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Tre et halvt gode år som redaktør på 
Amputationskredsens Medlemsblad. Det 
var, hvad det kunne blive til, når jeg sæt-
ter det sidste punktum i næste blad. Jeg 
har for nylig meddelt både AKs besty-
relse og vores udgiver, FL Reklame, at jeg 
ønsker at fratræde posten som redaktør.

Amputationskredsen fylder 20 i år, men 
har de seneste år ikke gjort meget væsen 
af sig. Medlemsarrangementerne har væ-
ret få, og aftryk i forbundet fornemmer 
jeg heller ikke, desværre. 

Mit eget helbred har haltet, bogstavelig 
talt, og jeg har gennem de seneste må-
neder kæmpet hårdt for at genoptræne 
en dropfod på det ben, jeg ikke har pro-
tese. Det nyeste er, at jeg er blevet halv-
blind efter en blodprop i det ene øje og 
er NØDT til at passe mere på mig selv 
fremover. Derfor er det bl.a. slut med at 
deltage i fantastiske arrangementer og 
opsøge spændende amputter for store 
og små interviews og reportager til AKs 
blad.

Med ét blad tilbage får jeg ”ryddet op” 
i gamle noter, halvfærdige historier og 
forhåbentlig tømt gemmerne. 

Hvem der skal tage over på redaktør-
posten vil jeg ikke blande mig i, men jeg 
tilbyder naturligvis at videregive erfarin-
ger og sparre med vedkommende, hvis 
det ønskes.

Har du noget på hjerte, der skal med i 
næste blad, beder jeg dig sende tekst 
og fotos senest 12. november til mig på 
sol1920@gmail.com

Bedste hilsner
Solveig

REDAKTØREN TAKKER AF
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PROPRIOCEPTION
I alle vores led sidder såkaldte mecha-
noreceptorer. Det er nerveender, der 
registrerer tryk og vibration. Disse input 
bruger hjernen så til at danne sig et ind-
tryk af leddets aktuelle stilling. Man kan 
altså kalde det kroppens ledstillingssans. 
Eller med et fagudtryk; proprioception.

BODYMAP
Jo mere man udforsker kroppens leds 
stillinger (og især yderstillinger), jo ty-
deligere bliver hjernens bodymap. Brin-
ger man aldrig sin krop og sine led ud i 
uvante yderstillinger, bliver kortet uty-
deligt – fordi hjernen aldrig oplever de 
pågældende stillinger. Et utydeligt kort, 
hvor leddene ikke kommer ud i yderstil-
linger, vil øge risikoen for at hjernen vil 
fortolke en uvant ledstilling som utryg el-
ler en trussel – fordi den simpelthen ikke 
har erfaring med denne stilling. 

På billede 1 illustreres et 
tydeligt kort og et utyde-
ligt kort. Forestil dig det 
tydelige kort som et ud-
tryk for en krop, der jævn-
ligt bevæges ud i mange 
yderstillinger og er udsat 

for mange forskellige belastninger. Det 
utydelige kort vil så samtidig være et 
udtryk for en krop, der langt henad vejen 
er ”uudforsket”. Eller inaktiv, om man vil.
 
BALANCEEVNEN, ET SAMARBEJDE 
MELLEM FLERE FAKTORER
Vores samlede balanceevne er sammen-
sat af bl.a. det vestibulære apparat, sy-
net (gennemgået i de to seneste numre 
af AK-bladet) og samarbejdet mellem 
ledstillingssansen og koordinationen. 
En god koordination er afgørende for at 
have en god balanceevne. 

TRÆN LEDSTILLINGSSANSEN OG FÅ 
FÆRRE SMERTER
Det giver god mening at sørge for, at ens 
krop har et så tydeligt bodymap som 
muligt. Den vil simpelthen fungere mere 
optimalt, mere smertefrit og med bedre 
bevægelighed. 

TRÆNING AF BALANCEN 
VED AT STIMULERE LEDSTILLINGSSANSEN 
AF CHRISTIAN JACOB LANGHORN,
FYSIOTERAPEUT – SAHVA

ØVELSE: 
For at få et indtryk af, hvordan ledstillingssansen 
fungerer, kan du prøve at lukke øjnene og henholds-
vis bøje og strække albuen. Eller knæet. Mærk efter, 
hvordan du kan afgøre, hvilken stilling leddet er i. 



