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DANSKE HANDICAPDAGE
Da Danmark var inddelt i amter, samledes 
bestyrelserne fra lokalafdelingerne jævn-
ligt i deres respektive amtsbestyrelser, og 
hvert forår var der fest og kamptaler på 
dagsordenen. Med den nye landestruktur 
opdelte Dansk Handicap Forbund sig 
naturligvis også i regioner. Samarbejdet 
i disse regioner har ikke været lige let at 
”lande” i alle regioner, men det er de fleste 
år lykkedes at invitere til Dansk Handicap-
dag og holde nogle hyggelige kamp-fester 
over hele landet. 

I 2018 stod Aarhus/Randers-afdelingen 
for dagen i Region Midtjylland. Min afde-
ling og min region. Vores afdelingskas-
serer fik en fin aftale i stand med bilom-
bygningsfirmaet Langhøj i Hasselager 
ved Aarhus, vi havde hovedkasserer Erna 
Christensen som hovedtaler og SF’eren 
Kirsten Normann Andersen, der bl.a. er 
handicapordfører,  som gæstetaler. Pouel 
Thomsen fra Langhøj orienterede om fir-
maet og præsenterede nogle af de nyeste 
løsninger. En skøn buffet og dagens taler 
blev nydt af ca. 60 deltagere.

Dansk Handicapdag holdes så vidt muligt 
i alle fem regioner den lørdag, der ligger 
nærmest forårsjævndøgn. En smuk sym-
bolik ligger i dette valg af dato. Ligesom 
nat og dag her er lige lange, markerer vi 
denne dag, at vi alle er lige meget værd 

- uanset eventuelle funktionsnedsættel-
ser. Et opgør med dogmer fra da vi blev 
betegnet som in-valide, altså uden værdi.

I Region Sjælland fejrede næsten 125 med-
lemmer dagen med fanemarch og to-ret-
ters menu i Herlufmagle Hallens Cafeteria. 
Her var formand for forbundets Bygge- og 
Trafikpolitiske Udvalg, Claus Bjarne Chri-
stensen hovedtaler, og han talte varmt og 
engageret ud fra Årets tema om at ”God 
tilgængelighed er en klog investering”. Der 
var underholdning af De glade sangere fra 
Hårlev + Musik af Jonny Spillemand Han-
sen, og inden skrub-af-suppen var der tid 
til en swingom.

I HandicapNYT kan du orientere dig om 
årets fejring af Dansk Handicapdag, måske 
er du allerede tilmeldt, måske ikke - men 
måske kan det stadig nås?

Ses vi?

Solveig



AMPUTATIONSKREDSENS MEDLEMSBLAD

ANSVARSHAVENDE  Karin Bregendahl
BLADUDVALG  Søren Andersen og Solveig Hansen (redaktør) 
Artikler og andet kan sendes på sol1920@gmail.com 
DEADLINE FOR NÆSTE BLAD  10. maj 2019
FORSIDEFOTO  Forsidefoto er taget af Michael Knudsen ved Hjejlebådene i Silkeborg 
(den af bådene, der er mest handicapegnet, hedder i øvrigt MÅGEN)
ANNONCER  Annonceekspeditionen • Agerbakken 21 • 8362 Hørning • Tlf. 8793 3786 
• dhf@handicapinfo.dk

Formand for forbundets Bygge- og Trafikpolitiske 
Udvalg, Claus Bjarne Christensen var hovedtaler på 

Sjælland. ”God tilgængelighed er en klog investering”.

Fotos fra sidste års Dansk Handicapdag er taget 
af Claus Bjarne Christensen og Solveig Hansen

Service- og firmahunde havde deres egen fest.

Pouel Thomsen fra 
Langhøj orienterede 
om firmaet og præ-
senterede nogle af 
de nyeste løsninger.
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TEMADAGE FOR 
BENAMPUTEREDE

FOTOS SOLVEIG HANSEN 

Temadagene er et åbent forum for ALLE benampute-
rede og pårørende, som har lyst til at mødes med andre 
i samme situation, udveksle erfaringer, få inspiration og 
måske tilegne sig ny viden. Der bliver til hver temadag sat 
fokus på et relevant område inden for amputation og pro-
teseforsyning. Til dette vil der være et kort oplæg eksem-
pelvis af en fysioterapeut, bandagist o.a. Efterfølgende vil 
der være mulighed for aktivitet eller dialog. Deltagerne 
kan være med til at bestemme, hvad indholdet skal være 
og hvilke emner, der skal tages op. Under arrangemen-
terne står Bandagist-Centret for let forplejning.

Temadagene holdes i første omgang forår og efterår 
på eftermiddage eller i weekender med en varighed på 
tre-fire timer på Bandagist-Centrets afdelinger rundt 
omkring i landet. Hvis du kunne tænke dig at deltage i 
en temadag, så orienter dig på Bandagist-Centrets face-
book-/hjemmeside om, hvor næste arrangement nær 
dig afholdes!

Næste Temadag afholdes lørdag den 23. marts kl 10-14 
hos Bandagist-Centret i Risskov. 
Da det er udenfor almindelig åbningstid, så benyt ind-
gang fra Nordlandsvej 82.

Torben Linde Mikaelsen, amputeret og protesebruger vil, 
med udgangspunkt i sin bog ”Husk at komme hjem”, for-
tælle om vejen fra amputation efter en motorcykelulykke 
til en ny tilværelse og livet derefter. 

