fem indstillelige ekstra- 

funktioner 
• maks. 150 kg kropsvægt

Otto Bock Scandinavia AB · Telefon 7022 3274 · info@ottobock.dk · www.ottobock.dk
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Velkommen til Balancegang!

Velkommen til et funklende nyt magasin. et magasin, som selvfølgelig tager fat i 
amputeredes behov, men også i alle mulige andre emner, som er aktuelle for alle 
os, der på den ene eller anden måde har fået problemer med bevægeapparatet.

I det allerførste nummer, som du 
sidder med i hånden, har vi valgt bl.a. at 
fokusere på slidgigt. Hvad kan du gøre 
for at støtte din krop bedst muligt?

Vi fokuserer på smerter, både på de 
vanvittigt mærkelige fantomsmerter, 
men også de mere almindelige, som alt 
for let kan opstå, hvis vi ikke får brugt 
vores kroppe korrekt – eller fx er blevet 
afhængige af krykkestokke eller kørestol 
i kortere eller længere tid. 

Du vil også finde en herlig historie om 
Lærke. Som måske ikke lige kommer op 
på høje hæle i en alder af 11 år og med 
en benprotese i stedet for den fod, hun 
mistede i en plæneklipper. Til gengæld 
strutter hun af livsmod, hesteglæde og 
gåpåmod. Og det er måske lige netop 
glæde og stædighed, der skal til for hur-
tigere at få det bedre, når vi gennem li-

vet kan blive ramt af små  eller store 
ulykker?

Vi vil gerne forsøge at finde en balan-
ce. Ikke kun i højre og venstre side af 
kroppen, når vi vralter af sted på prote-
ser, eller når vi sidder i vores kørestole. 
Men også sådan rent mentalt. Hvordan 
kan vi finde overskud til at få balance i 
alle livets forhold? 

I brevkassen har vi samlet en hel stri-
be af kompetente personer, som på 
skift vil give deres bidrag til et 
sundere liv. Fyldt med tips til 
at skabe balance i livets store 
spørgsmål eller i hverda-
gens små trakasserier.

Og det hele kan såmænd 
skylles ned med en særdeles 
velsmagende smoothie fra 
vores ernæringsekspert. Mens 

du sætter hjernen på dagens gymnastik 
med en veltilrettelagt Sudoku.

Velkommen til Balancegang!

Redaktørerne 
Marianne Palm og Elisabet Sinding

Amputationskredsens logo viser det 
sammenhold, vi har og den hjælp og 
støtte, vi tilbyder kredsens medlemmer. 

Cirklen symboliserer sammenhold og 
fællesskab, samtidig med at den også 
kan ses som en opgående sol og derved 
også som en ny dag med nye mulig-
heder. 

Bogstaverne synes at læne sig mod hin-
anden, som støtter de hinanden, hvilket 
skal understrege kredsens formål og 
arbejde med at støtte og hjælpe med-
lemmerne. 

Den friske grønne farve er valgt for at 
vise, at vi er en frivillig forening. Farven 
virker venlig, naturlig og tilgængelig og 
er også en reference til Dansk Handikap 
Forbunds logo, som også er grønt. 

Logoet er udarbejdet af billedkunstner 
M.F.A., Julie Vedsted Sinding.
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Høje hæle er no go 
en plæneklipper satte en stopper for lærkes drøm om at gå på høje hæle, men så er 
der hesten Skipper, katten Mustang og træer, der kan kravles i.  
af Søren andersen / Foto: Mikkel Vithner

E n søndag i august 2005 var famili-
en Holm Austlid travlt beskæftiget 
i haven. Far Benn klippede græs 
med havetraktoren, og storebror 

Mikkel susede rundt på sin gokart. Da Mik-
kels gokart gik i stå, og far Benn hjalp med 
at få den i gang, så 5-årige Lærke sit snit til 
stige op på havetraktoren. Hun vidste nem-
lig godt, hvordan man kørte den. Uheldig-
vis kørte Lærke i en fordybning og faldt af 
traktoren, hvor klippeknivene var nede, og 
Lærke fik foden i knivene.

Trods ihærdige forsøg fra lægerne på 
Odense Universitets Hospital måtte de fire 
dage senere amputere Lærkes fod og en del 
af benet, da snavs og blodpropper stoppe-
de blodforsyningen.

Vild med dyr
Vi er på besøg hos familien i Ebberup for at 
lave et interview om det bøvl og de mulig-
heder, der er for en 11-årig amputeret pige 
og hendes familie.

Hele familien modtager os på gårdsplad-
sen, Lærke har katten Mustang i armene.  
Under et halvtag er kaninburet, hvor Lærkes 
kanin Gnaske hygger sig i varmen.

”Jeg har altid haft marsvin”, fortæller 
Lærke, mens vi ser på Gnaske,” men så vil-
le jeg gerne have et større dyr, og vi kigge-
de efter en kanin. På billedet så han sød ud 
og pigen, vi købte ham af, kunne tage ham 
op og kæle med ham. Da jeg kom hjem 
med ham, begyndte han at kradse mig, så 
nu er jeg færdig med den”.

Så har Lærke heldigvis katten Mustang. 
Den er mere omgængelig, men den har en 
særlig historie. Pludselig en dag var Mu-
stang på gårdspladsen, og ingen vidste, 
hvor den kom fra. Moderen ville ikke have 
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katten, og faderen forlangte, at Lærke gik 
rundt til naboerne for at høre, om det var 
deres kat. Det var det ikke. Mor Karina vil-
le ikke have katten, men Lærke var stædig 
og overtalte faderen, så de kunne beholde 
katten. En målrettet og stædig pige, egen-
skaber hun har haft god brug for.

Stædig pige
Efter operationen og med protese på skulle 
Lærke lære at cykle igen, men det var ikke 
nemt. Ligesom Lærke er stædig og målret-
tet, så har hun også et godt temperament, 
så cyklen fik sig nogle ordentlige ture hen 
ad vejen, inden hun fik lært at cykle med 
protese på. ”I den sammenhæng var det 
dejligt at have en stædig datter, der ikke 
bare giver op, fordi hun har mistet en fod”, 
siger mor Karina.

Før ulykken havde Lærke et ønske om at 
gå til ridning, men mor Karina er ikke me-
get for dyr, så det blev ikke til noget i første 
omgang. Først da hospitalet anbefalede 
ridning som en del af genoptræningen, af 
hensyn til balancen, gav Karina sig.

Ponyen Skipper blev købt for Lærkes egne 
penge og er i stald hos Ebberup Rideklub.

Lærke og Skipper vinder præmier
Lærke viser stolt en kurv frem fyldt med 
præmier. De er vundet ved dressurkonkur-
rencer, hvor Lærke vinder over ryttere, der 
er ældre end hende. Lærke har svært ved at 
forklare, hvad der gør ridningen spænden-
de, men far Benn har et bud på, at det er 

konkurrencerne, der trækker. Måske er 
vinderinstinktet endnu et udtryk for Lær-
kes stædighed?

Det er dog ikke al ridning, der giver før-
stepladser. Lærke og Skipper er begyndt at 
deltage i springkonkurrencer, men måtte 
opgive i den første konkurrence, da Lærke 
ikke turde springe. I anden konkurrence fik 
Lærke drejet Skipper forkert ved en forhin-
dring, så de fik en dårlig tid. De vil dog fort-
sætte med at deltage i springkonkurrencer.

Efter operationerne
Det var en stor omvæltning at komme hjem 
efter operationen. I første omgang i køre-
stol, mens såret helede og efterfølgende 
med en protese. Fysioterapeuterne på 
Odense Universitets Hospital konstaterede 
hurtigt, at Lærke var kvik til at lære at gå og 
udskrev Lærke efter kort tids genoptræning.

Lærke blev genopereret i 2011 for nogle 
mindre ting. Veninderne i skolen var kede 
af det, men også meget hjælpsomme. De 
hjalp Lærke med at hente bøger og andre 
ting, som var svære i begyndelsen.

Forældrene har den tilgang til Lærke, at 
hun skal være med til alt det, veninderne 
har gang i, hvis hun vil. Så i dag er ampu-
tationen og afhængigheden af protesen ik-
ke nogen hindring for at deltage i legene i 
skolegården eller kravle i træer.

Bøvlet
Selvom det er svært at se, at Lærke bruger 
protese, og selvom det ikke giver de store 

begrænsninger i legen med veninderne, så 
er der dog også noget, der er bøvlet. ”Især 
når jeg skal have stramme cowboybukser og 
sko på”, siger Lærke. Så sker det, at tempe-
ramentet løber af med hende, og så får liner 
og protese en ordentlig tur hen ad gulvet.

Far Benn rykker dog ud med roser til 
datteren, fordi hun er rigtig god til selv at 
komme i tøjet, inden hun skal i skole.

Lærke skal have ny protese hvert år, og 
det giver altid problemer. Det tager tid at 
få taget mål og støbt, afprøvet og rettet til. 
Det sker dog ofte, at den ny protese gna-
ver, og så er det af sted igen til ny tilret-
ning. Træls, men en nødvendig proces.

Indkøb af støvler er en bekostelig affære, 
fordi der næsten altid skal købes to par. En 
til foden og en anden nummeret større til 
protesen, for at den kan komme på.

Lærke vil gerne have et par højhælede 
sko, men familien har erkendt, at højhæle-
de sko bliver det aldrig til. De har til gen-
gæld meget glæde af al det andet, Lærke 
kan. 

Fakta
Der er i alt 3-5.000 amputerede i Danmark. 
Antallet af årlige amputationer er faldet fra 
2.300 i firserne til omkring 1.700 i 2007. 

Se mere på:  
www.a-ua.dk (Aktive Unge Amputerede)
www.ebberup-rideklub.dk

Vi og Lærke har brug for 
historier og fortællinger, 

hun kan spejle sig i.
Karina 
Mor til  Lærke
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Her er nogle af 
vores eksperter

Her i det allerførste nummer af Balancegang møder du Kristian, som mistede 
sit ene ben, Pau, som kæmper både på sit arbejde og i sin fritid med at hjælpe 
amputerede, og Jeppe, som de fleste fra Dansk Handicap Forbund kender. Tre 
ildsjæle, som sammen med resten af panelet brænder for at gøre en forskel.

Filosoffen
jeppe s. kerckhoFFs 

– Jeg er 34 år og bor på 
Østerbro med min kone og 
min datter på 1 år. Jeg har 
været ansat og har arbejdet 

med politik og rådgivning hos DHF i 6 år. 
– Jeg er uddannet cand. mag i filosofi og 

retorik fra Københavns Universitet samt 
master i socialt entreprenørskab fra RUC, 
fortæller Jeppe, mens vi lige fanger ham 
på vej i supermarkedet efter endnu en hek-
tisk dag hos Dansk Handicap Forbund. 

Jeppe fortsætter – Min uddannelse i filo-
sofi har kredset om emnerne politik og etik 
og rettigheder for mennesker med handi-
cap, mens min masteruddannelse i socialt 
entreprenørskab har bibragt mig viden 
om, hvordan man på baggrund af værdier 
udvikler og styrer eksempelvis frivilligpro-
jekter i civilsamfundets interesseorganisa-
tioner. 

– Jeg synes, det er et privilegium at ar-
bejde i et medlemsstyret forbund som 
DHF, og jeg brænder for at bidrage til at 
skabe et samfund med lige muligheder, 
slutter Jeppe, som mener, at vi både skal 
arbejde politisk og i enkeltsager. 

Soldaten
kristian nielsen 

23 år, født og opvokset på 
Møn og blev efter en HHX 
studentereksamen i 2008 
uddannet sanitetssoldat og 

konstabel ved trænregimentet i Aalborg.
Kristian blev udsendt med ISFA 9 i Af-

ghanistan i foråret 2010, hvor han trådte 
på en IED (vejsidebombe) i slutningen af 
juli - på den allersidste patrulje dernede, 
halvanden uge før han skulle hjem til Dan-
mark. Han fik amputeret venstre underben 
ca. 15 cm under knæet. Proteseforsynet 3 
uger efter skaden. 8 måneders genoptræ-
ning og begyndte på skånejob i forsvaret. I 
dag er Kristian stadig ansat i forsvaret, 
men læser GSK fag med henblik på at blive 
bandagist. 