   >>

Hjernens indre bodymap: Evnen til at mærke, 
hvilken stilling leddene og dermed kroppen har.

Nedenstående øvelser styrker din 
koordination og ledstillingssans

ØVELSE 1
Hoftecirkler. For begge ben. 
Stående med protese. Stå ved 
noget, du kan holde ved, fx et 
køkkenbord. Stå på det ene 
ben, evt. på en lille forhøjning 
(tyk bog el. lign), og lav store 
cirkler med det andet. Både 
foran, bagved og ud til siden. 
Udføres med begge ben. Prøv 
at variere med at have foden 
(på det cirklende ben) til at 
pege fremad, ud til siden og 
også indad.
Hvis du vil lave øvelsen uden 
protese på, kan du ligge ned på 
siden og lave cirkler med det 
øverste ben.

Som alle andre ting i kroppen, bliver 
leddene gode til det, de øver sig på. Så 
boldspillerens knæ og ankler bliver gode 
til at håndtere hurtige retningsskift. Den 
højaktive protesebrugers led og koordi-
nation bliver gode til at placere fødderne 
eksakt, hvor det er tiltænkt, fx ved trap-

pegang. Hos den inaktive, hvor leddene 
øver sig i altid at være passive og ikke 
blive bevæget eller belastet – så er det 
det, de bliver gode til, dvs. de er dårligt 
rustede til at håndtere nye stillinger. In-
aktivitet øger derfor risikoen for skader 
eller smerter.

Lav en cirkel med et strakt ben. Gerne 
mange forskellige størrelser og retninger. 
Med begge ben. Varier fodstillingen, så 
foden både peger indad, udad og lige frem.
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ØVELSE 2
Tegn en cirkel med dit bækken. 
Start med at trække din ene hof-
tekam op. Træk så dit haleben ind 
under kroppen, træk den anden 
hoftekam op og strit til sidst med 
bagdelen (uden at svaje i ryggen). 
Det var en cirkel. Du kan variere 
øvelsen ved lave større eller min-
dre bevægelser, skifte retning og 
evt. prøve med lukkede øjne. 

Bækkenet løftes i den ene side. Herefter 
løftes den forreste del af bækkenet (altså 
træk halebenet ind under kroppen – uden 
at krumme ryggen). Så løfter du bækkenet 
i den modsatte side af, hvad du startede 
med. og til sidst løfter du den bagerste 
del af bækkenet (altså strit med halebenet 
– uden at svaje i lænden). 

 
 
ApS Røns Køleteknik 
      www.ronskol.dk 
      +45 72 44 44 03 
 



God fornøjelse. Jeg vil anbefale, at du laver ovenstående øvelser som en del af dine 
faste, ugentlige øvelser. Gerne dagligt, men i hvert fald flere gange ugentlig.

Jeg vender tilbage i næste nummer med mere inspiration til hjemmetræning.

ØVELSE 4
Berøring. Især af stumpen. Uden at have protesen eller lineren på, rører du ved hele 
stumpen, både let og fast. For variationens skyld kan du fx tage et par vanter på, 
for at huden på den måde bliver eksponeret for så forskellige input som muligt. Prøv 
desuden at gøre det med lukkede øjne. Evt. kan du anvende en såkaldt massagebold 
(du ved, den lille orange med pigge), til at øve din stumps opfattelse af forskellige 
slags berøring.

ØVELSE 3
Hoftecirkler men med vægt-
bæring denne gang. Denne 
gang er det standbenet, der 
arbejder. Stå stadig på et ben, 
men denne gang er over-
kroppen den bevægelige del 
(i modsætning til i øvelse 1). 
Stå stabilt og hold gerne ved 
fx køkkenbordet med begge 
hænder. Bevæg så overkrop-
pen rundt i en cirkel ovenpå 
benet, der stort set står stille.

Stå på et ben (husk at lave øvelsen med 
begge ben). Bevæg overkroppen rundt i 
en cirkel, med hoften på standbenet som 
omdrejningspunkt. Begge retninger, store 
og små cirkler (og evt. 8taller). Støt dig til 
et køkkenbord el. lign.
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FRA MØR KEKAMMER I AARHUS 
         TIL SAUDI-ARABIEN



FRA MØR KEKAMMER I AARHUS 
         TIL SAUDI-ARABIEN

AF SØREN ANDERSEN
FOTOS SOLVEIG HANSEN OG SØREN ANDERSEN

Jeg har en aftale med Steen 
Køhlert Nielsen om et por-
trætinterview. Det er en dejlig, 
solfyldt septemberdag, og jeg 
møder Steen udenfor hans 
bolig i et bofællesskab i det 
sydlige Aarhus. Steen nyder 
vejret og får sig en pibe tobak.

