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”Happiness is when what you think, what you say, and
what you do are in harmony.”
				
Mahatma Gandhi
		
Under helgen 13-15 maj genomfördes den första upplagan
av Amputee Tri Camp på Träningskliniken, Skärhamn,
Tjörn. Till lägret kom 10 benamputerade från hela södra
Sverige. Lägret inleddes på fredagkvällen med simträning
i Stenungsunds simhall. Malin Jönsson, flerfaldig medaljör i simning, instruerade deltagarna i crawlteknik.

kliniken. Många deltagare upptäckte spinningens fördelar då spinning är en aktivitet där man kan ta i riktigt
ordentligt utan att belasta stumpen hårt.
Under eftermiddagen fanns det möjlighet att prova på
att cykla utomhus tillsammans med Michael Lindgren
från Svenska Cykelförbundet. De deltagare som inte
hade tagit med sig egen cykel hade möjlighet att prova
exempelvis att cykla tandem.

Lördagen inleddes med föreläsning av Jessica Crafoord,
Leg Ortopedingenjör, Össur Nordic, om hur man kan träna triathlon som benamputerad. Därefter följde en föreläsning av Benny Svendsen, Veloposition, om betydelsen
av rätt sittposition på cykeln.
Innan lunchen kunde intas körde samtliga deltagare ett
spinningpass som leddes av Lotta Nilsson, VD Tränings-

Håkan Axelsson Team Ossur Nordic Tri och Jessica Crafoord

Malin Jönsson, Team Ossur Nordic Tri
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Gruppbild på cykelgänget

inspirationsläger I TJÖRN
”Fler och fler tar cykeln. Vem tog min?”
				
Okänd
				
REKOGNISERING INFÖR TJÖRN TRIATHLON
För de deltagare som inte ville cykla fanns möjlighet att
träna funktionell styrketräning med Saffran Möller, Leg
Sjukgymnast, Össur Nordic, och Åsa Andersson, Leg
Sjukgymnast, Träningskliniken. Eftermiddagen avslutades
med en tur till tävlingsområdet där simstart, växelzon och
målgång kunde inspekteras.

hjälp att utveckla sin löpteknik och övningar som är bra
för att förbättra hållning och teknik. Lägret avslutades
med en lunch och det var trötta men väl motiverade deltagare som lämnade Amputee Tri Camp 2011.
De flesta deltagarna kommer att återse varandra i samband med Tjörn Triathlon i augusti antingen som deltagare eller funktionärer. Förhoppningsvis får vi se Dig där
också!

Innan middagen fick deltagarna en överraskning: Ett
Zumbapass! Passet var mycket uppskattat och lockade
till många skratt bland svettdropparna. Dagen avslutades
med en gemensam middag på Träningskliniken.
Lägrets sista dag bestod av en löparskola. De deltagare
som inte hade en egen löparfot hade möjlighet att prova
Össur protesfot för löpning, Flex-Run. Deltagarna fick

Gruppbild på löpargänget

Håkan Axelsson med ledsagare

AMPUTEE TRI CAMP 13-15 MAJ 2011

TEAM ÖSSUR NORDIC TRI
TRIATLETER TEAM ÖSSUR
Malin Jönsson – 1,9 km simning
Håkan Axelsson – 21 km löpning
Hans Andersson – 90 km cykling
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“tillsammans har vi två
friska ben av sex möjliga
och satsar ändå på att
genomföra ett triathlon”
För första gången står benamputerade deltagare på
startlinjen när en triathlontävling avgörs i Europa. Hans
Andersson, Håkan Axelsson och Malin Jönsson bildar
Team Össur, stafettlaget som ska avverka en halv Ironman
på Tjörn i slutet av augusti.

Ironman är egentligen en triathlon, sanktionerad av den internationella organisationen WTC, med en bestämd längd
på de olika delsträckorna. På Tjörn ska deltagarna avverka
en halv Ironman vilket innebär 1,9 km simning, 90 km cykling och 21 km löpning.

– Att få vara med i en triathlon har varit lite av en dröm
för mig. Och eftersom jag alltid gillat lagkapper i simning
så ska det bli himla kul att få tävla med ett stafettlag, säger
Malin Jönsson och pustar ut vid fikabordet efter ett hårt
jympapass på Tjörn.