I foråret 2019 åbner Bandagist-Centret i samarbejde med 
Amputationskredsen dørene op for en række halvårlige 
”Temadage for benamputerede”.



Nikolaj Odderskær, fysioterapeut 
for Bandagist-Centret vil derefter 
tage fat på temaet ”Funktionsni-
veau” og med oplægget ”Kend 
dit K-niveau” sætte fokus på, hvad 
funktionsniveau er for en størrelse, 
hvordan det måles og hvorfor det 
er vigtigt af kende til.

Tilmelding til Nikolaj, helst inden 
15. marts, kan ske på 
nio@bandagist-centret.dk eller 
fang ham på 87 42 51 00.

Der er mulighed for kørepenge til 
Amputationskredsens medlemmer.
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KLIK-HUGO

I den mellemliggende tid har 
der været rigtig mange ud-
fordringer med dette, da den 
aldrig rigtig har passet! 

Men nu sker der noget helt 
nyt. En teknik, der udføres i 
Holland, Tyskland og Austra-
lien kaldet ILP Osseointegra-
tion er jeg blevet godkendt til! 
Jeg udstyres med en knogle-
forankret protese: klik protese. 

Dette er virkelig vildt, og jeg 
glæder mig simpelthen så 
meget! 
Jeg blev godkendt i onsdags 
(den 6. februar, red.) til denne 
operation, som udføres i maj 
2019 - altså om få måneder - 
og inden sommeren er ovre, 
vil jeg igen gå af egen kraft, 
sådan som jeg gik førhen, før 
min amputation. Uden smer-
ter og uden gener fra et hyl-
ster! 

Sikke en uge, sikke en periode! 
Der er mange ting i kog - jeg 
er simpelthen så spændt på denne nye, 
spændende teknik! 

Så inden længe – så sidder Hugo fast til 
knoglen, og jeg vil igen kunne mærke, 
hvor jeg går og mærke underlaget! 

Amputationskredsens Medlemsblad har 
fået lov til at følge med… 
I næste nummer vil vi præsentere Dennis 
nærmere, og til efteråret ved vi, hvordan 
operationen er gået.
Lykke til, Dennis!

Dennis skrev i starten af februar på sin profil på Facebook:
Billedet her er fra juli 2018, hvor jeg fik min protese! 



BEDRE LIVSKVALITET
Et hollandsk studie med 22 
amputerede viste i 2011 bedre 
livskvalitet for dem med osse-
ointegration. De øgede deres 
protesebrug til næsten det dob-
belte, i snit fra 56 til 101 timer 
om ugen og de øgede deres 
gangtempo med 32 % (det kræ-
ver 18 % mindre energi at gå). 
Med osseointegration blev den 
protese-forbundne livskvalitet 
øget fra 39 til 62 på en skala fra 
0 til 100.

FORDELE VED OSSEOINTEGRATION

• Man kan have protesen på i længere tid

• Længere gangdistance

• Bedre siddekomfort

• Ingen hudproblemer

• Sikker stå- og gangfunktion

• Man kan mærke, hvor man står og går

• Hurtig af- og påtagning

• Bedre livskvalitet

Osseointegration, knogleforankret protese, blev opdaget tilbage I halvtred-
serne af svenske professor Per-Ingvar Branemark. En titaniumskrue opereres 
ind i knoglen på arm- eller benstump og protesen klikkes nemt på denne skrue.

DER ER FLERE SYSTEMER
OPRA, som vi kender fra pioneerne i Sverige. Titaniumskruen minder om tek-
nikken fra stifttænder og er relativt kort. Systemet er udbredt til det meste af 
Europa og har en helings- og genoptræningsperiode på et halvt til et helt år. 
Skruen kan risikere at løsne sig, bøje eller brække.
ILP-systemet, der er videreudviklet I Tyskland på nye metoder, nye legeringer 
og længere spyd, tillader fuld vægtbæring efter bare fem-seks uger, - endda 
før for underbensamputerede.

Med en osseointegrationsprotese kan du gøre alle dagligdags aktiviteter, gå i 
bad, svømme i sø, hav og swimmingpool, gå i sauna, cykle, sejle osv. Derimod 
er kontaktsport som fægtning, amerikansk fodbold og skisport ikke tilrådeligt 
med protesen – men gerne uden!

Kilde: osseointegration.eu/what-osseointegration, frit oversat, Solveig
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Hver uge dumper det nyt fra forbundet ind i min mailbox, 
i januar handlede det bl.a. om indsatsen på arbejdsmarkedet. Solveig

ARBEJDSKAMPEN
DANSK HANDICAP FORBUND HJÆLPER KOMMUNER 
MED AT STRØMLINE JOBFORMIDLINGEN

Mennesker med handicap har sværere 
ved at få foden inden for på arbejdsmar-
kedet, end mennesker uden handicap. 
Dansk Handicap Forbund har arbejdet 
med området i flere år, og nu skal forbun-
dets konsulentafdeling være med til at 
gøre jobformidlingen til mennesker med 
handicap skarpere i en række kommuner.