Steen er født i Aarhus og be-
gynder sit voksenliv med at 
være i lære som fotograf. Det 
blev dog hurtigt for meget. 
Det var mørkt, når han tog på 
arbejde, mørkt i mørkekam-
meret og mørkt, når han kørte 
hjem. Der skulle ske noget. 
Steen tog hyre på en coa-
ster og sejlede i fire måneder 
rundt i Skandinavien. Så var 
det nok, og Steen kom i lære 
som automekaniker - og store 
lastbiler fyldte i Steens liv.

Arbejdslivet med de store 
lastbiler førte til et tilbud om 
at blive langturschauffør. 
Steen slog til og kørte i en 
periode Aarhus – København. 
Det blev også til rigtig lange 
ture, idet vognmanden havde 
ruter helt til Saudi-Arabien. På 
disse ture var de flere chauf-
fører, og skete der noget med 
motoren, kunne Steen træde 
til som mekaniker. Det var 
containerboliger, der blev le-
veret. Boligerne var hurtige 

at etablere og blev brugt som 
boliger til sygeplejersker og 
læger ved nye hospitaler.

En rygoperation satte en 
stopper for livet som lang-
turschauffør. Efterfølgende 
blev det til en periode med ar-
bejdsløshed og mange, veks-
lende job. Steen kan meget 
med sine hænder, så det var 
ikke vanskeligt at få arbejde.

Da Steen går på efterløn, flyt-
ter han til Vittrup nord for 
Løkken. Han kendte området 
og havde flere bekendte, da 
han havde ferieret i området 
gennem flere år. Det var tæt 
på havet og gav også mulig-
hed for at dyrke lystfiskeriet.

BENENE KOLLAPSER
Gennem en længere periode 
får Steen et stadigt dårligere 
blodomløb i benene. Det går 
helt galt en dag. Steen forsø-
ger at rejse sig, men han kan 
ikke mærke benene og har 
ikke kræfter til at komme op 
at stå. Der går et døgn, før 
Steen bliver fundet i dehy-
dreret tilstand og med meget 
ringe blodtilførsel til benene. 
Resultatet bliver, i december 
2019, en dobbelt lårbensam-
putation og en fremtid i kø-
restol.    >>
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Ny garderobe?
- kan vi ikke hjælpe dig med
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Derimod tilbyder vi:
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der forbløffer

på både lav pris 
og høj kvalitet

Bestil online på
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- så brug os



En sådan situation kræver en dyb indån-
ding og spørgsmålet ”hvad nu?” presser 
sig på.

”Når jeg nu ikke kan få Vesterhavet i 
baghaven og Rådhuspladsen i forhaven, 
så kan jeg lige så godt flytte tættere på 
børn og børnebørn”, erklærer Steen. 
Børn og børnebørn bor i Malling syd for 
Aarhus, så nu er de lige i nærheden.

Steen blev visiteret til boligen i bofælles-
skabet og er glad for at bo der. Boligen 
har en passende størrelse og en dej-
lig terrasse, hvor Steen 
har plantet en mindre 
blomsterpark, og op 
ad væggen gror en to-
matplante. Så Steen har 
også grønne fingre!

SOCIALT NETVÆRK 
UNDER OPBYGNING
Steen er født i Aar-
hus, men har de sidste 
mange år boet i Vittrup 
nord for Løkken, der-
for er han i gang med 
at opbygge et socialt 
netværk. Nogle kon-
takter opstår, når han 
sidder udenfor sin dør 
og ryger en pibe tobak. 
Det giver nærvær og 
en snak. Nogle gange 

bliver det også til et glas vin med nabo-
erne. Fisketurene på havnen i Aarhus er 
også en god anledning til socialt samvær 
og snakke.