När Malin Jönsson säger att ”den som klarar en triathlon
är en riktig idrottare” ger hon utryck för den utbredda respekt som finns för denna idrottsgren. Och visst är den tuff
och kräver mycket träning och noggranna föreberedelser.
Men faktum är att triathlon samtidigt kan vara en utmärkt
träningsform för många personer med funktionsnedsättning. Det anser Jessica Crafoord, ortopedinjengör, klinisk
specialist och initiativtagare till att introducera triathlon för
benamputerade i Sverige.

Här deltar hon i ett förberedande läger på friskvårdsanläggningen Träningskliniken i utkanten av idylliska Skärhamn.
Samtliga tio deltagare är benamputerade och får lära sig
grunderna i triathlon, en av de snabbast växande idrottsgrenarna för icke-funktionsnedsatta. Personer med funktionsnedsättning har tidigare kunnat tävla i amerikanska
San Diego. Nu välkomnas de alltså även i Europa, på den
svenska västkusten.
Klockan nio på morgonen den 28 augusti går startskottet för Tjörn Triathlon. Då kastar sig Malin Jönsson i havet på första sträckan. Framför sig har hon 1,9 kilometer
frisim bland vågor och maneter, rena maratonloppet för
sprintern Jönson som mest tävlar på 100 meter fritt för sin
klubb i Malmö.
– Fast jag har deltagit i Vansbrosimningarna och det är faktiskt ännu längre. På Tjörn kommer jag också att använda
min nya våtdräkt som jag sytt in för att underlätta simningen. Men visst känns det pirrigt, man vill ju inte hamna efter
direkt så man förstör för de andra i laget.
Triathlon består av simning, cykling och löpning i nämnd
ordning. Ironman – på svenska järnman – förknippas
nog mest med den berömda tävlingen på Hawaii. Men

– Träningen är varierad, man tränar många olika delar av
kroppen. Och känner du att du börjar få skavsår av till exempel löpningen kan du istället ägna mer tid i bassängen
eller på cykeln.
Jessica Crafoord är själv triatlet och har deltagit i flera
Ironman. Genom idrotten har hon lärt känna Lotta Nilsson
som driver Träningsklinken och som drog igång Tjörn
Triathlon, för att hedra sin bortgångne make som var framgångsrik triatlet. I vintras berättade Jessica Crafoord om
sina planer, hur hon ville få benamputerade personer att
pröva triathlon. Handlingsmäniskan Lotta Nilsson reagerade snabbt.
– Låter bra, då öppnar jag en tävlingsklass för atleter med
funktionshinder i Tjörn Triathlon och så kör vi först ett inspirationsläger under våren här i Skärhamn.
Och på den vägen är det. Under inspirationslägret har
deltagarna fått lära sig grunderna i triathlon. Det handlar
om allt från träningsupplägg till hur man ställer in cykeln.
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Benny Svendsen, en av landets få ”bikefitter”, har justerat
sadlar och styrstänger för att deltagarna ska kunna cykla
fort, säkert och skadefritt.

Hans Andersson började långsamt gå in sina proteser. Så
småningom kunde han klättra på stegen när huset målades om. Sedan skaffade han sig en hoj.

Hur många som kommer att ställa upp i tävlingen i augusti är ännu osäkert. Men helt klart är att Malin Jönsson får
sällskap av Hans Andersson och Håkan Axelsson. Den senare är något av stafettlagets ankare, inte bara för att han
löper slutsträckan.

– Jag brukar cykla 3-4 dagar i veckan, ca 3-5 mil per gång.
Sedan jag kom med i laget tränar jag mer målinriktat och
varvar långkörning med kortare intervallpass.

54-årige Håkan Axelsson har massor av rutin från idrotten. Under sin tid som brandman tävlade han på elitnivå
och körde SM på skidor och Vasaloppet. Så fastnade han
i en pistmaskin, trasade sönder ena underbenet och några
mörka år följde. Fem år senare föll han olyckligt igen och
tvingades amputera foten. Det var paradoxalt nog då hans
idrottskarriär satte fart igen. Inom ett år hade han lärt sig
tekniken att löpa med protes.
– Jag började också ta upp skidåkningen och på senare år
har jag deltagit i paralympics i Vancouver och varit på träningsläger på glaciär. Faktum är att jag genom amputationen fått uppleva en del fantastiska saker som jag annars
aldrig skulle fått vara med om.