– Jeg er en ganske almindelig ung fyr. 
Jeg kan lide hurtige biler, byture og søde 
piger. Jeg bor i København sammen med to 
kammerater, fortæller Kristian. Han fort-
sætter – Jeg er indforstået med mit handi-
cap. Men forsøger så vidt muligt at leve 
som før min skade. Jeg ser mit handicap 
som en udfordring, og for hver dag bliver 
jeg bedre til at takle disse udfordringer, 
slutter Kristian, inden han stormer videre 
med lektierne.

Fyssen
paulette larsen 

39 år, kaldes ofte Pau og bor 
med sin mand og datter, Sif, 
i Nordsjælland.

– Jeg er uddannet fysio-
terapeut og har arbejdet inden for amputa-
tionsområdet de sidste 11 år. Man kan ro-
ligt sige, at amputationsområdet er min 
passion, fortæller Pau, som fortsætter – Jeg 
arbejder som fysioterapeut på Hillerød Ho-
spital, men bruger også meget af min fritid 
på amputerede, både som konsulent med 
træning af protesebrugere og som kursus-
underviser for lægfolk og faguddannede. 

– Jeg er også stifter af og formand for 
AmputationsNetværket – Øst for Storebælt. 
Netværket består af faguddannede med ar-
bejde inden for amputationsområdet. Det 
er fortrinsvis fysioterapeuter og bandagi-
ster, der er medlemmer, slutter Pau, som 
gerne ser mange flere brugere af www.am-
put-net.dk, der både er for behandlere, 
amputerede og deres pårørende.

skab din egen  
særlige protese

? Jeg er en ung mand, som pga. en motor-
cykelulykke er blevet lårbensamputeret i 

januar 2012. Jeg er meget usikker på, hvor-
dan jeg skal få min protese lavet. Jeg har 
hørt, at nogle unge amputerede har fået la-
vet helt specielle proteser. Hvilke overvejelser 
havde du selv, da du skulle bestemme, hvor-
dan din protese skulle se ud?
Mads, 21 år

! Kære Mads 
Din bandagist kan lave noget kosmetik 

specielt til dig.

Min holdning er, at man skal have nogle 
ben, som ser ud, som man selv vil have 
dem til at se ud. Der er ingen grund til at 
være tilfreds med det, alle andre har.

Jeg kan godt lide, at folk kan se på lang 
afstand, at jeg er protesebruger, så skal de 
ikke tænke mere over det, når de ser det. 
Hvis jeg vil skjule min protese, tager jeg et 
par lange bukser på. 

Jeg har selv i længere tid haft ganske al-
mindelig hudfarvet kosmetik med skum-
gummi, og det ligner et ben rigtig godt, 
men så ikke helt alligevel. Når folk så det, 
kunne de godt se, at der var et eller andet, 
der ikke så naturligt ud. Så jeg fangede et 
par stykker i at stå og glo på det, fordi de ik-

ke kunne regne ud, hvorfor farven på mine 
ben ikke var ens. Derfor har jeg beholdt for-
men på den kosmetik, jeg har fået lavet, 
men fået lavet en skal af kulfiber. Jeg kan 
male den, sætte folie på med mønster eller 
andet. Det er faktisk kun fantasien, der sæt-
ter grænserne. 

Bandagisterne kan hjælpe dig – de har 
evnerne og mulighederne – pres dem lidt… 

Man kan hente inspiration på internettet, 
man skal bare bruge engelske betegnelser 
såsom Prosthetic legs og cosmetics i sin søg-
ning, fx i Google.
Venlig hilsen Kristian

Gennem det næste års tid vil du møde alle vores eksperter i Balancegang. De er kendt for deres store 
viden, erfaring og engagement inden for kroniske sygdomme. Enten fordi de har prøvet det på egen krop, 
eller fordi de gennem mange år har viet deres liv til at hjælpe deres medmennesker med at komme tilbage 
til et liv i balance.
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Brevkassen - et spørgsmål om balance
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nu vralter jeg af sted  
– mon det fortsætter  
med en ny protese?

? Jeg er lårbensamputeret, 54 år gammel. 
Jeg fik min første protese for 5 år siden. I 

begyndelsen gik jeg rigtig fint på benet, synes 
jeg, men efterhånden går jeg dårligere og 
dårligere. Jeg vralter nærmest. Mærkeligt 
nok, for skal jeg ikke blive bedre, jo længere 
tid jeg går med protesen? 

Nu skal jeg have ny protese og vil gerne ha-
ve et elektronisk knæ. Men kommer det sam-
me til at ske med den nye protese, at jeg igen 
kommer til at gå dårligere og dårligere? Hvor-
dan kan det være? Kan jeg gøre noget ved det?
Mona, 54 år

! Kære Mona
At du går dårligere og dårligere kan 

skyldes flere ting. Det er ikke muligt her at 
komme ind på alle faktorer, men jeg kan fx 
nævne: Smerte når du træder på protesen, 
protesen passer ikke optimalt (fx. pga. 
stumpsvind i forbindelse med din amputati-
on, vægtøgning/-tab), nedsat vægtbæring 
på protesen, når du går, nedsat bevægelig-
hed omkring et eller flere af dine led, ned-
sat muskelstyrke og -udholdenhed samt en 
dårlig vane, der er kommet snigende.

Man ved, at benamputerede har større risi-
ko for udvikling af slidgigt. Det er derfor 
meget vigtigt, at protesen altid passer opti-
malt, og at gangfunktionen er så optimal 
som muligt. Du bør fra tid til anden tage 
kontakt til din bandagist med henblik på 
justering og tilretning af protesen. 

Det er vigtigt at bevæge sig, også som 
protesebruger. Når du går, bruger du dine 
muskler, hvorfor de selvfølgelig skal træ-
nes og vedligeholdes.

Du kan med fordel få analyseret din 
gang i forbindelse med din nye protese. Du 
bør kontakte en fysioterapeut og få udført 
en klinisk ganganalyse. Fysioterapeuten 
ser på din gang, og hvilke forudsætninger 
du har for at få så optimal en gang som 
muligt. Fysioterapeuten vil se på din krop 
og dens bevægelser, dels i hvile, dels i be-
vægelse. Herefter kan han/hun hjælpe dig 
med at korrigere din gang i forhold til un-
dersøgelsen. 

Jeg tror, at du vil opleve store forandrin-
ger med din gang, når du får din nye prote-
se. Hvis du samtidig sørger for at træne din 
krop og får udarbejdet en ganganalyse, er 
du rigtig godt hjulpet, også i fremtiden. 
God vind.
Venlig hilsen Paulette

hvorfor får de andre  
et elektronisk knæ,  
mens jeg må nøjes…?

? For to år siden søgte jeg om et elektronisk 
knæ og fik afslag. Mit højre ben er ampu-

teret ved hoften, og en speciallæge har vurde-
ret, at jeg vil have god gavn af et elektronisk 
knæ. Jeg er 35 år, har en længerevarende ud-
dannelse og arbejder fuld tid på ordinære 
vilkår. Det vil jeg selvfølgelig gerne gøre, helt 
ind til jeg en dag skal på pension, men jeg 
frygter, at jeg vil slide unødigt meget på 
kroppen, hvis jeg skal klare mig med den tra-
ditionelle protese, og så kan jeg måske ikke 
holde til det i længden. Nu søger jeg igen, 
men er bange for, at jeg får afslag en gang til. 
Jeg har mødt mange andre amputerede, som 
har fået bevilget elektroniske knæ, og forstår 
ikke, hvorfor jeg ikke har denne mulighed?
Peter, 35 år 

! Hej Peter
Det er rigtigt, at der kan være stor for-

skel på, hvem der kan få bevilget et elek-

tronisk knæ, og hvem der ikke kan. Det 
skyldes det danske system, hvor de enkelte 
kommuner foretager de individuelle 
skønsmæssige vurderinger af, hvornår 
man er kompenseret. Vi har set flere ek-
sempler på lignende sager, hvor kommu-
nen peger på, at de skal bevilge det billigst 
egnede hjælpemiddel. En traditionel pro-
tese er billigere end det elektroniske knæ, 
og derfor kan der være sager som din, hvor 
det kan være svært at få medhold. Du skal 
sørge for at få beskrevet, hvorfor den tradi-
tionelle protese ikke er egnet. Er der fald 
risiko? Hvordan er din gangfunktion? Vil 
gangfunktionen være bedre / sikrere med 
det elektroniske knæ? Kan du undgå dårlig 
ryg, for tidlig nedslidning osv.? Hvis din 
speciallæge og bandagist kan bekræfte dis-
se begrundelser, vil du være bedre stillet. 
Det vil være en god ide at kontakte Dansk 
Handicap Forbunds rådgivningsteam (te-
lefon 39293555 / social@dhf-net.dk), 
hvor en af vores socialrådgivere vil kunne 
give dig noget sparring i forhold til din 
ansøgning.

Dansk Handicap Forbunds politiske udvalg 
er bekymret over den problemstilling du 
og andre står i. Derfor arbejdes der politisk 
på at få ændret på praksis (og endnu bedre 
lovgivningen), så kommunerne i deres vur-
dering skal kigge længere frem end blot et 
år. For hvad er den billigst egnede protese? 
Det er jo et faktum, at de elektroniske knæ 
har en 5 års garanti, så selvom de er dyrere 
i udgangspunktet, så er de billigere – set 
over en 5 års periode – simpelthen fordi 
den traditionelle protese typisk skal ud-
skiftes to gange, hver gang det elektroni-
ske knæ skal skiftes en gang. En anden 
problemstilling er den langsigtede påvirk-
ning, det har på kroppen, hvis man ikke får 
den protese, som skåner en bedst muligt i 
længden. Forbundet ønsker, at man ved 
bevillingen kigger på personens hele liv. 
En af udfordringerne ved god kompensati-
on er jo, at man skal kunne fungere i man-
ge år – uden at blive unødigt nedslidt og 
dermed miste både arbejdsevne og livskva-
litet.
Venlig hilsen Jeppe S. Kerckhoffs

Du kan spørge om alverdens ting her 
i Brevkassen. Send dit spørgsmål på 
en mail til brevkassen@balance-gang.
dk. Du kan optræde anonymt i Balan-
cegang, men redaktionen skal kende 
dit navn og din adresse. Så vidt det er 
muligt, vil vi forsøge at svare alle. 

Mød næste gang:

ulla askgaard, Socionom 1982. Fra 
1997 socialrådgiver på Rigshospitalet. 
Er konstant under uddannelse, læser 
p.t. jura (enkeltfag) på Københavns 
Universitet og brænder for alle sine 
patienter, især hvis de oplever uretfær-
digheder på det sociale område.

Bente savi, uddannet cand. psych. i 
1994. Bente er autoriseret psykolog og 
har været ansat i PTUs rehabiliterings-
center siden 2003. Interesse/kompe-
tence-områder er psykotraumatologi 
og sundhedspsykologi. 

jens halkjær kristensen blev læge i 
1970 og Speciallæge i fysiurgi og Reha-
bilitering 1981, Dr. med 1985. Idræts-
læge ved DIFs klinik på Rigshospitalet, 
overlæge Fysiurgisk Afdeling m.m.
Fra 2008 overlæge Reumatologisk  
Klinik, Rigshospitalet.
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Kommunen bestemmer

Jeg vil gerne sætte 
spørgsmålstegn ved, 

hvor meget kommunerne reelt 
kan spare på at udbyde et så 
relativt lille område
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Kommunen bestemmer
af elisabet Sinding, bækkenamputeret siden 2007

j eg er udmærket klar over, at Riget 
fattes penge, at kommunerne skal 
spare, og at indkøb af proteser er ud-
budspligtige. I modsætning til rigtig 

mange andre indkøb, kommunerne foreta-
ger, er der her tale om individuelt fremstil-
lede hjælpemidler, som er fremstillet til os 
som amputerede – og kun os. Kommuner-
ne køber dermed ind for os og til os uden 
hensyntagen til de i Serviceloven beskrev-
ne kriterier, da kommunerne lader prisen 
være den altdominerende faktor.