Steen har meldt sig til en weekendtur til 
Dronningens Ferieby i Grenaa arrange-
ret af Handicapforbundets lokalafdeling 
Aarhus-Randers. Steen håber på nogle 
hyggelige dage og nye bekendtskaber, 
samtidig med, at han gerne vil have ideer 
til, hvordan han kan få en handicapbil. 
Den pensionerede chauffør savner at 
kunne sidde bag rattet og komme rundt.

Scan 
for mere

information
Dit professionelle 

Snedker & Tømrerfirma

Ringbakken 5 · 3660 Stenløse 
tlf.: + 45 48 18 11 11 · fax: + 45 48 18 12 66 

mail: beatrae@beatrae.dk
www.BEATRAE.dk

• Snedker og tømrer

• Maskinsnedkeri

• Bygnings- og servicearbejde

• Hovedentreprise

• Nybygning

• Renovering

• Vedligeholdelse

• Inventar
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LØB OG 
MOTION



AF SOLVEIG HANSEN
KILDE: LASSE MADSEN OG FACEBOOK
PRIVATFOTOS

I efteråret startede Parasport Frede-
riksberg et løbe- og motionshold for 
benamputerede. Holdet træner hver 
onsdag på Frederiksberg Stadion kl. 
16:00-17:30. Den første time trænes 
der løb og løbeteknikker på løbeba-
nen – den sidste halve time står den 
på styrketræning.

Tid og sted: Onsdag kl 16:00-17:30. 
Frederiksberg Stadion, Sønderjyl-
lands Allé 6, 2000 Frederiksberg.

Man kan altid bare møde op. Planen er 
at søge midler og indkøbe løbefødder 
m.m. - indtil videre har Lasse lånefød-
der med.
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FEMDOBBELT  EUROPAMESTER, 
 FIRE GANGE VERDENSME STER OG I SINE YNGRE DAGE 

 FEM GANGE  DANSK MESTER

AF SOLVEIG HANSEN
FOTOS STEEN ASBJØRN ANDREASSEN

Det er med en vis ærbødighed, jeg 
nærmer mig Ry. Vores aftale har været 
udskudt nogle gange, men nu skal jeg 
møde den sindssygt dygtige verdens-
mester, Danmarks eneste kvinde i para-
disciplinen Taekwondo.  Jeg skal møde 
Lisa Kjær Gjessing.

Fem minutter senere sidder jeg bænket 
i det hyggelige hus, Lisa og manden Kri-
stian har renoveret og istandsat i snart 
fem år. Og sikke et resultat. Her er gen-
nemført smukt OG en formidabel udsigt. 
Og fra første færd går snakken både 
livligt, dybt og herligt. Vores historier er 
vidt forskellige, men med visse fælles 
oplevelser af, hvordan andre ser på en 
enarmet pige - OG vores naturlige til-
gang til, hvordan ting trods alt kan gøres. 
Det har dog ikke været lige let i starten af 
Lisas karriere som amputeret. Armstum-
pen skulle helst gemmes væk, og det var 
problematisk med ærmelængder osv. Nu 
går Lisa gladeligt i kortærmede bluser 
og skænker det ikke mange tanker, hvad 
andre tænker. 

Hjemmet oser af hygge og personlige 
”souvenirs”, bl.a. pryder et par impalaer 
væggene = trofæer fra to safariture i 
Afrika. Det er Lisas forældre hjemme i 
Stauning i Vestjylland, der har vækket 
det unge pars passion for jagt. De ynder 
også at benytte sig af at bo lige ud til 
Ry Møllesø, der er en del af Gudenåen, 
de har et par kajakker, en andel i en 

speedbåd, en tømmerflåde med motor 
og overnatningsmulighed, og ud over 
løbetræning er de vældig engagerede i 
det lokale håndboldliv.

Familien har lige holdt konfirmation for 
den ældste af de to døtre. Hun var 1½ år, 
da Lise blev opereret for anden gang for 
kræft i hånden. Og (de helt sikkert mand-
lige kirurger (!)) tog reservemateriale til 
operationsområdet fra modsatte hofte 
og Lisa undrede sig:



FEMDOBBELT  EUROPAMESTER, 
 FIRE GANGE VERDENSME STER OG I SINE YNGRE DAGE 

 FEM GANGE  DANSK MESTER

– Hvordan forventer de, men kan balan-
cere rundt med et bette barn, når den 
ledige arm er i modsatte side af den 
brugbare hofte? 
Det var ikke de eneste spekulationer, der 
tærede på den lille familie. Ved en kon-
trol var det blevet konstateret, både at 
kræften havde spredt sig i hånden, men 
der var også mistanke om spredning til 
indre organer – heldigvis var det sidste 
blot skygger på røntgenbillederne, og for 
nylig er Lisa blevet endelig frikendt efter 

fem års opfølgende kontrolundersøgel-
ser. Lisa mindes, at Kristian var langt 
mere bekymret end hun selv, dengang 
hun i al hast fik bortopereret hånden, 
fordi han for nylig havde mistet en god 
ven til kræft.