Den 28 augusti ska Hans Andersson cykla nio mil, så långt
har han aldrig cyklat tidigare.
– Det låter kanske löjligt men jag har redan börjat förbereda mig mentalt för Tjörn Triathlon, jag får verkligen se till
att inte gå ut för hårt.
Än hur det går känns det som team Össur är vinnare. Trion
kommer att bryta ny mark och flytta fram gränserna för vad
som är möjligt att klara av med funktionsnedsättning. Eller
som Malin Jönsson kaxigt formulerar det.
– Tänk dig, tillsammans har vi två friska ben av sex möjliga
och satsar ändå på att genomföra ett triathlon. Visst är det
häftigt!?

I fjol sprang Håkan Axelsson Göteborgsvarvet på en timme och femtio minuter. Slutsträckan under Tjörn Triathlon
är ungefär lika lång. Ändå tror han att den kommer att bli
lättare att springa.
– På grund av mitt synhandikapp springer jag med en ledsagare vilket är rätt besvärligt när man har många runt omkring sig, som under Göteborgsvarvet. På Tjörn kommer
jag förmodligen att slippa trängas med andra löpare.
Om Malin Jönsson och Håkan Axelsson är stafettlagets rutinerade idrottsutövare är Hans Andersson den glade motionären. Ja, det är i varje fall så han lite blygsamt presenterar sig. Ändå tvekade han inte när Jessica Crafoord frågade
om han vill ingå i laget.
– Fast egentligen är det lite overkligt. Triathlon fanns liksom inte med på kartan tidigare, säger han.
Vid 18 års ålder drabbades Hans Andersson av en så kallad
mördarbakterie. Han låg för döden, klarade sig men förlorade båda fötterna. Länge vägrade han använda protes och
tog sig fram med rullstol. Kilo lades till kilo och när han
gått upp 60 kilo insåg han att något måste göras.
Torbjörn Jonestad och Malin Jönsson
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Nytänkande byggt på
väl beprövad teknologi
Flex-Foot protesfötter har länge varit ett förstahands
val för protesidrottare. Dessa “testförare” och deras erfarenhet har gett ovärderlig information för att
vidareutveckla och anpassa Flex-Foot till en hög
klassig protesfot för vardagsbruk.

MOTIONSFÖTTER FÖR ALLA
Alla protesbrukare, oavsett om du är vardagsmotionär
eller elitidrottare, har nytta av Flex-Foot protesfötternas unika funktion. För dig som är vardagsmotionär
kan vi varmt rekommendera FLEX-RUN™.
FLEX-RUN™ är en perfekt motionsfot för både trans
tibialt och transfemoralt amputerade som tycker om
vardagsmotion i form av jogging, Friskis & Svettis,
innebandy osv.
Det är ingen slump att Oscar Pistorius och Sarah
Reinertsen väljer Flex-Foot.

FLEX-RUN™
AKTIVITETSNIVÅ

En perfekt joggingfot
för vardagsmotionären.
Rekommenderas till både
transtibialt och transfemoralt
amputerade.
Finns i kategori 1-9.
Sarah Reinertsen, triatlet, Team Ossur
När Sarah Reinertsen anmälde sig till sitt första Triathlonrace hade hon aldrig suttit på en cykel och kunde inte simma. 2005 lyckades hon, som första kvinnliga lårbensamputerad någonsin, genomföra ett av sporthistoriens tuffaste race

- the Hawaii Ironman. Idag ingår Sarah i Team Ossur och
använder Össur-produkter som Iceross Dermo®, Elation®,
Flex-Run®, Talux®, Vari-Flex® och Total Knee® 2000/2100.
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bli en “väckarklocka”
”In the end, it’s not going to matter how many breaths
you took, but how many moments took your breath away”
				
Shing Xiong
		
DATUM ATT NOTERA

ÖSSUR AMPUTEE CAMP 21–23 OKTOBER 2011

Berätta gärna om, och hänvisa till, event och seminarier
som anordnas för brukare. Om inte annat så för att ge
amputerade möjlighet att möta andra amputerade i samma situation. För alla brukare, oavsett ålder och aktivitetsnivå, är det viktigt med förebilder och känsla av samhörighet. Och tillfällena är dessvärre relativt begränsade.