Det er nødvendigt at have et nært og for-
troligt samarbejde mellem den amputere-
de og bandagisten, hvis protesen skal blive 
brugbar. Derfor er det stærkt foruroligen-
de, at flere og flere kommuner ikke mere 
umiddelbart accepterer den bandagist, 
den amputerede ønsker at benytte og må-
ske har haft i mange år. Flere og flere kom-
muner anvender leverandøraftaler, som 
skal benyttes, og det sidste skud på stam-
men er, at kommunen foretager en ud-
budsforretning og sammenligner denne 
med kommunens leverandøraftale. 

Kommunerne har magten
Pr. 1. januar 2007 fik kommunerne det ful-
de myndighedsansvar på handicapområ-
det og skal finansiere alle ydelser på områ-
det. Vi amputerede søger som 
udgangspunkt om hjælpemidler hos kom-
munen. 

Kommunerne er underlagt Lov om so-
cial service (Serviceloven). Der er i loven 
delvist frit valg af hjælpemidler. Brugerne 
kan selv vælge hjælpemiddel, når det dre-
jer sig om ’særligt personlige hjælpemid-
ler’. Disse omfatter bl.a. arm- og benpro-
teser. De særligt personlige hjælpemidler 

er opridset i bekendtgørelse af lov om  
social service § 112.

§ Den amputerede kan jf. bekendtgørel-
sen vælge leverandør af hjælpemidler. 

Hvis kommunen imidlertid har indgået en 
leverandøraftale, og ansøgeren ønsker at 
benytte en anden leverandør end den, som 
kommunalbestyrelsen har indgået leveran-
døraftale med, indkøber ansøgeren selv 
hjælpemidlet og får udgifterne hertil refun-
deret; dog højst med et beløb svarende til 
den pris, kommunen kunne have erhvervet 
hjælpemidlet til hos sin leverandør.

Hvordan forvalter kommunerne  
deres magt?
Kommunerne skal efter Serviceloven købe 
eller give tilskud til det hjælpemiddel, der 
vurderes at være bedst egnet og billigst. 
Desværre ser vi ofte, at prisen er den altaf-
gørende faktor, og at der i mindre grad vur-
deres ud fra hensyn til behov og kvalitet.

Der er tre kommunale modeller 
De er her nummereret efter graden af den 
amputeredes ønsker: 
1.  Den amputerede vælger selv sin banda-

gist, og kommunen betaler bandagistens 
regning. 

2.  Den amputerede får af kommunen at vi-
de, at en bestemt bandagist, som kom-
munen har indgået leverandøraftale 
med, skal benyttes. 

3.  Kommunen indhenter tilbud fra forskel-
lige leverandører og sammenligner –  
oftest på pris.

Udbudsforretning
Her vil jeg kun omtale den tredje model, 

som desværre er ved at vinde indpas i 
kommunerne. Der er ikke tale om ”bedst 
egnet og billigst”, her er kun tale om ”bil-
ligst”.

Det foregår på den måde, at kommunen 
beder (mindst) to forskellige bandagister 
om at give et bud på, hvilken protese den 
amputerede har brug for. Her er der tale 
om en individuel vurdering fra dels den 
bandagist, som man har haft et tæt forhold 
til gennem længere tid, og dels en helt 
ukendt bandagist, som ikke kender til tidli-
gere problematikker, behov og ønsker. 

Prisen er afgørende
To forskellige bandagister vurderer måske 
ikke ens og har forskellig baggrund for at 
vælge komponenter. Når kommunen skal 
vælge leverandør, er det oftest ud fra en 
sammenligning af prisen og ikke kompo-
nent for komponent.

Jeg vil gerne sætte spørgsmålstegn ved, 
hvor meget kommunerne reelt kan spare 
på at udbyde et så relativt lille område, når 
regningen skal gøres op i sidste ende. Her 
tænker jeg specielt på indkøbsproceduren 
og en mere kompleks sagsbehandling.

Er området overhovedet udbuds-egnet ? 
Og har vi protesebrugere reelt et frit valg? 
Eller er lovens fritvalgsordning kun for 
dem med et meget stort økonomisk over-
skud og efterlader os andre med det, vi 
kan få? 

 
Læs hele artiklen på Balancegangs hjem-
meside, u www.balance-gang.dk 

Reference: Bl.a.  Bekendtgørelse af Lov om social 
service. Socialministeriet: nr. 26 af 20.08.2011.

hvordan vi skal gå ...



Fra frustration  
til 25.000 produkter
Vi mødte for nylig centris direktør Bengt Randström til en snak om de 
forandringer, som firmaet har været gennem de senere år.

Hvilke forandringer har det medført, at  
Centri blev købt af Fillauer?
Bengt: – Som det vigtigste kan vi nu tilby-
de 25.000 produkter. Lige meget hvad en 
bandagist behøver, kan han få det hos  
Centri. 

Fra øverst til nederst på kroppen er der 
ikke nogen hjælpemidler, som ikke kan la-
ves med Centris produkter.

Med Centris produkter? Betyder det, at I ik-
ke kun sælger komponenter til proteser og 
ortoser, men også fremstiller dem?
Bengt: – Ja. Fillauer, som er det førende 
firma i USA,  har givet Centri lov til at ope-
rere mindre som distributør og mere som 
producent af protesekomponenter. 

Vi har altid arbejdet tæt sammen med 
bandagisterne. Det er det, vi brænder for 
og det, vi prioriterer,  men tidligere var vi 
fokuseret på at være distributør og derfor 
havde vi svært ved at få vores egne ideer 
udviklet til rigtige produkter. Det var fru-
strerende. Nu har vi mulighed for at bruge 
alle vores erfaringer til at udvikle protese-
komponenter, så vi kan tilbyde en komplet 
serie af produkter til bandagisterne og der-
med også til brugerne.

Bengt fortsætter – Vi arbejder også sam-
men med Emotis som ligeledes er ejet af 

Fillauer. Sammen har vi udviklet en ny se-
rie af protesefødder, og det er efter min 
mening de bedste fødder, vi nogensinde 
har kunnet tilbyde.

– Lige fra starten har vi har haft et tæt 
samarbejde med Emotis, hvad angår pro-
duktdesign, og også senere omkring frem-
stillingen af fødder, som foregår i Utah, 
fortæller Bengt.

– Jeg tror, at vores erfaringer med egen 
produktion ikke kun giver os en bedre for-
ståelse for produkterne, men også gør os 
bedre i stand til, sammen med bandagi-
sterne, at specialfremstille produkter. Det 
har vi bedre forudsætninger for nu end no-
gensinde før, slutter Bengt, inden han fort-
sætter til møde med sine amerikanske 
samarbejdspartnere. 

Vi har altid arbejdet tæt 
sammen med bandagis-

terne. Det er det, vi brænder for 
og det, vi prioriterer
Bengt Randström 
Direktør, Centri

Fakta 
Centri har lige netop kunnet fejre 60 
års jubilæum. Det var Sture Randström, 
Bengts far, som startede firmaet i 
1948. I 2003 er firmaet gået sammen 
med et andet familiefirma, Fillauer, for 
at kunne udvikle endnu bedre kompo-
nenter og produkter.
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Er du en ildsjæl?
I Danmark siger man ofte, at hvis der er mere end fire personer samlet i et rum, danner de 
en forening. Men sådan er virkeligheden desværre ikke mere. Foreningerne, også Dansk 
Handicap Forbund, oplever medlemstilbagegang. Det kræver, at alle os, som allerede 
er medlem, ser os selv i en ny rolle. Vi skal ikke bare være medlemmer, vi skal være 
ambassadører, så endnu flere ved, hvor man kan gå hen, hvis man har et fysisk handicap. 
Vi skal stå sammen og være ildsjæle. af Marianne Palm og elisabet Sinding, begge ildsjæle.

V erden forandrer sig med rivende 
hast. Dansk Handicap Forbund, i 
daglig tale kaldet DHF, var en-
gang en stor forening med 

20.000 medlemmer. I dag er vi bare 8.000 
medlemmer. Selvstændige foreninger er 
blevet dannet ud af DHF, f.eks. foreninger-
ne for muskelsvind, sclerose og Parkin-
sons. Vi kæmper som alle andre foreninger 
mod foreningsdøden: ulyst til medlem-
skab, udmeldelse for at spare penge og alle 
mulige andre grunde til ikke at være i en 
forening.

Alle taler om krise
Om 10, 20 og 30 år er der helt sikkert sta-
dig mennesker, der skal amputeres og 
mennesker, som skal have hjælp. Men alt i 
dag handler om økonomi, alle taler om kri-
se. Mennesker mister deres arbejde, gen-
optræning bliver sparet væk, kommunerne 
er pressede på deres økonomi. Der er kom-
munale afgørelser, som er helt hen i vejret.

Der er kun én måde, vi som handicappe-
de kan handle, og det er ved at presse den 
anden vej. Vi skal stå sammen, arbejde se-
riøst ind i fremtiden, lægge pres på politi-
kerne, få fat i medierne, og få fat i de folk, 
som behøver hjælp. Det betyder, at vi ikke 
mere kan nøjes med at være (passive) 
medlemmer, men hele tiden må tænke på, 
at vi repræsenterer Dansk Handicap For-
bund. Vi er ambassadører for foreningen.  

En forening består af levende celler, og har 
brug for nyt ”input” hele tiden. Det enkelte 
medlems viden er guld værd. Det er vigtigt at 
huske, at ingens indsats er bedre end andres. 
Og at ingen indsats er for lille. 

Hvordan kan vi blive ambassadører for 
Dansk Handicap Forbund? 
Som medlemmer skal vi opfatte os selv 
som ildsjæle og DHF som en forening, der 
udfører socialt entreprenørskab. Er det nu 
ikke bare ord? Nej, det er en overlevelses-
strategi for DHF, og det gør medlemskabet 
meget mere interessant for os. For det er 
faktisk interessant, at selv en lille indsats 
kan gøre en forskel. 

En ildsjæl brænder for sagen
En ildsjæl er en person som, ofte ulønnet, 
arbejder begejstret og ivrigt for en sag, el-
ler sagt med andre ord: En person, der 
brænder for en sag. En ildsjæl arbejder ty-
pisk med mennesker, kultur, kunst, miljø 
o. lign. i frivilligt eller offentligt regi. Uan-
set hvem du er, og hvor meget du kan bi-
drage med, er det vigtigt, at du som med-
lem er opmærksom på mennesker, der 
behøver hjælp, at du måske lægger en 
hånd på en skulder til en, der har behov. 
Det kan være det, der er afgørende for for-
eningens fremtid. Hermed viser du, at 
DHF er lige her. DHF eksisterer kun i kraft 
af de enkelte medlemmer. Nogle gange 
kan man glemme det, bilde sig ind, at DHF 
er hovedkontoret, bestyrelserne i lokalaf-
delingerne og kredsene. Men det er med-
lemmerne, som afgør, hvad der er Dansk 
Handicap Forbund.

En social entreprenør skaber vækst
Socialt entreprenørskab defineres på flere 
forskellige måder i litteraturen. Men som 
regel går følgende fire forhold igen i de fle-
ste definitioner: social værdi, det civile 
samfund, innovation og økonomisk betyd-
ning. Socialt entreprenørskab kan define-

res som skabelse af en  
social værdi med delta-
gelse af det civile sam-
fund ved hjælp af in-
novation, og ofte har 
innovationen en øko-
nomisk betydning.