Lisa skulle selvfølgelig proteseforsynes, 
men hun var ikke særlig imponeret over 
det seletræk, der var udviklet under før-
ste verdenskrig og den mandehånd, de 
bedyrede var ”unisex”. Faktisk tog det 
ni måneder at få noget mere elegant 
og brugbart, og Lisa fortæller smilende, 
at hun jo i mellemtiden havde udviklet 
metoder til at løse størsteparten af dag-
ligdagens udfordringer uden protese.

Lisa er ”gammel” Taekwondo-kæmper, 
bl.a. Dansk Mester fem gange, men 
lagde sin sport på hylden, da hun fulgte 
med Kristian et år til Spanien, hvor han 
spillede håndbold ved spanske BM Altea 
og Lisa blev gravid. Hun blev amputeret 
i april ’12, dvs. det år, hvor der var OL og 
PL i London, og hvor danske medier vir-
kelig skruede op for TV-dækning af PL. 
Lisa var vildt betaget af de helt særlige 
præstationer, og da hun fik besøg af sin 
”gamle” træner, Bjarne, var det snub-
lende nær at genoptage sporten. Hun 
var færdig med jurastudiet, pigerne i 
skole og hun kløede på med krum hals 
og gjorde flot comeback med flere sejre 
trods otte års pause. 

Taekwondo er en koreansk kampsport, 
hvor man må sparke i hovedet, og Lisa, 
der naturligvis havde fået sværere ved    >>
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at parere, funderede på, hvor smart 
det var at udsætte sig selv for risiko 
for hovedskader? Hun fandt ud af, at i 
para-sporten er det UDEN hovedkontakt 
og med flere beskyttere - og lagde ud 
med at besejre ”Dronningen” af para-
taekwondo. Hun vandt fem-fire, og de to 
har siden battlet i fem finaler, hver gang 
med kamp til stregen. Nu er de i hver sin 
vægtklasse.

Lisa var SÅ klar i foråret, og trænet op til 
PL i Tokyo, der jo desværre måtte udsæt-
tes. Hendes træning, der fortsat er med 
Bjarne og rask-idrætten måtte nytænkes, 

og Landstræner ved Elite 
Vest, Bjarne Johansen fik 
arrangeret udetræning 
i tråd med retningslinjer 
og restriktioner - med 
mundbind og handsker - 
hjemme i sin carport. Og 
selv om meget er ændret 
siden, træner de fortsat 
i carporten. Herudover 
træner Lisa styrketræning 
med Line Hovgaard-Han-
sen fra Team Danmark, 
og trods savnet til træ-
ningslejre og stævner, er 
motivationen fortsat god.

A pro pos Tokyo er det 
første gang, taekwondo 
er med som paralympisk 
sport, og Lisa er derfor 
med på plakaten for PL, 
der har en af hædersplad-
serne på væggen i det 
smukke hjem i Ry. Der 
hænger også flere store 
malerier udført af kunst-
nere, de kender person-
ligt. Bl.a. det fantastiske 
portræt af Muhammad 

Ali, malet af Kristians tante, Ninni Lodahl 
Gjessing, der er byrådsmedlem, præst og 
har viet Lisa og Kristian.

- Jeg går efter guld, det er den eneste 
medalje, jeg mangler (den paralympiske, 
red.). Når man tænker over, hvor meget 
jeg har ofret og sagt nej til, så skal jeg gå 
efter guld, det er jeg nødt til. Det skylder 
jeg både mig selv og mine omgivelser, 
har Lisa ifølge journalist ved DR Sporten, 
Johan Haarløv, tidligere udtalt til DR.