Under 3 dagar har du möjlighet att träffa andra amputerade och få hjälp av proffs med att bli en bättre gångare,
och/eller lära dig springa eller att hitta en passande idrott.

Närmast förestående event är:
TENSON TJÖRN TRIATHLON 27 AUGUSTI, 2011, TJÖRN
För första gången i Scandinaviens historia finns det nu
möjlighet för atleter med funktionshinder att anmäla
sig till en halv Ironman. I tävlingen simmar deltagarna
1900 m, cyklar 90 km och springer 21 km – individuellt
eller i lag. Om du inte vill delta själv, så kom gärna och
heja på Team Ossur Nordic Tri!
Läs mer på www.tjorntriathlon.com
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I år anordnar Össur, för första gången i Norden, ett träningsläger för benamputerade. Lägret vänder sig till alla
benamputerade, oavsett ålder och aktivitetsnivå.

Vid varje aktivitet har du möjlighet att träffa en eller flera
erfarna brukare. De flersta av föreläsarna är verksamma
inom den ortopedtekniska branschen och har jobbat i
flera år med amputerade och deras rehabilitering. Dessutom kommer Thomas Fogdö att vara vår Motivational
Speaker och tipsa om hur man kan påverka sin prestation.
Under fredagen ligger ett parallellt program för ortopedingenjörer och sjukgymnaster med fokus på hur professionella kan hjälpa brukare till en högre aktivitetsnivå.
Läs mer på www.ossur.se/EventSemiar eller kontakta Saffran Möller, tel. +46 (0)706 18 22 80 alternativt
Jessica Crafoord tel. 0706-18 20 24, för mer information.

Ledrörlighet, styrketräning
och balans
– A & O för benamputerade
Protesen är utprovad och sitter perfekt, dags att klara sig
på egen hand. Fast något saknas. Saffran Möller, Össurs
sjukgymnast, är tänkt att vara Össurs länk mellan ortopedteknik och brukarens vardag.

pass bra att de åter kunde klara av sina vardagssysslor.
Efter 3–6 månader var det dags för utskrivning. Patienten blev brukare och kunde, i de flesta fall, återvända till
skola eller arbetsliv. Sedan hörde Saffran Möller aldrig av
honom.

När Hälsohögskolan i Jönköping arrangerar Sport Clinics
är Saffran Möller en eftertraktad samtalspartner. För
många av sporthallens besökare har inte bara kommit för
att lyssna på föredrag och pröva ortopediföretagens senaste produkter. Flera amputerade passar även på att gå
fram till Össurs sjukgymnast med gångträning som specialitet, för att få råd och tips.
– Här finns ett uppdämt behov. Många går omkring har
lite ont, de biter ihop och tror det är en oundviklig följd av
att ha protes. Men så är det ju inte, säger Saffran Möller.
Oavsett om man har en protes av äldre modell, en modern Flex-Foot eller en elektronisk knäprotes finns specifika övningar för att minska slitaget på kroppen och förbättra rörelseförmågan och livskvaliteten.
– Problemet är att det kan vara svårt för en brukare att
veta var han/hon ska vända sig för att få hjälp med sådana
övningar och tillgången på sjukgymnaster med gåskolespecialitet är ju begränsad. Det kräver särskilda kunskaper
om hur olika typer av proteser fungerar vilket sällan primärvårdens sjukgymnaster har. De har ju ingen möjlighet
att hålla sig ajour med den snabba tekniska utvecklingen
inom ortopediområdet, säger Saffran Möller.
Värdet av livslång träning började gå upp för Saffran Möller redan under tiden på länssjukhuset i Jönköping. År
2003 blev amputerade ett av hennes ansvarsområden vid
rehabklinikens gåskola. En central del av rehabiliteringen
handlade om att bygga upp de nyamputerades självkänsla. Gångträningen inriktades på att få dem att röra sig så