Det er fine ord.  
Lad os få dem ned  
på jorden. 
En social entreprenør 
vil skabe social 
værdi, en bedre 
tilværelse, ikke 
profit. Der har 
eksisteret sociale 
entreprenører op 
gennem historien. 
En af dem var pastor 
Hans Knudsen 
(1813-86), hvis 
portrætbuste kan ses 
på Hans Knudsens 
Plads i København, et 
sted i det store byggerod. 
Hans Knudsen begyndte 
på privat initiativ at 
indsamle penge til at 
give mennesker med 
handicap et håndværk. 
Han skabte i 1925 
Landsforeningen af 
Vanføre, som i 1989 blev til 
Dansk Handicap Forbund. 

Præsten så, at enten døde de 
handicappede eller blev gemt væk i 
krogene og på fattiggårde. Samfundet 
havde intet at byde på. Præsten gik i gang 
helt privat med at samle trådene, og i løbet 
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af nogen tid fik han samlet penge og sat 
folk i gang med et håndværk.

Det hele begyndte altså med, at Hans Knud-
sen sørgede for, at folk blev samlet, og at der 
blev skabt et fællesskab. Det førte siden til 
30’ernes sociallovgivning og dannede grund-
laget for det velfærdssamfund, vi har i dag.

Om du er amputeret eller har et andet 
fysisk handicap
En social entreprenør kan være en karis-
matisk person, som Hans Knudsen, der 
gerne vil forandre verden for handicappe-
de, eller en forening, som DHF, der også 
gerne vil skabe bedre sociale forhold for 
handicappede. Også Amputationskredsen 
(AK), som er en kreds under DHF, skaber 
socialt entreprenørskab. 

Vi har et korps af frivillige entusiaster, 
hvor nyamputerede eller deres pårørende 
kan møde nogle mennesker, som har været 
igennem en amputation.  

Vi er alle ildsjæle
Amputationskredsen og DHF har brug for 
”næring”. Det kræver input fra de enkelte 
medlemmer, det kræver respekt, det kræ-
ver anerkendelse af hinanden. Man træder 
ind med det overskud, man har, men hver 
især er vi eksperter, fordi vi ved, hvordan 
det er at få en amputation og møde syste-
met.

 Vi har en enorm viden, som er guld 
værd. Al denne viden skaber udvikling, 
hvis vi står sammen. 

Amputationskredsen har ca. 500 med-
lemmer. Hvis hver især af os præsenterer 
os som ambassadører over for blot fire 
mennesker, er der 2000 flere, som får at vi-
de, at vi eksisterer. 

Når man går i gang med at gøre noget 
for andre, får man lyst til at gøre mere. 

Man bliver en ildsjæl. 

Reference:

Wikipedia : Den frie Encyclopædi http://da.wikipe-

dia.org/wiki/Ildsj%C3%A6l

Hulgård, Lars - Socialt entreprenørskab mellem ci-

vilsamfund og management Center for Socialt Entre-

prenørskab. Roskilde Universitetscenter http://diggy.

ruc.dk:8080/retrieve/18172

Fakta 
Artiklen er inspireret af Jeppe S. Kerck-
hoffs, DHF, på Amputationskredsens 
medlemsmøde november 2011.

En ildsjæl  er en person som, ofte  
ulønnet, arbejder begejstret og ivrigt for 

en opgave, eller sagt med andre ord: en person, 
der brænder for en sag.
Marianne Palm
Redaktør, Balancegang
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når FantoMsMerter  
er et problem for  
livskvaliteten
I Tyskland har man gennemført flere store undersøgelser om amputerede. 
Her viser det sig, at ikke mindre end 75% af alle benamputerede lider af 
fantomsmerter. af annette Hansen

smerter i et amputeret ben eller en 
amputeret arm blev allerede be-
skrevet af den franske krigslæge 
Ambroise Paré omkring år 1550. 

Mange ting er siden forsøgt, men ikke sjæl-
dent ender det med, at de plagede patien-
ter tyr til den stille accept af smerte, hvil-
ket er skadeligt for deres livskvalitet.

Fantomsmerter kan ikke kun fremprovo-
keres af elektrisk stimulation på stumpen, 
de elektriske stimulationer kan også be-
handles. Mange beskriver, at de er meget 
følsomme over for vejret, og ofte begynder 
de amputerede selv at eksperimentere 
med nogle løsninger, som fx at omvikle 
stumpen med aluminiumsfolie. 

Firmaet medi fra Bayreuth i Tyskland 
besluttede derfor at studere effekten af en 
metallurgisk strik strømpe til stumpen. 
Stump strømpen (lineren) var  lavet af Um-
brellan®, som kan beskytte mod smerterne 
ved hjælp af elektromagnetisme. 

30 amputerede i et forsøg
I studiet indgik 30 benamputerede patien-
ter. Halvdelen af patienterne fik først test-

lineren med Umbrellan® , den anden halv-
del fik en almindelig liner. To uger senere 
blev der byttet om på de to grupper for at 
kunne vurdere, om det netop var lineren 
med de indbyggede metaltråde, der havde 
en effekt, eller om det var linere generelt. 

Inden behandlingen blev deltagerne  
nøje vurderet, og der blev ført daglig do-
kumentation over fantom smerter, søvn-
kvalitet og det generelle velbefindende.

Resultat
Tre ud af de 30 benamputerede patienter 
udgik af studiet på et tidligt tidspunkt. 

27 fuldførte hele studiet. Her skrev 22 af 
de 27 test personer en komplet dagbog 
med alle detaljer om smerter og søvnkvali-
tet. Efter seks uger havde 27 af de 30 pa-
tienter gennemført studiet.

Forsøget viste, at 80% af testpersonerne, 
som havde fået lineren med Umbrellan®, 
oftere opnåede en reduktion af smerterne 
end dem med ”snyde-lineren”. Det gjaldt 
både de kroniske smerter, de daglige smer-
teanfald, det generelle velbefindende og 
søvnkvalitet. 

Fakta
Medi rELAX produkterne er hjælpemidler, 
som med det metallurgiske strik Umbrel-
lan® virker mod fantomsmerter og fan-
tomfornemmelser samt smerter i stumpen.

Fakta 
Medi liner med Umbrellan® hjalp 80% af 
deltagerne i det tyske forsøg.
Hjælpemidler fra medi fås i specialbutikker, 
på sygehuse, hos læger og terapeuter.

nærMeste Forhandler
Medi Danmark ApS
Vejlegårdsvej 59
2665 Vallensbæk Strand
Telefon 4655 5620
Kundeservice@sw.dk

uwww.medidanmark.dk

80%
af testpersonerne, som havde fået lineren 
med Umbrellan®, opnåede oftere en re-
duktion af smerterne end dem med ”snyde-
lineren”

 Fuldførte og skrev komplet dagbog
 Fuldførte hele studiet uden dagbog
 Udgik af studiet

3

22

5
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Ortos har eksisteret i 4 år og har

• etableret 6 klinikker - på tværs af landet

• godt 40 medarbejdere

• samarbejde med flere af landets største sygehuse

• 14 af landets bedste bandagister

...så noget har vi gjort rigtigt!

Ortos leverer alle former for individuelt fremstillede, kropsbårne 
hjælpemidler ud fra en vision om at gøre det bedste bedre!

www.ortos.dk

Vejle

ÅRHUS AFDELING
Graham Bells Vej 8
8200 Århus N
Telefon: 8622 0505

ESBJERG AFDELING
Tømrervej 18-20
6710 Esbjerg
Telefon 7656 4060

KOLDING AFDELING
C.F. Tietgens Vej 10
6000 Kolding
Telefon 7557 4060

ODENSE AFDELING
Børstenbindervej 12
5230 Odense M
Telefon 6315 0505

BRØNDBY AFDELING
Sognevej 25, Bygning 87
2605 Brøndby
Telefon 4353 0505

VEJLE AFDELING
Vestre Engvej 56
7100 Vejle
Telefon 7557 4060

Få dit overskud tilbage..... 
Arctic Root med Rosenrodekstrakt SHR-5 er et naturlægemiddel, og er det eneste rosenrodsekstrakt, 
som i gentagne undersøgelser har vist en dokumenteret effekt på stressdæmpning, mental præsta-
tion og træthed.
Brug det ved træthed og efter sygdom for at genvinde energien og kræfterne. 

Virker efter 1-2 timer
Flere kliniske studier gennem de sidste år viser klart, at Arctic Root tager trætheden og øger 

både kræfterne og lysten – på både kort og langt sigt.  

FÅ STYRKE OG KRÆFTER IGEN EFTER SYGDOM 
OG STRESS

Poppelgårdvej 17, 
2860 Søborg

Tlf.: 38191889 
anjo@anjo.dk
www.anjo.dk
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Ny bolig?

- hvis du har fået nye behov
- ændring af indretning
- helt ny bolig
- andre hjælpemidler

Vi hjælper dig med
- at skitsere dine idéer til en 
  flot løsning
- udarbejdelse af samlet projekt
- myndighedskrav, ansøgninger
- entreprenørudbud og udførelse

Personlig erfaring med
- tilgængelighed og hjælpemidler
- indretning af handicapboliger
- specialinstitutioner, skoler

NY HJEMMESIDE

Din lokale dæk- og 
fælgspecialist. 

Altid skarpe priser 
og kæmpe udvalg!

www.medidanmark.dk medi. I feel better. 

For dig der gerne vil et sikkert skridt foran

medi Danmark ApS

Vejlegårdsvej 59

2665 Vallensbæk Strand

Telefon 4655 7569

Fax 7025 5620

kundeservice@sw.dk

medis nye kulfiberfod medi Panthera CF I er udviklet på baggrund af den nyeste teknologi 
samt tysk innovation og produktion. Giver en dynamisk, harmonisk og sikker gang.



Populært gigtmiddel 
mister offentligt tilskud
lægemiddelstyrelsen har fjernet tilskuddet til det populære gigtmiddel glucosamin. 
Det er ikke kun tilfredse brugere af produktet, som er kede af den beslutning. Visse 
læger har også ytret bekymring. af Bjørn Falck Madsen

lægemiddelstyrelsen har fjernet til-
skuddet til det ellers så populære 
gigtpræparat glucosamin, fordi 
man angiveligt fandt, at der ikke 

var tilstrækkelig dokumentation for effek-
ten. Det bekymrer ikke alene tilfredse bru-
gere af produktet, som er blevet hjulpet til 
en hverdag med færre smerter og bedre 
livskvalitet, men også læger, der frygter, at 
det vil indebære øget brug af ibuprofen og 
andre gigtpræparater, der er kendt for at 
give bivirkninger. 

  Trods Lægemiddelstyrelsens beslutning 
fastholder mange eksperter, at der er sær-
deles god dokumentation for glucosamin, 
især for den form der hedder glucosamin-
sulfat. (Den form, der hedder glucosamin-
hydroklorid, har ikke vist god virkning).

Hvad ved vi om glucosamin?
På baggrund af den videnskabelige doku-
mentation, som i dag findes på glucosa-
minsulfat – altså den virksomme form af 
stoffet – kan man blandt andet sige følg-
ende: 
•	 	Der	findes	forskellige	former	for	gluco-

samin, hvor de to mest kendte er gluco-
saminsulfat og glucosaminhydroklorid.

•	 	Sulfat-formen	har	vist	betydeligt	bedre	
effekt i undersøgelser, og dette skyldes 
indholdet af svovl (sulfat), som skal væ-
re til stede, for at glucosamin kan fun-
gere.

•	 	Glucosamin	synes	at	virke	særligt	godt	
mod slidgigt-symptomer i knæled.

•	 	Effekten	af	glucosamin	indtræffer	typisk	
efter 8-12 uger.