TOKYO 2020
PARALYMPIC GAMES

PL-plakat venligst udlånt af 
Niels Christiansen, direktør 
v/ Parasport Danmark.
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KRONISKE SMERTER
FORSKERE UDVIKLER POTENTIEL 
BEHANDLING TIL KRONISKE 
SMERTER
Forskere fra Københavns Universitet har 
udviklet en ny måde at behandle kroni-
ske smerter på, som er testet i forsøg 
med mus. Med et stof, som de selv har 
designet og udviklet, kan de opnå fuld 
smertelindring.

Mellem syv og ti procent af verdens 
befolkning lider af kroniske smerter, 
der stammer fra nerver, som er blevet 
beskadiget. En sygdom, der kan være 
stærkt invaliderende. Nu har forskere 
fra Københavns Universitet fundet en ny 
måde at behandle smerterne på.

Behandlingen er testet i mus, og de nye 
resultater er of-
fentliggjort i det vi-
denskabelige tids- 
skrift EMBO Mole- 
cular Medicine. I 
godt et årti har for-
skerne arbejdet på 
at designe, udvikle 
og teste et stof, 
der skal give fuld 
smertelindring.

”Vi har udviklet 
en ny måde at be-
handle kroniske 
smerter på. Det er 
en målrettet be-
handling. Det vil 
sige, at den ikke 

Billedet viser stoffet Tat-P4-(C5)2 efter en injektion i rygmarven. Stof-
fet (lilla) trænger ind i nervecellerne i rygmarven (gule), men ikke i de 
omkringliggende celler (cellekernerne er blå). 
Foto: Københavns Universitet.
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rammer den generelle, neuronale signa-
lering, men kun rammer de ændringer i 
nerverne, som sygdommen fremkalder,” 
fortæller medforfatter Kenneth Lindega-
ard Madsen, lektor ved Institut for Neuro-
videnskab, Københavns Universitet.

”Vi har arbejdet på det her i mere end ti 
år. Vi har taget processen hele vejen fra 
at forstå biologien, opfinde og designe 
stoffet til at beskrive, hvordan det virker 
i dyrene, påvirker deres adfærd og fjer-
ner smerten,” siger Kenneth Lindegaard 
Madsen.

Kroniske smerter kan blandt andet opstå 
efter en operation, hos personer med 
sukkersyge, efter en blodprop og efter 
en amputation i form af fantomsmerter.

KLINISKE FORSØG 
SOM NÆSTE SKRIDT
Stoffet, som forskerne har udviklet, er et 
såkaldt peptid ved navn Tat-P4-(C5)2. 
Peptidet fungerer målrettet og rammer 
kun de nerveændringer, som er et pro-
blem og skaber smerterne.

I et tidligere studie har forskerne vist, at 
brugen af peptidet også kan mindske 
afhængighed i en dyremodel. Derfor hå-
ber forskerne, at stoffet potentielt også 
vil kunne hjælpe smertepatienter, der er 
blevet afhængige af eksempelvis opio-
ider, et smertestillende stof.

”Stoffet virker meget effektivt, og vi ser 
ikke nogen bivirkninger. Vi kan give det 
her peptid og få fuld smertelindring i 
den musemodel, vi har brugt, uden at få 
den sløvende effekt, som kendetegner 
eksisterende, smertelindrende medicin,” 
siger Kenneth Lindegaard Madsen og 
fortsætter:

”Nu er vores næste skridt at arbejde os 
henimod at kunne afprøve behandlingen 
på mennesker. Målet for os er at udvikle 
et lægemiddel, og derfor er planen at 
etablere et biotekselskab så snart som 
muligt, så vi kan fokusere på dette ar-
bejde.”

Forskerne arbejder nu på at kunne lave 
kliniske forsøg blandt andet i samarbejde 
med smerteforsker Nanna Brix Finnerup, 
der er professor ved Aarhus Universitet.

Studiet er blandt andet støttet af Novo 
Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og 
Danmarks Frie Forskningsfond. Der er 
indgivet en patentansøgning fra Kø-
benhavns Universitet på baggrund af 
Kenneth Lindegaard Madsen og hans 
kollegers studie og resultater.