I en årrække har mennesker med han-
dicap været underrepræsenterede på 
arbejdsmarkedet i forhold til mennesker 
uden handicap, og det har øjensynligt 
været svært at få gjort op med udfor-
dringerne. I hvert fald har de statistikker, 
der findes, vist samme billede af, at be-
skæftigelsesandelen for mennesker med 
handicap ligger cirka 30 procentpoint 
under beskæftigelsesandelen for men-
nesker uden handicap.
Sidste år udgav Dansk Handicap For-
bund rapporten ”Fjern barriererne”, som 
belyser nogle af de problemer, der er 
med jobformidlingen på handicapom-
rådet. Blandt andet er kendskabet til de 
kompenserende ordninger alt for dårligt.

Siden udgivelsen har Dansk Handicap 
Forbund arbejdet målrettet på at udbed-
re nogle af de problemer, som rapporten 
peger på. Det er blandt andet sket via 
forbundets Konsulentafdeling, som i flere 
år har rejst rundt og hjulpet kommuner 
med at strømline jobformidlingen på 
handicapområdet.
”Vi har en unik adgang og et unikt kend-
skab til målgruppen, som vi byder ind 
med over for de kommuner, vi samarbej-

der med, og jeg tror på og kan se, at vi 
gør en konkret forskel i de kommuner,” 
fortæller Kurt Holm Nielsen, der er net-
værkschef i Dansk Handicap Forbund og 
tovholder på samarbejderne.

Kort før jul blev det en realitet, at kon-
sulentafdelingen i Dansk Handicap For-
bund skal hjælpe syv kommuner med at 
koordinere og smidiggøre jobformidlin-
gen til mennesker med handicap. Det 
sker via puljen ”Et mere rummeligt ar-
bejdsmarked for mennesker med handi-
cap 2018-2020”, som udmeldes af Styrel-
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR). Sammen med Specialfunktionen 
Job & Handicap skal Dansk Handicap 
Forbund blandt andet undervise jobfor-
midlerne i kommunerne i de kompense-
rende ordninger.

”Vi ved, det er helt centralt, at medarbej-
derne i kommunernes jobcentre kender 
til de kompenserende ordninger, hvis 
disse ordninger skal sættes i spil. Dem 
kender vi, og sammen med vores kend-
skab til målgruppen kan vi være med til 
at gøre den forskel, der endelig knækker 
beskæftigelseskurven for mennesker 
med handicap lokalt og på landsplan,” 
siger Kurt Holm Nielsen.

Arbejdet i kommunerne er så småt gået 
i gang og løber frem til 2020. De kom-
muner, hvor Dansk Handicap Forbund er 
med i arbejdet, er: Fredericia, Glostrup, 
Kolding, Lyngby-Taarbæk, Nordfyn, Ran-
ders og Aabenraa.
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AF SØREN ANDERSEN
FOTOS TOR ALBRECHTSEN

Skov- og Landskabsingeniør Tor Al-
brechtsen er driftsansvarlig i Teknik og 
Miljø i Aarhus kommune, hvilket også 
omfatter badebroer ved kommunens 
mange kyster. Han fik en god idé og 
havde penge på sit budget til at etablere 
en badebro ved Moesgaard Strand, en 
af kommunens mest søgte strande. Ba-
debroen med tilhørende tilkørselsrampe 
skulle sikre adgang til bademuligheder 
for gangbesværede og handicappede.

EN SVØMMEKLUB KOM I VEJEN
Alt var klappet og klar i 2018 med tilskud 
fra kommunens Tilgængelighedspulje, 
men så kom der en svømmeklub på 
tværs. Svømmeklubben HASA, der har 
mange funktionshæmmede medlemmer, 
havde læst om projektet og kontaktede 
Tor Albrechtsen for at komme med nogle 
erfarings baserede input. I en positiv dia-
log blev der diskuteret kørestolsrampe, 
højde på trappetrinene og anvendelighe-
den af de planlagte gelændere.

Dialogen sendte Tor Albrechtsen i tæn-

keboks og opsætningen af broen blev 
forsinket. Så forsinket, at broen først blev 
etableret efter skoleferien sidste år og 
nedtaget 1. oktober.

DUR BROEN?
Artiklen her bygger på et møde med Tor 
Albrechtsen, mødet finder sted i kom-
munens nye administrationsbygning i 
Gjellerup, der er en del af den store plan 
for fornyelse af Gjellerup. Tor Albrecht-
sen er glad for broen og for inputtene 
fra HASA, men det er først her i 2019, at 
broen skal stå sin egentlige prøve. 
”Jeg ved ikke, om der nogen, der vil 
bruge den”, siger Tor Albrechtsen og 
fortsætter, ”sidste år var for kort en pe-
riode og udenfor sæsonen, så vi har ikke 
fået feedback”. 
Han håber selvfølgelig, at mange, både 
handicappede og andre, vil bruge broen 
og benytte muligheden for at få et hav-
bad. Samtidig opfordrer Tor Albrechtsen 
brugerne til at anmelde broen ved at 
skrive direkte til ham (se mailadresse i 
fakta boks). 

BADEBROER



”Broen skal selvfølgelig være anvendelig 
for alle, ellers dur det ikke”, mener Tor 
Albrechtsen.

FLERE BROER OG 
BADEMULIGHEDER I AARHUS
Tor Albrechtsen oplyser, at der også 

findes en bro ved Ajstrup Strand. For 
gangbesværede og handicappede er 
denne bro dog kun til rekreative formål. 
Derudover er der Havnebadet og Den 
Permanente Badeanstalt i Risskov. Sidst-
nævnte er ved at blive renoveret for et 
tocifret millionbeløb.