Flere undersøgelser viser, at glucosamin-
sulfat mindsker smerte helt på linie med 
ibuprofen, i nogle tilfælde endda bedre. 
Endvidere er der kun få og ubetydelige bi-
virkninger. Glucosaminsulfat er foreløbig 
den eneste kendte behandling, som kan 
bremse nedbrydningen af ledbrusk. Præ-
paratet Glucosamin Pharma Nord, som 
mange forbrugere anvender, var det første 
glucosaminpræparat i Danmark, der blev 
registreret som lægemiddel mod slidgigt. 
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Tema Slidgigt

Uden knæortosen  
Unloader One er det  

tvivlsomt, om jeg havde  
klaret det
Michael Svenssons

TEMA 
DEnnE 
gAng

Et effektivt 
middel mister 
sit tilskud.
Hvorfor?

SiDE 17

Kan ekstrakt 
af soja og  
avokado  
gøre en  
forskel for 
dine led?

SiDE 18-19

Brug for 
støtteterapi?
Her er en  
aflastning  
til dit knæ.

SiDE 18-19

Læs endnu mere om slidgigt på www.balance-gang.dk

Den virksomme glucosamin fra  
Pharma nord kan købes hos Matas, på  
apoteker og i udvalgte helsekostforret-
ninger.

www.medidanmark.dk medi. I feel better. 

For dig der gerne vil et sikkert skridt foran

medi Danmark ApS

Vejlegårdsvej 59

2665 Vallensbæk Strand

Telefon 4655 7569

Fax 7025 5620

kundeservice@sw.dk

medis nye kulfiberfod medi Panthera CF I er udviklet på baggrund af den nyeste teknologi 
samt tysk innovation og produktion. Giver en dynamisk, harmonisk og sikker gang.
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Avosol til dine hofter og knæ
af Marianne Palm

Forsøg viser, at Avosol 
(ekstrakt af avocado 
og soja) kan reducere 
smerter i hofter og 

knæ samt reducere eller helt 
stoppe forbruget af smerteme-
dicin. Det er ikke kun sundt for 
dine led og muskler, men lige-
ledes godt for din mavesæk og 
lever.

  Det er videnskabeligt doku-
menteret, at en speciel sam-
mensætning af avocado og soja 

nedsætter betændelsen, smer-
terne og hævelsen i de angreb-
ne led og samtidig øger dan-
nelsen af ny brusk.

Tre-måneders forsøg
Fordi der er så mange bivirk-
ninger forbundet med gigtmid-
ler (NSAID), undersøgte for-
skerne, om man med Avosol 
kunne undgå langtidsforbrug 
af de midler, man typisk bru-
ger til at dæmpe smerter og in-

flammation med. Et tre-måne-
ders forsøg blev gennemført på 
164 patienter fra forskellige 
centre i England og Frankrig. 
Patienterne, som var tilfældigt 
udvalgt, havde alle slidgigt i 
knæ og hofter. Samtlige delta-
gere var plaget af daglige 
smerter og havde hver dag i tre 
måneder op til forsøget an-
vendt NSAID.

Hjulpet af ny opfindelse
en del kalder det nok det rene vanvid. andre imponeres 
over hans præstation: at løbe det 30 km lange 
lidingöloppet med fremskreden knæartrose, men det er 
andet end Michael Svenssons stædighed, der fik ham i mål.
– Uden knæortosen Unloader One er det tvivlsomt, om 
jeg havde klaret det, siger han.

H vorfor stiller man op i et af lan-
dets hårdeste lange løb, hvis 
man har så fremskreden artro-
se i begge knæled, at de er 

modne til udskiftning? 
”Det begyndte med, at jeg og nogle an-

dre mænd lavede et væddemål om at gen-
nemføre Vasaloppet, Vansbrosimningen, 
Vätternrundan og Lidingöloppet i den 
nævnte rækkefølge – den såkaldte ”klassi-
ker”, fortæller Michael Svensson, og ind-
rømmer, at man nok skal være en smule 
skør for at kaste sig ud i sådan noget. 
Ganske vist har han spillet håndbold på 
højt plan, så hans form fejler ikke noget, 
men som 35-årig begyndte Michael at 
mærke, hvordan sporten havde sat sine 

spor i knæene, og han måtte skifte hånd-
bold ud med svømning, cykling og lang-
rendsski.   

Det var i forbindelse med træningen til 
”klassikeren”, at han stødte på en opfin-
delse, som ifølge ham selv har haft afgø-
rende betydning for, at han overhovedet 
kunne gennemføre den vilde præstation.

Mindre inflammation
”Jeg ville vide mere om knæbeskyttelsen 
Unloader One, som er en relativt ny så-
kaldt knæortose, der spændes fast med 
burrebånd ovenfor og under knæet,” for-
klarer Michael Svensson. Han er i øvrigt 
selv ortopædkirurg på Mölndal Sygehus og 
ved alt om skader i knæ- og skulderled. 

gennemførte hårdt løb med nedslidte knæ

Knæ med slidgigt
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det er FarVerne, 
der gør 
grøntsager sunde
Spis masser af grønne grønt-
sager og farverige frugter, 
hvis du vil have sunde led og 
muskler. De mest farverige 
grøntsager og frugter inde-
holder flest antioxidanter, 
som hindrer frie radikaler i 
at angribe raske celler. Frie 
iltradikaler er en naturlig slags 
”udstødning” fra kroppens 
stofskifteprocesser, men 
dannes også ud fra tobak, for-
urening, medicin, kemikalier 
og stråling m.v. 
Frugt og grønt indeholder 
mange antioxidanter, men er 
du småtspisende, eller får du 
ikke sund mad hver dag, kan 
du supplere med et vitamin-
og mineraltilskud.

Allerede første gang Michael prøvede 
Unloader One, mærkede han en forskel. 
Han havde været ude at spille golf, og 
som han siger: ”Det føltes ganske enkelt 
mere behageligt at spille og – det bedste 
af det hele – jeg fik mindre ondt og min-
dre inflammation i knæet bagefter.”

Han har anvendt Unloader One flittigt i 
forbindelse med træning til ”klassikeren” 
og fastholder, at ortosen har hjulpet ham. 
Dog var det lange løb en engangsforestil-
ling.

”Nu har jeg gennemført det og har ikke 
tænkt mig at gøre det igen. Fremover bli-
ver det nok mere golf med knæortosen 
om benet,” slutter Michael Svensson. 

du skal ikke stole 
på alt, hVad du ser…
Vil du gerne supplere lægens 
behandlinger med effektive 
kosttilskud, så kig dig godt 
for, hvis du vælger at gå på 
internettet. Du farer let vild i 
produkter, hvor indholdet ikke 
stemmer overens med det, 
leverandørerne lover. Som 
regel er danske producenter 
og importører seriøse, men en 
hjemmeside på dansk er ikke 
nødvendigvis dansk!
  Tag en snak med din lokale 
helsekostbutik, og lær de helt 
danske hjemmesider at kende. 
Selvom produkterne i butik-
kerne kan være en femmer 
dyrere end guld og grønne 
Skove på internettet, sparer 
du måske dit helbred for en 
masse trælse oplevelser.

Fald i medicinforbrug
Deltagerne fik enten placebo 
(snydepiller) eller 300 mg Avo-
sol i 90 dage. I de første 45 da-
ge fik de lov at anvende den 
lægeordinerede medicin samti-
digt. Derved kunne man un-
dersøge tre forskellige parame-
tre: om forbruget af NSAID 
blev mindre, hvor meget min-
dre behovet var blevet i så fald, 
samt hvordan læger og patien-
ter vurderede smerterne og 

funktionen af hofter og knæ.
Efter de første 45 dage var 

forbruget af NSAID faldet i 
Avosol-gruppen i forhold til 
placebogruppen. Efter 54 dage 
havde samtlige patienter i Avo-
sol-gruppen klaret sig betyde-
ligt længere uden den smerte-
stillende medicin sammen-  
lignet med den anden  
gruppe. 

sådan Virker
en ortose
Unloader One er baseret på 
samme princip som såkaldt 
osteotomi, hvilket indebærer, 
at skinnebenet vinkles om, så 
man bliver mindre hjulbenet. 
Man flytter groft sagt belast-
ningen fra den syge til den 
raske side af knæet. Det kan 
ifølge Michael Svensson være 
med til at forhale operativ ud-
skiftning af knæled i nogle år.

Tema



det var ikke første gang, Sahva af-
holdt sportsdag for benamputere-
de, men det var første gang i Aal-
borg. Geografien viste sig dog 

ikke at være nogen begrænsning, da der 
var deltagere fra hele landet. 

Stavgang, trampoliner og klatrevæg
Programmet for dagen var spækket med 
aktiviteter. Gangtræning, stavgang, klat-
ring, dans, trampolin. Noget for enhver 
smag og ethvert niveau. De 16 deltagere 
fra 18 – 71 år var en skøn blanding af alt 
fra garvede protesebrugere, som har haft 
benprotese det meste af livet, til nyampu-
terede med blot få måneders erfaring.

”Du kan vælge at bruge 10 minutter på 
træning om dagen, eller du kan have ondt i 
ryggen 24 timer i døgnet” (fysioterapeut 
Steffan W. Christensen), som sammen med 
andre stærke Sahva folk skabte en skøn 
dag i Ålborg.

Løb med særlige proteser
Et sted i hallen var der mulighed for at 
skrue et løbeben på sin protese. Det er en 
særlig let udgave af en protesefod, som 
mest af alt minder om en kraftig fjeder af 
kul. 

Her gav den erfarne sprinter, Daniel 
Wagner Jørgensen, som selv er benampu-
teret, tips og gode råd til bedre løb. Dani-
el Wagner Jørgensen mistede sit ene ben 
efter en trampolinulykke for nogle år si-
den, men har siden trænet sig så meget op 
i at løbe med protese, at han nu har kvali-
ficeret sig til de Paralympiske Lege i Lon-
don til sommer. 

Træning på hjemme-trampolinen 
Daniel Wagner Jørgensen instruerede også 
deltagerne i trampolinspring, og stort set 
alle deltagere tog i løbet af dagen mod til-
buddet om at komme op og hoppe lidt. 
Trampolinen er god balancetræning, som 
man passende kan fortsætte derhjemme – 
hvis man da hører til blandt de heldige, der 
har trampolin i haven.

Stavgang kræver energi og kræfter
Tre fysioterapeuter fra Aalborg sygehus, 
der til daglig står for genoptræningen af 
nyamputerede, introducerede stavgang 
som motionsform.

”Jeg fik nogle stænger til stavgang i jule-
gave, og så var det jo perfekt at komme til 
at lære at bruge dem”, begrundede delta-
ger Ole Lonsdal, 71, sit valg af aktivitet. 

Deltagerne i ”stavgang” var meget begej-
strede, selvom det ifølge Lea Astrup Bach på 
37 var noget hårdere, end det så ud til. 

Med en smittende entusiasme og nysgerrighed fik 16 
benamputerede mulighed for at prøve kræfter med alt fra 
balancegang til klatrevæg - og dans a la John Travolta - 
da Sahva inviterede til sportsdag i DGI-huset i nordkraft, 
aalborg den sidste weekend i januar 2012.  
af line Damgaard, Sahva. Fotos: Michelle Dupont Molin

Indtog nordkraft  
for en dag

John Travolta afsluttede festen.  
En super afslutning på en super sportsdag!

Der blev klatret på Danmarks største 
klatrevæg med specielt fremstillede 
korte proteseben 
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Du kan vælge at bruge 10 
minutter på træning om 

dagen, eller du kan have ondt i 
ryggen 24 timer i døgnet
Steffan W. Christensen
Fysioterapeut



Bandagist-Centret tilbyder alt inden for 
proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj. 
Vi glæder os til at tage imod dig.

www.bandagist-centret.dk

Her finder du 
Bandagist-Centret

Vejle
75 42 51 50

Viborg
86 60 31 60

Hjørring
98 90 23 00

Haderslev
74 52 88 21

Aabenraa
74 63 00 97 Sønderborg

74 42 12 00

Aalborg
98 12 07 00

Herning
97 14 77 66

Randers
86 41 56 00

Silkeborg
86 80 51 77

Århus
87 42 51 00

Horsens
75 62 27 00

Frederiksborggade 23 • 1360 København K 

Sundholmsvej 73 • 2300 København S 

klinik@bjn.dk • Telefon +45 33 11 85 57

En Verden 
fuld af  

Muligheder

DML – transportabelt gang analyse system! 
Med DML (Dynamic Motion Lab) er vi i stand til at analysere 
hvor stor en gangmæssig effekt den enkelte patient vil have 
af  en skinne såvel som en protese. Systemet gør det også 
muligt at udarbejde kvalitetsmåling/dokumentationsmåling 
af  resultatet før og efter træningsforløb, og hvis du har brug 
for en rapport, tager vi gerne ud til træningssteder og 
foretager de nødvendige målinger af  din gang.