Kontakt: 
Lektor Kenneth Lindegaard Madsen
23649401
kennethma@sund.ku.dk 

Solvig Hansen
Fundet på nettet 30. april 2020

Læs hele studiet 
“A high-affinity, bivalent PDZ do-
main inhibitor complexes PICK1 to 
alleviate neuropathic pain” i EMBO 
Molecular Medicine.
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TRÆBENSKOVEN

Det er ganske vist: Der findes en skov med 
navnet Træbenskoven. Den ligger i Sten-
derup Skovene syd for Kolding, som siden 
1500-tallet har været ejet af Kronen, dvs. 
staten, og var et af kongens jagtdistrikter. 
Navnet fik den efter krigen i 1864. Her 
havde så mange soldater mistet et ben, at 
der var voldsomt behov for benproteser, 
og de bedste træben blev lavet af lindetræ.   
Så der blev mangel på lindetræ, og staten 
besluttede at plante en skov af lindetræer, 
så den samme mangel på materiale til 
træben ikke gentog sig ved næste krig. 
Skoven blev plantet i Sønderskoven ved 
Sønder Stenderup. De fleste af de oprin-
delige lindetræer er for længst fældet, 
men selvsåede børn og børnebørn af de 
oprindelige træbenstræer står endnu og 
viderefører navnet: Træbenskoven. Her 
fandt jeg i går en passende stump, som 
jeg en dag kan få drejet et ægte træben af.

SE UDGIVELSEN ONLINE

SCAN HER

AMPUTATIONSKREDSENS
MEDLEMSBLAD

PROPRIOCEPTIONFEM-DOBBELT EUROPAMESTER

TRÆBENSKOVEN

EFTERÅR 2020

FUNDET PÅ FACEBOOK I SOMMERFERIEN OG GENGIVET MED 
TILLADELSE FRA LARS RANGGAARD
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HVEM ER LIVETSOMSENIOR?
AF JEPPE & HELLE, EJERE AF LIVETSOMSENIOR

Vi har solgt hjælpemidler på internettet 
siden 2014, og vi er stolte af at have hjul-
pet alle vores kunder med produkter, der 
gør hverdagen lettere. Vi sælger hjælpe-
midler til privatpersoner, kommuner og 
institutioner i hele Danmark.

Vi har specialiseret os i salg af hjælpe-
midler på internettet, og vores kunder 
har stor mangfoldighed. Vi sælger blandt 
andre til ældre, til personer, der har et 
handicap eller personer med arbejdsre-
laterede skader. Vi samarbejder med de 
førende brands indenfor hjælpemidler 
og holder os altid opdateret på de nyeste 
løsninger og produkter på markedet.

FAMILIEEJET VIRKSOMHED MED 
HOVEDKONTOR I ROSKILDE
LivetSomSenior er en familieejet, dansk 
virksomhed med hovedkontor i Roskilde. 
Virksomheden blev stiftet i 2014 af Helle 
og Jeppe. Vi har fra starten haft som 
mål, at LivetSomSenior skal gøre det 
nemt at købe hjælpemidler til alle behov. 

Derfor sælger vi alle vores produkter via 
internettet. Alt, du køber hos os, bliver 
sendt hjem til dig, så du kan se og prøve 
varen. Skulle du vælge at returnere, kan 
du sende den tilbage til os indenfor 365 
dage og få pengene tilbage.

Ved langt de fleste af vores produkter 
kan du se en video, hvor produktet bli-
ver demonstreret. Når du har valgt dine 
varer, så bestiller og betaler du i netbu-
tikken. Du vælger selv, om dine varer 
bliver leveret direkte hjem til dig eller til 
en pakkeshop i nærheden af din bopæl. 
Når du har modtaget pakken, kan du se 
og afprøve varen.

Hos LivetSomSenior sælger vi både 
hjælpemidler, som er ’need-to-have’ og 
’nice-to-have’. Et ’need-to-have’ hjælpe-
middel vil ofte være et behov, der afkla-
res i samarbejde med din fysioterapeut, 
læge, ergoterapeut eller en pårørende. 
Hos LivetSomSenior mener vi, at du og 
dine omgivelser er dem, som bedst ved, 



hvilket behov du har. Vores fornemste 
opgave er at præsentere dig for de 
valgmuligheder, du har, og gøre dem 
tilgængelige, så du kan bestille dem på 
nettet. Vi mener, at alle skal have samme 
mulighed for at købe hjælpemidler.