Tor Albrechtsen, toal@aarhus.dk 

Tilgængelighedspulje Aarhus kommune:
https://aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-naevn/handicapraadet/
tilgaengelighedpuljen/#2 

Artikel fra Århus Stiftstidende:
https://stiften.dk/aarhus/Moesgaard-Strand-faar-den-ultimative-
badebro-50-meter-ud-i-vandet/artikel/518596 

Broen ved Moesgaard Strand opsættes 1. maj og nedtages 1. oktober.
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LOKALGRUPPER

Rundt i landet samles amputerede i mere eller mindre 
formaliserede netværk. AKs bestyrelse vil gerne infor-
mere sine medlemmer om eksisterende grupper/net-
værk her i bladet og også gerne støtte oprettelse af nye.

Fra næste nummer vil der derfor være en oversigt over 
lokation, mødefrekvens og kontaktperson til de grupper, 
vi har kendskab til i AK. Byd gerne ind med DIN viden om 
grupper, så oversigten bliver så dækkende som muligt. 
Skriv til mig på sol1920@gmail.com med info om de 
grupper, vi mangler i oversigten og kontakt bestyrelsen 
på ak@amputationskredsen.dk, hvis du vil være med til 
at starte nye netværk i DIT lokalområde. 

Solveig



De benløses klub i Struer 
Jytte har skrevet:
I sidste nummer af AKs medlemsblad 
efterlyste I informationer om netværks-
grupper for amputerede rundt om i lan-
det. God ide at få udbredt kendskabet til 
disse grupper.
I Struer (Vestjylland) findes gruppen 
”De benløses klub”. Vi mødes den første 
tirsdag i lige måneder kl. 13.30 – 15.00. 
Mødet foregår på Struer Aktivitetscenter 
(Borgerhuset). 
Kontaktperson Jytte Jespersen 
tlf. 51 18 23 07 eller jyttebent@mail.dk  

Hilsen Jytte Jespersen

Se også omtalen af De benløses klub 
i decembernummeret af vores blad 

2017.

Fynboerne har både en spo-
radisk kaffeklub, har jeg set på 

Facebookgruppen ”Aktive Am-
puterede i Danmark” OG landets 

ældste Forening for amputerede, 
FA, se omtale af FA på side 16.

Nordjyderne i ”Et ben foran” har været 
flinke til at bidrage til bladet med omtale 
af deres arrangementer. (Der har ikke 
været afholdt noget i indeværende år 
ved bladets deadline).
Interesserede kan henvende sig til Anet-
te Ørtoft, der træffes på 42 36 91 42.

På Djursland har vi kaldt til samling i 
starten af februar i forbindelse med et 
foredrag i mødelokalet på Rønde Biblio-
tek, Skolegade 12, og vi inviterer igen 3. 
april samme sted til et dobbeltforedrag 
om at forfølge sine drømme. Foredrag 
og workshop starter kl. 17 og er åbent 
for alle med handicap og skavanker, og 
før vi går hjem, aftaler vi tid og sted for 
næste træf i vores lille netværk. 
Mere info og tilmelding til 
sol1920@gmail.com eller 
sms til 41 17 29 45.

Forfølg dine drømme
Onsdag den 3. april kl. 17 
på Biblioteket, Skolevej 12, 8410 Rønde
Læs mere på side 15
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FORFØLG DINE DRØMME

Dobbelt foredrag ved Sus Travel, der 
som kørestolsbruger var med BS Christi-
ansen i Afrika. Hør Susannes historie, om 
turen med BS og opbygningen af hendes 
firma, der tager individuelle hensyn og 
sørger for at finde destinationer med 
god tilgængelighed - efter en spise- og 
tissepause bliver der plads til deltager-
nes drømme flettet ind i præsentation 
af firmaets tilbud og hvilke udfordringer, 
Susanne fremover vil kunne være med 
til at løse.

Et lille panel/ordstyrer/referent vil sørge 
for at samle op og forsøge at hjælpe med 
at indfri de drømme, der ikke ligger inden 
for Sus Travels’ rammer. 

Pris: gratis for Amputationskredsens 
medlemmer, andre slipper med 30,- 

Tilmeld til Solveig Hansen, helst på 
mail sol1920@gmail.com eller sms 
tlf. 41 17 29 45

Onsdag den 3. april kl. 17 på Biblioteket, Skolevej 12, 8410 Rønde
arrangeres i samarbejde med DH-Syddjurs, Danske Handicaporganisationer 

og Fysisk Aktiv for Sjov
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GODDAG FA

Det er det, der kendetegner FA. Alle er 
velkomne i en uhøjtidelig, rar og venska-
belig atmosfære.

OG HVAD ER SÅ FA?
Foreningen for Amputerede blev startet 
30. januar 1985.
Initiativet kom fra behandlere på Odense 
Universitetshospital, der ønskede at 
kunne henvise til en forening med andre 
amputerede.

Foreningen blev dannet med politias-
sistent Henning Baagøe Andersen som 
formand, hvilken post han beholdt til sin 
død i 2007. Henning var utrolig populær, 
og han var med til at starte tre andre 
foreninger for amputerede rundt om i 
landet. Han var også med til at starte 
Amputationskredsen i 2000. Af de fire 
Foreninger for amputerede, er det kun 
den i Odense, som fortsat eksisterer i 
bedste velgående.

I FA er man med, når man har sagt ’Goddag’! 
Citat: Kai Hermansen, medlem i FA.