Du er velkommen til at kontakte os; 
vi vil så gerne dele vores viden. 

En verden 
fuld af 
muligheder

Kan købes på apoteker, hos Matas 

og udvalgte helsekostforretninger

Tilmeld dig gratis Pharma Nord’s Helsenyt på
www.pharmanord.dk

Åbenlyse fordele ved
Glucosamin Pharma Nord:

• Lægemidlet til lindring 
af symptomer ved let 
til moderat slidgigt i 
knæet.

• Kapslen kan skilles ad, 
så indholdet kan røres 
ud i f.eks. juice eller 
yoghurt.

• Kan hæmme 
nedbrydning af 
ledbrusk.

• Kapslen er synkevenlig.

Lægemidlet Glucosamin Pharma Nord lindrer symptomer ved mild til moderat slidgigt i knæet. 
Inden du starter behandling med Glucosamin Pharma Nord, bør du kontakte din læge for at 
udelukke tilstedeværelsen af ledsygdomme, der kræver anden behandling. 
Dosering: Voksne og ældre; Den sædvanlige dosis er 1 kapsel 3 gange dagligt (svarende til 
1200 mg glucosamin). Alternativt kan du tage alle 3 kapsler på én gang. Kapslen/kapslerne 
bør tages med et helt glas vand. Fås i følgende størrelser: 90 kaps. 119,50 kr., 270 kaps. 
289,50 kr og 1000 kaps. 985 kr.
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mad&motion

Drik dine

1
skipper skræk haVde ret! 
Det er ganske vist, at man bliver stærk af 
spinat. Forskere fra Karolinska Instituttet i 
Stockholm har fundet ud af, at det nitrat-
holdige spinat gavner mitokondrierne (det 
er cellernes kraftværk). Da muskelceller 
indeholder rigtig mange mitokondrier, er 
det godt nyt til Skipper Skræk wannabies 
og alle os andre. Studiet viste, at ved bare 
at spise 300 g spinat om dagen arbejder 
musklerne mere effektivt. Forandringen er 
mærkbar allerede efter 3 dage i selskab 
med de grønne blade.

gå ikke ned på udstyret
Hemmeligheden bag en god smoothie er en 
god blender. I det hele taget er ordentligt 
køkkenudstyr en smutvej til lettere og hur-
tigere madlavning. Med fantasi, kreativitet, 
ukonservative smagsløg og en god blender 
kan de fleste frugter og grøntsager kom-
mes i smoothies – og på den måde kan du 
nemt skyde genvej til dine ”6 om dagen.”

den perFekte MorgenMad
De grønne smoothies her på siden kan 
sagtens udgøre et helt måltid. Men for at 
få nok proteiner og fedtstoffer kan det 
være en god idé at supplere med 1 spsk. 
hørfrøolie + 1-2 spsk. proteinpulver af god 
kvalitet – fx hamp-, valle– eller ærtepro-
tein. Samt evt. en spsk. Lecithin granulat 
til hjerneceller og det gode kolesterol. 

grøntsager!
Nanna Stigel er uddannet 
ernæringsterapeut, DET og 
rådgiver til dagligt om kost og 
ernæring. Blandt andet til folk 
med fordøjelsesproblemer, 
hormonubalancer og vægt-

problemer. I opskrifterne på disse 
sider forener hun sin forkærlighed 
for sund hverdagsmad med ultra 
nemme løsninger i køkkenet. Følg 
også med på:  
www.nannastigel.dk.
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Kørestolstennis
er du til sport? – Har du boldøje? – Og elsker du at konkurrere?  
Mon så ikke kørestolstennis er noget for dig? af lene Olesen

Foråret nærmer sig og der-
med også starten på den 
udendørs sæson i kørestol-
stennis. Det er altså nu, du 
skal i gang, hvis sporten til-
taler dig.

Kørestolstennis adskiller 
sig kun på et sted fra almin-
delig tennis. I kørestolsten-
nis må bolden nemlig berøre 
underlaget to gange, før den 
returneres. Den må, men 
skal ikke. Det giver lidt eks-
tra tid til at komme i positi-
on, hvilket selvsagt er en af 
udfordringerne ved spor-
ten, idet man sidder i en kø-
restol.

Selvom sporten foregår i 
en stol, betyder det ikke, at 
det kun er en sport for køre-
stolsbrugere. Også mange 
amputerede spiller. Det er 

en oplagt sport for ampute-
rede, som ikke bryder sig 
om at dyrke idræt med pro-
tesen på. 

I Danmark er sporten for-
holdsvis lille. Der er vel sam-
menlagt 20 spillere fordelt 
på juniorer, seniordamer og 
-herrer. Heraf er herresiden 
bedst repræsenteret. Der 
spilles primært i hovedstads-
området, men også Odense 
og Tilst ved Århus er med.

På internationalt plan er 
sporten derimod meget ud-
bredt. Der findes utallige 
turneringer verden over, 
som man kan deltage i, og 
der spilles på meget højt 
plan. Herhjemme er der en 
årlig turnering, nemlig DM, 
som finder sted hvert år i Al-
lerød nord for København. 

Det foregår som regel i juni 
eller august.

Ønsker man bare at spille 
på hyggeplan, er det en dej-
lig fri sport, hvor man ikke 
er afhængig af faste tider, 
men booker en bane sam-
men med sin makker, når 
det passer. Man kan spille 
med andre kørestolsspillere, 
men man kan også sagtens 
spille med en gående, når 
man er kommet over de før-
ste begyndervanskeligheder. 
Så tag kæresten, vennen el-
ler naboen med på tennis-
banen.

En kørestolstennisstol er 
ret kostbar, og de fleste bru-
gere har fået deres gennem 
fonde. Men til en start kan 
klubben sikkert hjælpe med 
at stille en stol til rådighed.

B vadr! Tænker du måske. Men 
bliv lige hængende, og læs 
videre. Bare lidt endnu. For 
det behøver hverken at blive 

grønthøsteragtigt, kedeligt eller 
klamt. Tværtimod. Her får du to 
smoothies, der smager, så fuglende 
synger og kan laves helt uden besvær. 
Det er sund madlavning, der ikke kræ-
ver to hænder eller timer i køkkenet. 
Til gengæld hjælper det med en blen-
der af en eller anden art. 

For det der med at få en skudefuld 
grøntsager er ikke alene godt for 
knoglerne, energien, immunforsvaret, 
synet og huden. Det er også med til at 
styrke både libido og muskler. Så 
blend og spis løs! 

 Skipper Skræks Favorit 

1 banan
70 gram frossen mango
En god håndfuld frisk mynte 
100 g frossen spinat
2 ½ dl mælk
(ko, mandel, soja eller ris mælk)
1 dadel
1 knivspids vaniljepulver

Alt i en blender. Kør. 

Smag til. Skal den fx være sødere,
så kom en ekstra dadel i. Skal den være 
friskere, så kom en lille knold ingefær i.

 Grøn Nydelse 

1 avokado
100 gram frossen broccoli 
½ æble 
2 ½ dl ufiltreret æblejuice 
Reven skal af ½ citron 
Evt. 1 dadel 

Fyld blenderen med alle ingredienser. 
Blend løs – gerne indtil nogenlunde 
ensartet og cremet konsistens. 

Smag til. Dadler for sødme. Citronsaft 
for friskhed. Og citronskal,
hvis den skal være mere aromatisk.

2

1

Er du interesseret i at høre mere eller finde en egnet klub nær dig, kan du kontakte: 
Jørgen Warberg tlf. 4817 4534 / 2521 4534  eller 
mail warberg@mfi.ku.dk
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N år jeg kigger ned af mig selv, og 
får øje på mit C-leg, kan jeg ikke 
lade være med at tænke på, hvor 
meget min virkelighed har for-

andret sig siden den 15. marts 2011, hvor 
jeg mistede mit ben på en motorvej. 

Og når jeg ser tilbage på det forgangne 
år, så har alting jo forandret sig, ikke kun 
fysisk, men rigtig meget mentalt.

 Jeg er stadig psykisk forslået, ikke på 
den der ”offer-måde” med, ”hvorfor var det 
lige mig, det skulle ske for” og ”av, hvor er 
det synd for mig”, men mere: ”Hold da op, 
hvor har jeg skullet finde mange ressourcer 
frem”. Ikke kun for at overleve tre store 
operationer og en masse brækkede knog-
ler, men i høj grad også for at finde en 
masse psykiske ressourcer frem for at kun-
ne udholde al den træning, der skal til. Ik-
ke kun på grund af alle skaderne, men for 
at lære at gå på to ben igen, hvoraf det ene 
nu er af stål.

Fra en tid uden brug af narkose og 
antibiotika
Og hvis tanken engang imellem skulle 
strejfe mig, at livet så sandelig er uretfær-
digt, mig, som var godt i gang på de bone-
de dansegulve, hvor wienervals var min 
yndlingsdans, så skal jeg blot åbne Ampu-
tationskredsens Jubilæumstidsskrift, hvor 
vi kan læse om fortidens proteser – og ikke 
mindst kirurgernes måder at skære det 
ødelagte ben af på…

For det var altså først i 1800 tallet, at 
den engelske læge James Pott fremstillede 
en lårbensprotese med en lårdel af træ, 
knæled af metal og et fodled. Gennem kab-
ler fra foden til knæet koordinerede man 
knæet med foden, og sindrige løsninger 
med seler over skuldrene blev sidenhen af-
løst af letmetal og bæltefastgørelse. Forti-
dens amputerede har virkelig skullet gen-
nemgå en overordentlig vanskelig 
tilpasningsevne. Som med garanti har 
gjort alt for mange mennesker til køre-

stolsbrugere – hvis de altså overhovedet 
overlevede operationen, når det var uden 
brug af narkose og antibiotika.

Når jeg studerer mit C-leg, så er det bare 
noget af det bedste, der kunne ske, når det 
nu skulle være. Jeg kan gå med det, og hvis 
jeg lukker ned for den indbyggede sikker-
hed i knæet, kan jeg åbne for et mere løst 
knæ, som måske en dag kan få mig til at 
danse igen.

Mit ben er forbundet til en computer
Et moderne stålben i dag kan være et C-
leg, som jeg har. Det er tilpasset netop mig 
ved hjælp af en computer, hvor bandagi-
sten har kigget på mit normale gangmøn-
ster, og i hverdagen via en indbygget chip 
fortæller benet, hvis jeg pludselig laver be-
vægelser, der går ud over mit normale 
gangmønster. Knæet vil låse, og jeg slipper 
for at falde. 

Nu, hvor jeg er ved at komme mig i hvert 
fald fysisk over mine mange skader, så tror 
jeg på, at jeg en dag kan gå uden stokke, 
og jeg går lige nu med en drøm om at få en 
ny og særlig tilpasset fod, så jeg også bedre 
kan gå på ujævnt terræn.

Og hvem ved? 
Måske vil I en dag igen se mig på dansegul-
vet. Sikkert ikke i en forrygende wiener-
vals, men måske i en stille rumba?

Indtil da, tusind tak, fordi ulykken skete 
i 2011 og ikke i 1514.

Og tusind tak til de entusiaster, som 
fortsætter med at udvikle proteser, så alle 
nyamputerede kan koncentrere sig om at 
komme oven på både fysisk og mentalt. 