Peter Linder och Saffran Möller

– Och det kändes så fel. För efter ett och ett halvt år börjar
man ställa sig nya frågor, perspektivet flyttas från att klara
av sin vardag till att hitta nya intressen.
– Samtidigt är självförtroendet ofta dåligt, när det gäller
vad man kroppsligen mäktar med, och många behöver
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någon som visar att man med träning är kapabel att klara
av en hel del, säger Saffran Möller.
I december 2008 började Saffran Möller sitt arbete på
Össur. Sedan några år tillbaka har de haft en sak gemensamt: entusiasmen inför Bob Gaileys idéer. Den amerikanska sjukgymnastens grundfilosofi är att man med små
medel kan uppnå stora resultat.
Genom enkla specifika övningar, som förbättrar balans
och koordination, blir brukaren en trygg protesgångare.
Det gör att begränsningarna minskar och att livsmöjligheterna ökar. Det leder även till ett bättre gångmönster och
därmed mindre slitage på friska kroppsdelar.

Genom enkla
specifika övningar,
som förbättrar balans
och koordination, blir
brukaren en trygg
protesgångare. Det gör
att begränsningarna
minskar och att
livsmöjligheterna ökar.
Bob Gailey står bakom ett 40-tal forskningsrapporter
inom bl a biomekanik och rehabilitering av benamputerade. Under ett Sverige-besök, med Össur som värd, visade
han att teorierna även fungerade i praktiken. Många benamputerade deltagare blev entusiastiska över övningarnas resultat men också en smula besvikna – för att ingen
visat dem dessa tidigare.
Om Bob Gaileys genomgång blev något av en aha-upplevelse för Saffran Möller fungerade den som en väckarklocka för Össur. Det berättar Anna Hagmansson, marknadschef på Össur Nordic.
– Det kändes som vi hade hållit på att springa 100-meterslopp med perfekt start, rätt utrustning och superbt
underlag. Så plötsligt hade vi satt oss ned, en meter från
mållinjen, och överlåtit sista biten till brukaren.
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– Då insåg vi att om vi ska få ut det mesta och bästa av
våra proteser måste mer krut läggas på ”den sista metern”. Och det är här vår sjukgymnast Saffran Möller kommer in, säger Anna Hagmansson.
Uttryckt på ett annat sätt har Össur satsat på att föra in
ny specialistkunskap – sjukgymnastens – för att ge brukaren bästa möjliga förutsättningar att uppnå ett gott kliniskt resultat. Det innebär att Saffran Möller deltar i alla
utprovningar av Össurs proteser RHEO KNEE (knä) och
PROPRIO FOOT (fot).
– Av resursskäl har vi koncentrerat oss på våra elektroniska modeller, men vi ställer naturligtvis upp, om så behövs,
även för andra typer av proteser, säger Saffran Möller.
Vid utprovningen går hon igenom vad brukaren bör tänka
på, vilka muskelgrupper som används och bör tränas för
att rörelsemönstret ska upplevas så bekvämt som möjligt.
Det handlar om att få brukaren att ”komma över tröskeln”
så att protesen fungerar som det är avsett.
– Det är också viktigt med uppföljningar, att stämma av
att brukaren inte börjar få ont för att han lagt sig till med
en felaktig gångstil, säger Saffran Möller.
De lokala sjukgymnasterna är en annan viktig målgrupp.
– Det är ju till dem som brukaren i första hand vänder
sig. Därför försöker jag alltid få den lokala sjukgymnasten
att medverka vid utprovningen, för att visa hur protesen
fungerar och vilka muskelgrupper som är särskilt viktiga,
säger Saffran Möller.
Det finns ett stor sug efter kunskap om den nya generationens (elektroniska) proteser. Särskilda utbildningsdagar för ortopedingenjörer och sjukgymnaster är därför
en annan del av Saffran Möllers uppdrag. Den nationella
resurskliniken är däremot bara en dröm – ännu så länge.
– Tänk dig en klinik med all kompetens inom området, dit
man kan komma när varken protes eller träningsråd fungerar och där sjukgymnaster eller ortopedingenjörer kan
få fortbildning och vägledning.

Lunchdags i
Skärhamn

kelförbundet

en, Svenska Cy

Michael Lindgr

Prova-på-session med Flex-Foot Sprint-fötter
Ett himla liv i luckan...
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Hans Andersso

n, Team Ossur
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Genomgång av tävlingsområdet med Lotta Nilsson,
VD på Träningskliniken, inför
Tjörn Triathlon.

1000 tack för den här gången!
Väl mött i Skärshamn
den 27 augusti!

www.ossur.com