At varetage en post som formand efter 
Henning Baagøe kunne være noget af en 
udfordring, men da ingen kunne forvente 
en ny Henning, og der var ikke mange 
som ønskede at stille op, meldte jeg mig. 
Det er så 10 år siden, og jeg sidder stadig 
som formand. 

FORENINGENS FORMÅL ER:
•  at yde støtte til den amputerede og de  
 pårørende, psykisk og socialt
•  at hjælpe den amputerede til at leve  
 i harmoni med sit handicap
•  at foretage fysiske, idrætslige aktivite- 
 ter som medlem af Parasport Danmark.

Boccia minder meget om petanque, 
men det er med læderbolde og fore-

går indendørs. Boccia er primært for 
handicappede, men kan spilles af alle. 
Fordelen ved boccia er, at det er sjovt 
og man kan spille det, hvad enten man 
står, sidder eller ligger ned. Boldene kan 
sågar spilles ud med fx næsen, hvis man 
har lyst til det. 

Der er mulighed for at tage med til boc-
ciastævne. Der er flere venskabsstævner 
samt almindelige stævner i årets løb. 

Selv om vi går meget op i boccia, dyrker 
vi mest det sociale samvær. Vi har ud-
flugter, grilldag om sommeren og jule-
frokost, hvor vi rigtig hygger os. 

Vi har nogle gode lokaler i Bolbro gl. 
skole i Odense, hvor der er gode handi-
capforhold. Hver mandag kl. 18 - 21 mø-
der 12-14 medlemmer op til en god snak 
og bocciaspil, og det sociale samvær er 
stadig i højsædet.

Alle er velkomne til at møde op mandag 
aften, og hvis man ønsker at høre mere 
om foreningen, kan man kontakte for-
manden:
Frede Rasmussen, tlf. 22 58 96 96, 
mail: frede44@privat.dk
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GI’ EN HÅND 
– KOM TIL BRUGERMØDE



FOTOS PAUL PAIEWONSKY 

Vi, Hy5, ønsker at komme i kontakt med 
mennesker i Danmark, som mangler en 
arm/hånd (eller begge). Vi er et norsk, 
medicinskteknologisk selskab, som har 
udviklet verdens første hydraulisksty-
rede håndprotese.  
 
Vi ønsker at arrangere et brugermøde i 
Danmark, hvor vi præsenterer nogle af 
de ideer, vi har til at forbedre livskvalite-
ten for protesebrugere. Som innovativt 
selskab er vi afhængige af at få tilbage-
melding fra og direkte lære af brugerne, 
og vi vil derfor sætte vældig stor pris på, 
hvis du har mulighed for at hjælpe os! 
 
På brugermødet ønsker vi at  
• Lave workshop om nye måder at styre  
 og opleve proteser  
• Vise og teste protese med tilbagekob- 
 ling (Haptic Feedback) 
• Demonstrere protese styret med hjer- 
 nebølger. 
 
Vi ønsker at møde mennesker 
fra 16 år og opefter, men invi-
terer også gerne forældre med 
yngre børn, hvis forældrene sy-
nes, de også kan bidrage med 
input! 
 
Vi forestiller os at lave to bruger-
møder i Danmark, et i april og 
et i starten af juni. Hvor mødene 
skal være, afhænger af, hvor 
deltagerne bor, men vi tror, det 
bliver i København og i Aarhus. 
Hy5 dækker rejseudgifter.  

 

På vores hjemmeside www.hy5.no kan 
du læse mere om vores selskab og om 
protesen, vi allerede har lanceret.  
 
Vil du være med til at hjælpe os i vores 
videre produktudvikling? Send en mail 
til Communication Manager Maria Chri-
stensen på mc@hy5.no og angiv venligst  
•  hvor gammel du er 
•  om du er amputeret eller har dysmeli    
    (medfødte misdannelser)
•  om du bruger protese dagligt eller ikke 
•  hvilken type protese, du eventuelt    
    bruger  
•  hvor i Danmark du bor
 
Vi håber, du vil hjælpe Hy5 med at gi’ 
verden en hjælpende hånd!
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TEKST OG FOTOS SOLVEIG HANSEN OG ERIK NISSEN

BADESKAMMEL TIL REJSEBRUG
Der var en, der på Facebook nævnte 
muligheden for en sammenklappe-
lig skammel til rejsebrug. Jeg fandt 
denne ved jysk til 75,- kroner.

ALLE BIDRAG TIL SIDERNE OM TIPS ER VELKOMNE, 
SEND DEM TIL MIG PÅ SOL1920@GMAIL.COM

TIPS



KRYKKEHOLDERE
Erik Nissen fra Løjt Kirkeby har været 
godt træt af de stokkeholdere, der er på 
markedet. Han har oplevet, krykken faldt 
af, når han kørte i ujævnt terræn på sin 
crosser. Så fandt han på at fremstille sine 
egne holdere og skriver til mig:
- Jeg nu er blevet helt god til selv at 
tegne og 3D printe en holder, der virker, 
og vil også gerne hjælpe andre.
Erik har lavet to udgaver til sig selv, den 
til scooteren sidder på et rundt rør, og 
den til bilen er fotograferet, inden den  

blev monteret. De kan tegnes og printes, 
så de passer til en hvilken som helst stok 
og montering - og i farver efter ønske.
Erik vil gerne printe og sende, og pri-
serne ligger fra 50 til 150 kr. alt efter om 
det er en model, han har, eller den skal 
laves fra bunden.