En lårbensamputation anno 2011. 

Heldigvis
lidt strøtanker lige før deadline. Om at være heldig 
at blive kørt ned i 2011. af Marianne Palm

Fakta 
C-leg er udviklet af firmaet Otto Bock. 
Du kan læse meget mere om det elek-
troniske C-leg på www.ottobock.se

Fakta 
Da Amputationskredsen i 2011 kunne 
holde 10 års jubilæum, blev der udgivet 
et festskrift, som gennemgår alle de ge-
brækkeligheder, amputerede gennem ti-
derne har været udsat for. Du kan bestille 
tidsskriftet ved at skrive til  
elisabet.sinding@balance-gang.dk. 
Det koster kun portoen. Eller du kan læse 
hele festskriftet på www.balance-gang.dk.

Hold da op, der er bedre 
brusk i mit højre stålben 

end i mit venstre dansetrætte 
ben”, udbrød jeg, da jeg første 
gang fik mit C-leg på. Tak for det!
Marianne Palm
Redaktør



se VoRes 

Nye Hjemmeside

NyHed!
www.balance-gang.dk

gør en Forskel  
for dig selv  
eller for andre.

Meld dig ind i dansk handicap ForBund
Læs mere på www.dhf-net.dk eller på
www.balance-gang.dk
Eller ring på telefon 39 29 35 55
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En sudoku er ikke kun en måde at 
glemme lægens venteværelse eller 
hospitalets sengehest på. Sudoku og 
anden hjernegymnastik holder dig ung. 
Så værsgo.

Forskere finder gen for optimisme
et særligt gen er tilsyneladende tæt forbundet med optimisme, selvtillid 
og troen på kontrol over sit eget liv. Tror du på, at det hele nok skal gå? 
at du har værdi, både for dig selv og for andre? at det faktisk er dig, som 
bestemmer, hvordan du skal opføre dig, og at du dermed kan påvirke både 
dine omgivelser og fremtiden? af Ingrid Spilde, forskning.no

d e mentale ressourcer optimisme, 
selvtillid og mestring (engelsk: 
mastery) er alle kendt for at kun-
ne dæmpe de negative effekter af 

stress og er alle forbundet med bedre psy-
kisk helbred.

De har også vist sig at være arvelige, 
skriver psykolog Shelley E. Taylor fra Uni-
versity of California, LA sammen med sine 
kolleger i en artikel, som for nylig blev 
publiceret i Proceedings of the National 
Academy of Sciences.

– Jeg vidste, at der måtte være et gen for 
disse psykologiske ressourcer,« siger Taylor 
i en pressemeddelelse.

Nu ser det altså ud til, at hun har fundet 
det, hun har været på jagt efter: Genet med 
navnet OXTR.

Genet findes i to versioner
OXTR styrer de såkaldte oxytocinrecepto-
rer – proteiner i visse af kroppens celler, 
som reagerer på hormonet oxytocin. Dette 
hormon er forbundet med gode sociale 
færdigheder som empati og evnen til at 
sætte pris på samvær med andre.

Genet OXTR findes i to versioner, så-
kaldte alleler: En med nukleinsyren adenin 
(A) og en med guanin (G). Vi har to af dis-

se alleler, og man kan derfor have to A-al-
leler, en A og et G-allel eller to G-alleler.

A-allelen har tidligere været forbundet 
med øget følsomhed over for stress, dårli-
gere sociale færdigheder og symptomer på 
depression.

Taylor og hendes kolleger har undersøgt 
326 personer for at finde ud af, hvordan 
generne og egenskaberne hænger sam-
men.

AA og AG er forbundet med lavere 
selvtillid og optimisme
Forskerne gennemførte gentest for at finde 
ud af, hvilken version af OXTR-genet, del-
tagerne bar på, altså om de havde AA, AG 
eller GG. Derudover vurderede forskerne 
niveauet af selvtillid, optimisme, mestring 
og depression hos forsøgspersonerne.

Det viste sig, at deltagerne med A eller 
AG-varianten af genet havde væsentligt la-
vere niveauer af optimisme, selvtillid og 
mestring.

Resultaterne pegede også stærkt i ret-
ning af, at det netop er disse beskyttende 
egenskaber, eller altså fraværet af dem, 
som forklarer tidligere fund af sammen-
hæng mellem depression og varianter af 
genet OXTR.

Der er mange andre faktorer end 
generne
– Nogle gange er folk skeptiske over for, at 
gener kan forudsige noget om adfærd eller 
psykologiske tilstande. Jeg mener, at vi nu 
endelig har demonstreret, at det kan de,« 
siger Shelley E. Taylor.

Hun understreger alligevel, at generne 
bestemt ikke er det eneste, som afgør ad-
færden.

– Nogle tror, at skæbnen ligger i gener-
ne, således at et bestemt gen med sikker-
hed vil give et bestemt udfald. Det er helt 
afgjort ikke tilfældet,« siger hun.

– Dette gen er en faktor, som påvirker 
psykologiske ressourcer og depression, 
men der er også rigeligt plads til miljøfak-
torer. Opbakning og støtte i hjemmet, gode 
sociale relationer, venner og også andre 
gener kan spille en rolle i udviklingen af 
psykologiske ressourcer.«

Taylor mener, at miljøet kan påvirke de 
nedarvede egenskaber så meget, at de nog-
le gange nærmest ikke kommer til udtryk.

– Jo mere, du studerer gener, jo mere 
indser du, at der er mange faktorer, som 
påvirker, hvordan de kommer til udtryk,« 
siger hun.

lidt af hvert, men mest til hjernen
Magasinet Balancegang  /  nr. 1  /  MArTS 2012

neM sVærsudoku



Magasinet Balancegang  /  nr. 1  /  MArTS 2012 27

Der er et 
paradoks i 
hjerneforskning
Man kan både forstå stor hjerneaktivitet 
som en god og en dårlig ting. af Jonas 
Kristoffer lindeløv, ph.d. studerende i 
kognitiv neurovidenskab

N år vi hører om ny hjerneforskning i tv eller aviser, ser vi 
tit fascinerende billeder af hjerner med røde områder, 
der “lyser op” i områder, hvor hjernen blev aktiveret. 
Fx har en svensk forskergruppe, anført af professor 

Torkel Klingberg, flere gange vist, at man har større aktivering i 
prefrontalt og parietalt cortex efter at have lavet daglig “mental 
fitness” i 5 uger – et fund, der også er blevet gentaget af andre for-
skergrupper. Da historien kom i medierne, blev det fremlagt som 
om, at denne øgede aktivitet betød, at hjernen var forbedret.

Men er det en forbedring, at deltagernes hjerner brugte mere 
energi på at udføre den samme opgave? Svaret er: Måske – måske 
ikke. Lad mig illustrere problemet med en analogi.

Illustration: At lære at cykle
Du skal lære at cykle, og vi måler, hvor meget energi dine ben-
muskler bruger. I starten bruger du faktisk rigtigt mange muskler, 
fordi du ikke kan teknikken: Du bruger ekstra muskler på at hol-
de balancen, på at komme op på cyklen, når den er væltet, fordi 
cyklen ikke er indstillet til din benlængde osv.

Efterhånden som du bliver bedre, bruger du faktisk mindre 
energi, fordi teknikken kommer på plads. Hvor du før kæmpede 
for at bevæge dig fremad, kan du nu cykle ubesværet i samme 
tempo. Hvis du så bliver professionel cykelrytter, vil dine ben-
muskler blive i stand til at bruge kolossale mængder energi, når 
du tonser af sted mod mållinjen.

Ved alene at måle på energiforbruget, ved vi altså ikke, om du 
er en god cyklist, der cykler hurtigt eller en dårlig cyklist, der 
kæmper dig frem i sneglefart.

Det interessante er forskellen
Det samme gælder for hjernen. Det er faktisk et ret al-
mindeligt fund, at ekspertise medfører mindre hjer-
neaktivitet i relevante områder, fordi færdighe-
den er mere automatiseret. Klingberg et al. er 
også beskedne omkring fortolkningen af deres 
studie, og konkluderer ganske enkelt, at ef-
fekten af træningen er associeret med pre-
frontalt og parietalt cortex.
Det virkeligt interessante er altså, at der er en 
forskel i aktivering af hjerneområder før og ef-
ter træningen. Det kan vi bruge til at sige, hvil-
ke områder der er sket ændringer i. Man skal 
bare ikke gå for meget op i, om forskellen er 
positiv eller negativ. Læs mere om forfatteren 
og om hjerner på  uwww.videnskab.dk

Tirol i Østrig arbejder 
på at gøre feriemu-
lighederne for han-
dicappede nemme-

re. På hjemmesiden Tirol 
Ohne Handicap kan man fin-
de både sommer- og vinterak-
tiviteter, overnatningsmulig-
heder med mere. Et forslag til 
næste års vinteraktivitet kan 
fx være sitski, som kan dyrkes 
på flere skidestinationer i 
landsdelen. Alpbach i 
Alpbachtal er et lille, hygge-
ligt skiområde med udfor-
dringer for hele familien. Le-
deren af skiskolen, Sepp 
Margreiter, er kørestolsbru-
ger og selv sitskikører og –in-
struktør. Kravene til sitski-
kørsel er en rimelig balance, 
og arm- og gribefunktionen 
skal være i orden. Hvis man 
vil køre i Alpbach med Sepp 

Margreiter som instruktør, 
skal man have en ’medløber’ 
med, der kan stå på ski og 
være behjælpelig med diverse 
praktiske ting. Sitskien lejes 
hos Praschberger.com, og den 
bliver hentet af skiskolen. 2,5 
timers kursus koster 80 euro 
ekskl. sitski-leje. Se evt. mere 
på www.schischule-alpbach.
at. Landsbyen Alpbach er kå-
ret som Østrigs smukkeste 
landsby. Familien Moser, der 
ejer Wildbachhof i Alpbach, 
har fået priserne ”Den gyldne 
kørestol” og socialministeri-
ets anerkendelsespris, ”Turis-
me uden barrierer” for deres  
kørestolsegnede lejligheder, 
hvor der er tænkt på tilgæn-
gelighed ude som inde. 

u www.wildbachhof.com 

sitski 
i østrig
af Berit Pedersen

80€
2,5 timers kursus, ekskl. sitski-
leje. Se evt. mere på  
uwww.schischule-alpbach.at

Sanne K. Dahl på sitski i Livorno  
Privatfoto. Sanne K Dahl.



Magasinet Balancegang  /  nr. 1  /  MArTS 201228

Frivillige sikrer rejser

Å rhh, jamen det er jo årets højde-
punkt”, udbryder Helle Kristen-
sen begejstret til spørgsmålet 
om, hvad udlandsrejserne bety-

der for hende.
„Jeg sidder klar ved tasterne, når den år-

lige rejse udbydes“ fortsætter hun. 
Og hun skal være hurtig den første lør-

dag i februar, når telefonen klokken ti åb-
ner for tilmelding. Princippet for tildeling 
af pladser er ´først til mølle´, og allerede 
klokken 11 er de 54-60 pladser som regel 
besat. Er man ikke heldig i første omgang, 
kan man blive sat på venteliste. 

Rejserne er uhyre populære, men det er 
også et enestående koncept, som forenin-
gen ”Ferierejser for bevægelseshæmmede 
og raske” udbyder. Foreningen, som lo-
kalt er forankret i Ringkøbing/Skjern 
kommune, og som også kalder sig for 

”Solgruppen”, arrangerer rejser til syden 
for kommunens ældre og bevægelses-
hæmmede borgere. 

”Vi laver én årlig rejse sydpå for de folk, 
som ikke har mulighed for eller mod på 
selv at rejse”, fortæller Rasmus Jensen, 
som er formand for foreningen.