PERSONERNE BAG VIRKSOMHEDEN
Ideen til LivetSomSenior.dk opstod i 
2013, da et familiemedlem havde behov 
for et hjælpemiddel, som kommunen ikke 
ville stille til rådighed. Vi blev frustrerede 
over, at vi ikke kunne finde et sted, hvor 
vi kunne læse om produktet og se bille-
der, inden vi købte det. LivetSomSenior 
startede derfor med et ønske om at gøre 
køb af hjælpemidler tilgængeligt for alle. 
LivetSomSenior ejes af Helle Munk og 
Jeppe Vestergaard. Helle er oprindelig 
uddannet biolog og gymnasielærer og 
har i mange år arbejdet med formidling. 
Jeppe har en fortid indenfor IT- og Tele-
branchen, og det er ham, der sørger for 
at alt det tekniske ved vores hjemmeside 
fungerer. 

GOD KUNDESERVICE ER VORES 
VIGTIGSTE MÅL
Vi sætter en stor ære i, at du bliver til-
freds med dine køb og vores betjening 
af dig som kunde. Derfor har vi også 
kvalificerede medarbejdere, som altid er 
klar til at hjælpe dig, uanset hvilken form 
for hjælp, du har brug for, når du skal 
udvælge det helt rigtige hjælpemiddel 
til at dække dit behov.

Vi lægger vægt på, at du får en god og 
personlig service, og derudover sørger 
vi for, at dine varer bliver sendt samme 
dag, som du bestiller dem, hvis du laver 
din bestilling inden kl. 13 på hverdage.

Du har naturligvis fuld returret på dine 
varer, hvis det skulle vise sig, at du fortry-
der dit køb. På den måde kan du føle dig 
både tryg og sikker, når du bestiller dine 

hjælpemidler online hos LivetSomSenior. 
Vi har desuden e-handelsmærket, hvilket 
er din garanti for, at vores webshop er 
et sikkert sted for dig at købe dine hjæl-
pemidler.

VI VIL GERNE GIVE DIG EKSTRA 
FORDELE OG TRYGHED
Hos LivetSomSenior.dk har vi indgået 
en samarbejdsaftale med Ældre Sagen. 
Ældre Sagen er en organisation, der ar-
bejder for, at alle danskere skal have et 
godt liv – hele livet. Hvis du er medlem 
af Ældre Sagen, kan du derfor handle 
hos LivetSomSenior med medlemsrabat.

”For mange ældre er det en økonomisk 
omkostning, når der skal købes hjæl-
pemidler. Vi samarbejder derfor med 
LivetSomSenior.dk, så du kan opnå med-
lemsrabat på dine køb.” Søren Høyer, 
seniorkonsulent hos Ældre Sagen. 

Derudover har vi lavet en vejledning til, 
hvordan bevilling af hjælpemidler fun-
gerer, hvis du ønsker først at undersøge 
mulighederne hos din kommune.

KONTAKT VORES KUNDESERVICE
Du kommer nemt i kontakt med vores 
kvalificerede medarbejdere i kundeser-
vice. Det kan du gøre ved at ringe til os 
på alle hverdage mellem kl. 9 og 15: Du 
kan også sende en e-mail, så svarer vi 
indenfor 24 timer.

Ring til: 70 40 40 24 eller 
Skriv til: kontakt@livetsomsenior.dk

SVENSK WEBSHOP
Skulle du få brug for at bestille et hjæl-
pemiddel til en person, der bor i Sverige, 
så er du også meget velkommen til at 
besøge vores svenske webshop. 
Du finder vores svenske webshop på: 
www.shoppo.se
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BESTYRELSENS 
SAMMENSÆTNING
FORMAND 
Ove Knudsen 
Søhøjen 22 
8381 Tilst 
22641204 
oveknudsen@hotmail.com

NÆSTFORMAND/SEKRETÆR 
Annelise Hansen 
Hillerødvejen 62 
3250 Gilleleje 
40195228 
annelise-hansen@live.dk

BESTYRELSESMEDLEM 
Jørn Katballe 
Saksagervej 4 
9760 Vrå 
60924803 
katballe88@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM 
Anja Bærentsen 
Hovgårdsparken 23, st, tv 
3060 Espergærde 
23816623 
anjab@erfort.dk

BESTYRELSESMEDLEM 
Palle Toft Hansen 
Knivkærvej 18 E 
4220 Korsør 
40145228 
palletoft@hansen.mail.dk

SUPPLEANT
Arne Hansen 
Hillerødvejen 62 
3250 Gilleleje 
40159861 
snedkerarne@hotmail.com
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