Du er meget velkommen til at skrive eller 
ringe, hvis du har spørgsmål.
Erik Nissen, erikinr111@gmail.com og
 tlf. 30 31 76 08

TIPS

Ofte falder jeg over noget på nettet/Facebook, bl.a. dette lille tip fra mangeårig 
femuramputeret protesegænger, Henrik, der i et års tid har anvendt trusseind-
læg i hylsteret for at absorbere fugt/sved: 
- Det virker vildt godt og gør, at stumpen ikke får de her sved-slid-områder, 
skrev Henrik og tilføjede:
- Man kan skifte hver dag, men jeg gør det bare ugentligt uden problemer.

Holder til bilen Låsen i en glad farve
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Disse arrangementer er ikke med i AKs kalender, men er taget med i 
bladet som en service, Solveig

ARRANGEMENTER



DANSK HANDICAPDAG
Lørdag den 16. marts fejres Dansk Handicapdag bl.a. i Herning, Vamdrup og på 
Bornholm. Tilmeldingsfristerne er typisk et par uger før, men måske kan du nå at 
komme med på en afbudsplads?
Se i HandicapNYT

FOR KVINDER
Torsdag den 21. marts inviterer SAHVA på Borgervænget 5, Østerbro til Inspiration 
og netværk for dig, der er Kvinde – og protesebruger. Arrangementet fra kl. 16-20 
er gratis, har tre flotte oplæg - du melder dig til på SAHVAs hjemmeside senest 12. 
marts kl. 12 og får derefter at vide, om du får én af de 20 pladser. 
Se mere på https://www.sahva.dk/aktiviteter/kvinde-og-protesebruger/ 

SOMMERKURSER
Uge 26-30 er der ugekurser på Egmont Højskolen. Kurserne er udviklet i samarbejde 
med en række handicaporganisationer, men medlemsskab af disse er ikke en be-
tingelse for deltagelse. Overskrifterne er Det gode Liv, Idræt for alle, Sommersjov i 
Hou, Leg, latter og livsglæde og uge 30, der planlægges sammen med RYK. Priserne 
ligger mellem 3.950 og 4.200,- + evt. 300,- i enkeltværelsetillæg, 200,- for loftlift 
og 300,- for elevationsseng.
Medlemmer af AK kan søge om tilskud hos bestyrelsen (i skrivende stund er de ved 
at lægge budget, men de seneste år har man kunnet få et tilskud på 500,-)
Program for kurserne bliver lagt på højskolens hjemmeside efterhånden som bro-
churene er færdige. Normalt sker dette i marts måned. 
Se mere på https://www.egmont-hs.dk/korte-kurser 

AKTIVITETSWEEKEND
Torsdag d. 15 - søndag d. 18. august holder Amputationsforeningen aktivitets-
weekend for børn og voksne på Ny Sletten ved Silkeborgsøerne. De har lejet et 
kæmpestort spejderhus med handicapegnethed, udendørs pool, udsigt og masser 
af aktiviteter. 
For nærmere info kontakt info@amputationsforeningen.dk 

LØBESKOLE
Den 30. august til den 1. september holder SAHVA sin traditionelle Løbeskole med 
et program spækket med udfordrende og spændende aktiviteter kombineret med 
samvær og vidensdeling med andre amputerede -  i de smukke og lækre faciliteter 
på Musholm, Korsør.
Tilmelding åbner i forår 2019, men du kan allerede nu skrive dig på SAHVAs mailing-
liste, så modtager du information vedrørende Løbeskolen. 
https://www.sahva.dk/aktiviteter/sahvas-loebeskole-2019 
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Sundhed handler om meget mere end 
broccoli og løbeture. Vi ved, at vi men-
nesker har en række dybe og helt spe-
cifikke, naturlige behov, vi skal have 
opfyldt, hvis vi vil have ægte energi og 
overskud i hverdagen.

EKSTREMT ELLER NØDVENDIGT?
I et medrivende foredrag fortalte Chris 

MacDonald sidste efterår præcist, hvad 
han mener, der skal til, for at vi har det 
allerbedst og oplever sund energi og 
mentalt overskud. Et overskud, der er 
tæt forbundet med vores evne til at præ-
stere og skabe en tilværelse, der gør os 
stolte (på den gode måde).
Og han var stolt, bl.a. over det store 
fremmøde i Syddjurs, hvor han i sin tid 

   HUA! 
ENERGI OG MOTIVATION 

  



havde lært så mange at kende – og 
kæmpe – i ”By på skrump” efter nogle af 
de samme principper, der gav deltagerne 
succes i ”U-Turn”, hvor han blev advaret 
og beskyldt for, at det var helt ekstremt, 
hvad han udsatte deltagerne for…

IKKE TIL FORHANDLING
De fire hjørnesten i naturens ”ikke til 
forhandling”-s-liste:

• Søvn – En god og uforstyrret natte- 
 søvn er essentiel for menneskers evne  
 til at holde sig sunde og velfungerende  
 – også mentalt
• Gode, sociale relationer – Mennesker  
 omkring os er langt vigtigere for vores  
 trivsel og sundhed, end de fleste gør  
 sig klart
• Naturlig mad – Vi mennesker er skabt  
 til at spise god, naturlig mad. Vi har  
 brug for en forsvarsmekanisme mod  
 fristelserne i dagligdagen
• Bevægelse i dagligdagen – Hvis mo- 
 tion var en pille, ville vi alle tage den!  
 Med gode rutiner kan vi blive langt  
 mere aktive.     