Rasmus Jensen er selv falckredder i 
hverdagen, og ligesom de 12 øvrige hjæl-
pere bruger han en uge om året af sin egen 
ferie til at tage med som frivillig hjælper på 
foreningens rejser. Udgifterne til hjælper-
nes rejseomkostninger bliver dog dækket.

”Vi søger forskellige fonde og nogle pul-
jer hos kommunen, som har til formål at 
støtte sociale arrangementer”, fortæller 
Rasmus Jensen. ”Og derfor er det også 
primært borgere fra Ringkøbing/Skjern 
kommune, som er med på turene”, fort-
sætter han.

Alle de frivillige har baggrund i sund-
hedssektoren og kender hinanden rigtig 
godt efterhånden. En skal med for 32. gang 
næste gang, to har 20 års jubilæum, og en 
enkelt har ti års jubilæum, så det er et rigtig 
godt samarbejde, de har bygget op. 

”De er enestående dygtige til at hjælpe”, 
bekræfter Helle Kristensen. Helle er dobbelt 
benamputeret som følge af dårligt kredsløb 
og sidder permanent i kørestol. Hun blev 
alene for seks år siden, hvor hendes mand 
døde, så hun tager alene med på turene.

”Jeg har ikke råd til at invitere en hjæl-
per med på rejse, men jeg er også helt tryg 
ved at tage af sted uden”, fortæller Helle 
Kristensen. ”Hjælperne er meget professio-
nelle, så selvom jeg ikke bryder mig om at 
skulle have hjælp, så er det helt okay, når 
det er dem. De tager så naturligt på det”, 
fortsætter hun.

en gruppe frivillige fra sundhedssektoren har i mere end 30 år gjort det muligt for 
bevægelseshæmmede at tage på udlandsrejser – alene eller sammen med deres 
ægtefælle eller hjælper. af lene Olesen
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På grund af hjælperne har Helle Kristensen 
også fået nogle store oplevelser, som bety-
der rigtig meget for hende. En af de største 
var, da hun på turen til Mallorca blev båret 
ud i Middelhavet for at få en dukkert i det 
salte vand. Men også besøget i klostret 
højt oppe i bjergene var stort. Hjælperne 
trak hende op ad de mange trin i køresto-
len. De syntes også, at hun skulle have 
fornøjelsen.

Men det er ikke kun empati, faglighed 
og gode armkræfter, som hjælperne og ar-
rangørerne byder ind med. De medbrin-
ger også selv diverse hjælpemidler til tu-
ren. For eksempel har de lavet deres egne 
særlige stole til at transportere gangbe-
sværede imellem fly – og bussæder. De 
har også nogle særlige sæder med til at 
sætte på badekar, så det er muligt for alle 
at brusebade uden at skulle ned i karret. 

Anordninger til at udligne dørtrin har de 
også, lige såvel som de har deres egne ba-
deringe med, som gør det muligt for en 
som Helle Kristensen at bade i hotellets 
swimmingpool.

”De er simpelthen nogle fantastiske 
mennesker”, fastslår Helle Kristensen. 

Vil du Vide Mere, kontakt:
Ferierejser for bevægelseshæmmede  
og raske
Gl. Bøvlvej 5
7260 Sdr. Omme
20 32 57 62
solgruppen@c.dk



lørdag den 2. juni 2012
11.00 - 12.00: Ankomst og kaffe
12.00 - 13.00: Frokost
13.00 - 15.00: Generalforsamling
15.00 - 15.30: Kaffe
15.30 - 16.00: Generalforsamling fortsat
16.00 - 17.00: Petanque / Boccia
18.00 -            : Middag

søndag den 3. juni 2012
08.00 - 09.00: Morgenmad
09.00 - 11.00: Udendørs sports-
aktiviteter (hvilke er endnu ikke endeligt 
planlagt)
11.00: Hjemkørsel for medlemmerne 
11.00 - 13.00: Bestyrelsesmøde

dagsorden 
gEnErALFOrSAMLIng 
LØrDAg DEn 2. JUnI 2012  
SCT. KnUDSBOrg - KL. 13-16

1.  Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4.  Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag 
§ 7. stk. 3 Indvarsling til ordinær gene-
ralforsamling skal ske senest 8 uger før, 
generalforsamlingen afholdes. Indvars-
ling kan ske i medlemsbladet Balance-
gang og skal indeholde en foreløbig 
dagsorden. 

Ændres til:
§ 7. stk. 3 Indvarsling til ordinær gene-
ralforsamling skal ske senest 8 uger før, 
generalforsamlingen afholdes. Indvars-
lingen kan ske i medlemsbladet Balance-
gang. Dagsorden ifølge vedtægter.

§ 7. stk. 5 Den endelige dagsorden for 
generalforsamlingen skal være medlem-
merne i hænde senest to uger før, gene-
ralforsamlingen afholdes.

Ændres til:
§  7. stk. 5 Den endelige dagsorden skal 
være offentliggjort på Amputationskred-
sens sider på DHFs netsted senest 14 da-
ge før, generalforsamlingen afholdes.

6.   Valg af kasserer
 På valg: Tonny Ploug (ønsker genvalg)
 
7.    Valg af øvrige  

bestyrelsesmedlemmer 
  På valg:  

Krista Hansen (ønsker genvalg)
 Palle Toft Hansen (ønsker genvalg)

8. Valg af suppleanter
 På valg: 
 Jørgen Gade (ønsker genvalg), 
 Hans Ole Hansen (ønsker genvalg)
 
9.  Amputationskredsens nye blad, 

Balancegang
 Redaktør Marianne Palm orienterer

10. Eventuelt

tilmelding til næstformand  
krista hansen.  tilmeldingsfrist  
senest 3. april. 
Tilmeldingsblanketten ligger på nettet: 
http://danskhandicapforbund.dk/
index.php?cID=1530 og sendes til Kri-
sta:  krista@esenet.dk.
I nødstilfælde kan du ringe til Krista:  
Telefon: 75 45 97 19 
Mobil: 61 76 18 28. 

Program for medlemsmødet  
og generalforsamlingen

Kontaktpersoner 
amputationskredsen

sjælland og øerne

annelise hansen
Medfødt Underarms amputation
gilleleje
Mobil: 40 19 98 61
E-mail:  annelise-hansen@live.dk
god til: kontakt til andre organisa-
tioner, opfinde små hjælpemidler

aslaakkur á steig
Dobbelt underbens amputeret
Fårevejle
Mobil: 24236324
E-mail: asteig@dbmail.dk
god til: social støtte, kontakt 
med kommunen, god kontakt 

med Sahva i København, bilansøgninger til  
handicapbiler, svømmeproteser

ea eskildsen 
Lårbensamputeret
København: Vanløse
Mobil: 60159161
E-mail: eaeskildsen@hotmail.com
god til: børn, svømning, cykling, 
pilates, arbejde på normale vilkår

elisabet sinding
Bækkenamputeret
København: gentofte
Tlf. : 39616908
Mobil: 30246908
elisabet@sinding.dk
god til: lovgivning for ampu te-

rede, kontakt med kommunen, proteseansøg-
ninger, bilansøgninger til handicapbiler, flexjob

hanne christiansen
Lårbensamputeret 
København: Østerbro
Mobil: 29609506
E-mail: hc@youmail.dk
god til: kontakt med kommune 
og andre myndigheder, ansøgnin-

ger, god til at lytte og empatisk. Har diabetes. 

hans ole hansen
Underbensamputeret
Stubbekøbing
Mobil: 22986415
E-mail: azt@ny-post.dk
god til: kontakt med fysiotera-
peuter og sygehuse

henrik elkær  
pedersen
Lårbensamputeret
Måløv
Mobil: 40988623
E-mail: hep@hhtm.dk
god til: at være amputeret pro-

tesebrugere i arbejde, dyrke sport for ampute-
rede protesebrugere 
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lars V. lauritzen
Lårbensamputeret
Jyllinge
Mobil: 28117866
E-mail: visti@post11.dk
god til: kontakt med kommunen, 
proteseansøgninger, bilansøg-

ninger til handicapbiler

palle toft hansen
Amputeret i højre knæled
Korsør
Mobil: 40145228
E-mail : palletoft@hansen.mail.
dk
god til: social støtte, servicelo-

vens § 100 midler, bilansøgninger til handicapbiler

poul erik petersen
Dobbelt lårbensamputeret
Mern 
Mobil: 30663402
E-mail: poulpp@gmail.com
god til: at lytte, foreningsarbejde 
i sportsklub, lidt af hvert

poul Marcussen 
Lårbensamputeret
næstved
Mobil: 26703415
E-mail: bpmarcussen@privat.dk
god til: passe landbrug som am-
puteret, cykle, svømme 

tonny ploug
Lårbensamputeret, første dan-
sker der fik en titanskrue
næstved
Mobil: 20 42 66 68
E-mail: tonny.ploug@gmail.com
god til: organisationsarbejde, so-

cialpolitisk arbejde, empatisk, god til at lytte 

Fyn

arvid Westad
Dobbelt underbensamputeret
Middelfart
Mobil: 26276316
E-mail: wga@stofanet.dk
god til: kontakt med kommunen, 
opmuntring af amputerede til at 

klare sig, boccia for handicappede

dora jensen 
Underbensamputeret
Svendborg
Mobil: 51143390
E-mail: dora-jensen@mail.dk
god til: livet som amputeret, god 
til at lytte og give videre, at man 

skal ikke lade sig hæmme af sin amputation, 
man kan mere end man tror 

Finn schartau
Dobbelt underbensamputeret
Faaborg
Mobil: 62602611
E-mail: finn.schartau@mail.tele.dk
god til: kontakt med kommunen, 
bilansøgninger til handicapbiler, 

petanque for handicappede

Frede rasmussen
Bækkenamputeret
Asperup 
Mobil: 22589696
E-mail; kafre@dlgpost.dk
god til: foreningsarbejde i boccia-
klub for handicappede, livet som 

amputeret, god til at lytte 
 

søren larsen
Underbensamputeret 
Middelfart 
Mobil: 29285120
E-mail: slstrib@gmail.com
god til: overblik, afklaring, positiv 
tænkning, kommunikation, livet 

som amputeret

jylland

almaz emiliussen
Dobbelt underbensamputeret
Haderslev
Mobil: 28436852
E-mail: emiliussen@mail.dk
god til: retssikkerhedslov, for-
valtningslov, kompensationslov, 

sygedagpengelov samt beskæftigelseslov

helle szydlowski
Lårbensamputeret
Århus 
Telefon: 86262458 
E-mail: hsz@aarhus.dk
god til: arbejder for bedre forhold 
for os mennesker med handicap 

og være med til at fremme ligestillingen

jytte jespersen
Lårbensamputeret
Struer
Tlf.:  97853949, Mobil: 51182307
E-mail: jyttebent@mail.dk
god til: få dagligdagen til at fun-
gere, drøfte småproblemer med 

proteser, hjælpe nyamputerede til at forstå, at 
mange ting stadig kan lade sig gøre, om end på 
lidt andre måder. 

krista hansen
Underbensamputeret
Esbjerg
Tlf.: 75 45 97 19
Mobil: 61 76 18 28
E-mail: krista@esenet.dk
god til: kontakt med bandagister, 

hjælpe med problemer i dagligdagen, vand-
gymnastik

lise Mose
Lårbensamputeret
Vojens
Tlf. 62661426
Mobil: 40881426
mose1426@hotmail.com
god til: få dagligdagen til at 

fungere som amputeret, drøfte småproblemer 
med proteser, få humøret op på nyamputerede

Michael soelberg pedersen
Arm- og skulderamputeret
Århus
Tlf. 86163018
Mobil: 40181638
E-mail: michaels@turbopost.dk
god til: armproteser, servicelo-

vens § 100 midler, bilansøgninger til handicapbiler

solveig hansen 
Arm- og benamputeret
Kolind
Mobil: 41172945
god til: at lytte og vejlede videre i 
”systemet”, handicapidræt, frivil-
ligverdenen, job med løntilskud 

og støtteordninger

Kontaktpersoner 
amputationskredsen