LYST MED NUANCER
Motivationen? Den behøver vi ikke vente 
på. Chris punkterede myten om, at det 
altid skal være ”lysten, der driver vær-

ket.” Med humor og skøn selvironi delte 
han sin motiverende strategi for, hvordan 
vi træner viljestyrken og skaber rutiner, 
der gør det hele lidt nemmere.  

TPL
Chris bruger ufatteligt mange forkortel-
ser, som er helt hans egne. En af dem, 
han skrev og slyngede ud i hovedet på 
sit publikum gentagne gange, var TPL. 
TPL! Tro På Livet – ja, Tro På Lortet, om 
du vil. Tro På det! Tro på, det nytter.

HUA
En anden og yndet forkortelse hos Chris, 
har gennem mange år været HUA. 
Han kan få os til at tænke på den smi-
lende Ole Henriksen, når han laver et 
skævt saksespring hen over scenen og 
begejstret udbryder HUA! 
Det handler om at Høre, Forstå og Ac-
ceptere. (Heard, Understood and Ac-
cepted, kampråbet fra Chris’ tid i det 
amerikanske militær). Det handler om at 
finde sin indre viljestyrke til at klare en 
hård dag eller nogle svære udfordringer. 
Knyt næverne, spænd op i kroppen og 
stød udråbet ud: HUA. Det giver glæde 
og energi til hjernen.

ESSENSEN
Det er svært at gengive en aftens 
sprængfyldt foredrag på få linjer i et 
lille blad, men essensen er nogle af de 
velkendte råd: 
• Få din søvn, bl.a. ved at stå op samme  
 tid HVER dag, luk og sluk og gå til ro  
 en time tidligere, end du plejer
• Få pulsen op 20-30 minutter og ud at  
 gå en time HVER dag 
• Put kun ting i munden, hvor du kan  
 sandsynliggøre, at det ikke er ret  
 længe siden, det her var levende. 

ØKONOMISÉR
Sørg for, du har energi til dagens ud-
fordringer, også sidst på dagen (tjek 
din status hver time, måske endda flere 
gange i timen)
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AF SOLVEIG HANSEN

GAAAB
Træthed er mange ting: den gode træthed, når man har knoklet med noget vigtigt el-
ler trænet rigtigt, den trælse, når man ikke kan finde ro – og så er der fatigue, kronisk 
træthed.

HVORFOR KRONISK TRÆT?
Lektor Annette Thurah fortalte på et ar-
rangement i Gigtforeningen om, hvad fa-
tigue er, hvorfor det kommer og om der 
kan gøres noget ved det, – når trætheden 
er invaliderende?
Anette, der har været i reumatologien 
siden 1994, bedyrer, at fatigue er en 
”sidegevinst” til kroniske lidelser og 
tilstande som gigt, sclerose, diabetes, 
smertesygdomme, cancer…

MODEL FOR MESTRING
Et sundhedsproblem giver a) forestillin-
ger om tilstanden og b) en følelsesmæs-
sig reaktion – dette fører til overvejelser 
og en handling – og derefter evaluerer 
man, foretager en vurdering, om det 
hjalp/hjælper?
Er Sundhedsproblemet en (banal) Influ-
enza, vælger man nok fornuftsmæssigt 
eller bliver tvunget til at holde sengen  
– og efter nogle dage vurderer man: ”Det 
var en god idé!” 
Er sundhedsproblemet morgenstivhed, 
smerter og hævelse, kan man bekymret 
tænke, det nok er en opblussen af sin 
leddegigt – man observerer; og varer 
tilstanden over en uge, kontakter man 
ambulatoriet og får en ledinjektion – og 
efter nogle dage vurderer man: ”Det var 
en god idé!”

Fatigue KAN ikke gribes an efter samme 
model! – og bliver heller ikke mødt i 
sundhedssystemet på samme måde 
som konkrete diagnoser. Anette kunne 
godt ønske, egenoplevelser får større 
opmærksomhed. Som i Projekt PRO, 
der tager udgangspunkt i patientrap-



>>

porterede oplysninger for at skaffe ny 
viden om, hvordan kvaliteten af kræft-
behandling kan forbedres gennem mere 
patientinddragelse, bl.a. ved at spørge 
ind til (oplevelse af) bivirkninger.

Træthed opdeles 
(i et forskningsprojekt) i 
a)  Fysisk træthed
b)  Hvilken indflydelse har det haft på  
 din deltagelse i hverdags-aktiviteter?
c)  Kognitivt – har det vanskeliggjort din  
 koncentration?
d)  Emotionelt – har det påvirket humø- 
 ret?

HVOR MEGET FYLDER DET?
For 40-70 % fordelt på navngivne gigt-
patientgrupper fylder kronisk træthed 
meget i hverdagen. Det bremser både 
det, man har lyst til og det, man har godt 
af: Hvis man ikke orker at gå en påtænkt 
tur, påvirker det humøret, og er jobbet 
”det eneste”, man magter – eller ikke 
engang magter – så stiger behovet for 
sundhedsydelser generelt.

Hvis sundhedsproblemet er træthed, 
kan det give anledning til bekymring og 
undren, især, hvis den tidligere oplevede 
inflammation har fortaget sig pga. ledin-
jektionen:
Man undres, for hvad er det? Det har 
varet længe – jeg ved ikke, hvad jeg skal 
stille op?
Leder ind i en ond spiral.
Leventha & Meyer 1980

SYGDOMSSPECIFIKKE ÅRSAGER 
Sygdomsaktivitet (inflammation) giver 
naturligvis træthed, for kroppen har 
travlt med at bekæmpe de uønskede 
antistoffer. Men. Hvorfor forsvinder træt-
heden så ikke, når der falder ro på?
Gigt i udbrud kan give søvnproblemer, 
der igen kan gøre, man danner flere 
antistoffer (forhøjet forekomst af bl.a. 
plasmaproteinet CRP)

NEDSAT FUNKTIONSNIVEAU 
I et særligt projekt spørges patienterne 
om ”Hvor god er du til?” 20-30 daglig-
dags gøremål - at klæde dig på, vaske 
hår, rejse dig fra en spisestuestol, gå på 
fladt gulv, gå fem trin op ad en trappe, 
… hvor man kan svare i fire kolonner: 0, 
1, 2 og 3, fra ”ikke god” til en høj grad af 
”god” - der siden ved sammentælling kan 
give et billede af egenoplevelser.

SMERTER 
Smerter er den mest prominente, enkelt-
stående ”medspiller”, der skaber en ond 
cirkel, hvor smerter giver søvnproblemer, 
der giver smerter, der…
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SPONSORERET

Søvnproblemer sænker smertegrænsen 
og øger den systemiske inflammation.

Psykologiske årsager
Der er en stærk sammenhæng mellem 
depression og fatigue ved inflammatori-
ske sygdomme.
Nicolaus 2016
Depression er en konsekvens af fatigue, 
ikke omvendt!
Katz p, 2016, studie om sammenhæng 
mellem inaktivitet og fatigue

En blanding af noget fysiologisk og 
noget emotionelt – og frygten for, hvad 
der måske OGSÅ er i vejen – og frygten 
for, at det ALDRIG går over – forstærker 
problemerne.

HVAD KAN DER GØRES?
Der er desværre ikke noget quick fix, 
men vi kan tage godt vare på os selv.
Fysisk aktivitet hjælper – mens inaktivitet 
bl.a. giver dårlig nattesøvn og stive led.
WHOs anbefalinger for omfang og hyp-
pighed er gode for alle, men start i det 
små.

TRÆN: Fem moderate gange om ugen 
eller tre gange, hvor du giver den gas, 
30-60 min om dagen, eller flere gange 10 

minutter, eller endnu kortere tid, hvis du 
er i dårlig kondition. Øg fra 2000 skridt 
(eller lavere) til 7000, gå stille frem og nå 
dine mål, først i let til moderat tempo, så 
i moderat til øget tempo. 
Opbygger du muskler, gavner det også 
nattesøvnen.

Men, hvis man har smerter?
Muskelondt er ikke farligt – de gode gå-
ture frigiver endvidere endorfiner, krop-
pens egne smertedæmpere.



VELLYKKET SMS-PROJEKT
Sms-beskeder fik en flok op af stolene, i 
gang med træningen og ud at gå, så ko-
lesterolniveau og sundhedstilstand blev 
væsentligt forbedret.

SØVN OG SØVNHYGIEJNE
De fleste voksne skal sove mellem syv og 
ni timer i døgnet, - ikke nødvendigvis ni 
timer om natten, hvis man har ”nappet” 
i løbet af dagen eller i sofaen det meste 
af aftenen.
Få skabt en god søvnrytme – der er 
mange sjove ting, man kan gøre i et 
soveværelse, men tv hører ikke hjemme 
derinde – og heller ikke andre skærme, 
for skærmlys forringer nattesøvnen!

Selfmanagement/mestring – den evne, vi 
har til at mestre symptomer, behandling, 
fysiske og sociale konsekvenser og livs-
stilskonsekvenser, som livet med kronisk 
sygdom medfører
Barlow et al, patient Educ Couns 200.

Vi er med sundhedsvæsenet et vist tidsrum, men med os selv HELE livet.

FIF FRA SALEN:

• Mindfullness kan - for nogen - gøre noget ved tankemylder

• Køb en nattemaske til en tyver i Tiger, så lukkes lyset ude

• Hvis du har svært ved at falde i søvn: 
 Tæl til dit åndedræt, så din udånding varer dobbelt så længe som indånding.
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KALENDER
2019 23. marts  

Temadag ved Bandagist-Centret i Risskov

3. april  

Forfølg dine drømme, netværk på Djursland

30. august til 1. september 

Generalforsamlingsweekend på Faxe Vandrerhjem

JUNI 201830

    Dagsorden ifølge vedtægterne

 1.  Valg af dirigent 
 2.  Valg af referent 
 3.  Valg af stemmetællere
 4.  Årsberetning 
 5.  Forelæggelse af årsregnskab 
 6.  Indkomne forslag:
      Skal være bestyrelsen i hænde senest 2. august, 
  gerne på ak@danskhandicapfobund.dk 
 7.  Fremtidigt arbejde 
 8.  Valg til bestyrelsen 
  a. Valg af formand, Karin Bregendahl er på valg
  b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
      Ove Knudsen og Annelise Hansen er på valg
  c. Valg af suppleanter, Palle Toft Hansen på valg
 9.  Eventuelt  

På Bestyrelsens vegne
Karin Bregendahl, formand/sekretær





Afsender: Solveig Hansen • Engvej 9 • 8560 Kolind


