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fagfolk minimum kr. 100.-

- Støttemedlemskap bedrift koster

   minimum kr. 300.-.
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Bankforbindelse:

Den norske Bank ASA
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Kjære Medlem

Lagspill. Stadig flere fagpersoner - ortopediingenører, teknikere,

fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger, sykepleierer m.v. - legger for

dagen en stor innstats for å gjøre livet vårt så optimalt de kan for at vi

protesebrukere skal kunne leve aktive liv. Mange engasjerer seg sterkt

og bruker en god del av fritiden sin på frivillig arbeid som har med

rehabilitering av amputerte å gjøre. Deltakelsen på Nordisk

Ortopediteknisk Kongress som fant sted i Oslo 5-7. oktober og den

stadig økende oppslutningen om MOMENTUMs arrangementer vitner

om det. Fagpersoner og brukere går side om side og entusiasmen er

påtagelig. Det er viktig, det varmer og vi setter stor pris på det.  Det er

en vinn-vinn situasjon!

Slaveri. Vi er imidlertid bekymret for de ortopediske verkstedene og

deres eiere. Vi er redd de ikke vil orke å strekke seg lenger for oss

protesebrukere på jobben og på fritiden. Ikke fordi de ikke vil, men

fordi de økonomiske betingelsene de er underlagt av Rikstrygdeverket

er uholdbare. Avtalene som verkstedene har med RTV slik det er i dag

kan minne om slavekontrakter. Det er umulig å tjene penger - eiere og

ansatte sliter seg ut for brødsmuler. Vi mener dette er uverdig,

kortsiktig og usunt. Vi tror ingen er tjent med å ha det slik - hverken

brukere, ansatte og eiere på verkstedene, skattebetalerne eller

samfunnet forøvrig. Det er viktig å kunne oppmuntre til innsats og ha

evne til å beholde og utvikle dyktige medarbeidere. Uten dette blir det

ikke overskudd til innovasjon og nytenking. Vår konklusjon er at

forandring må til. Nå! Vi stiller oss gjerne til rådighet for å bidra

konstruktivt til en forbedring av dagens system.

Riktig god jul og godt nytt år!

Vennlig hilsen
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erimed Clever Bone & Clever Knee

Endelig noen som tenkte anatomi da modulsystemet fikk sin form!
For ytterligere informasjon vennligst kontakt din ortopediingeni¯r eller Matts

Larsson pÂ erimed

erimed international, Postboks 5028, 141 05 Huddinge
telefon 0046 84 49 56 50, fax 0046 86 46 47 67

epost info@erimed.se
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I øsende pøsende regnvær lettet flyet
og satte kurs for Bergen  og landet i
strålende sol og vakre høstfarger en
snau time senere. MOMENTUM
hadde lagt Temakvelden der for første
gang. Vi var spente. Hvor mange ville
komme? Ville elektronikken oppføre
seg ordentlig? Hadde vi vært for ambi-
siøse? Var det mulig å få belyst ”Tekno-
logisk utvikling og fremskritt innen
hylsekomfort” i løpet av tre timer? Be-
kymringene skulle vise seg å være
unødvendige.  Nils-Odd Tønnevold,
leder i MOMENTUM, kunne ønske
mange flere enn vi hadde forventet
velkommen  og takket hjertelig for
sponsing og deltakelse. Han benyttet

også høvet til å fortelle om
MOMENTUMs prosjekter og aktivite-
ter før han ga ordet til ortopediingeniør
Rolf  Christensen, Drevelin  AS. Han
redegjorde for valg av komponenter
og materialer. Han og kollega Jan Egil
Moldekleiv anskueliggjorde utviklingen
som nå skjer på protesearenaen  ved å
vise frem diverse proteser og en video-
film.

Karl-Erik Stenberg, direktør i
OrtoEurope AB, var nestemann ut.
Han påpekte ”Pathfinder”-fotens for-
trinn – innebygget energilagring og
støtdempning som gjør at protese-
brukeren blir mindre trett og orker mer
og dermed får øket sin livskvalitet.

Ortopediingeniør Kjetil Atterås  fortalte
om sin erfaring med tilpasning av lår-
proteser med skjellettlås (ICS). Han
kunne fortelle at brukere av ICS-hylser
er svært fornøyde med den nye hylse-
typen. Det er bedre å sitte, man blir
mer stabil under gange, får brukt lår-
muskulaturen bedre og er mindre pla-
get av gnagsår. Kort sagt – en økning
av livskvaliteten!

             Spørsmål og svar gikk livlig
                  begge veier under panel-
                      debatten. Så livlig at vi
                        glemte å ta bilder!
                        Neste dag bar det av
                      sted til Drevelin AS og
                     Atterås Ortopediteknikk
                    AS for å rette opp ska-
                   den. Vi  bare måtte ha
                 noen bilder fra denne vel-
                lykkede Temakvelden  hvor
               svært mange protesebrukere
             fikk svar på ting de hadde gått
           og lurt på lenge.

70 deltakere
inklusive foredrags -
holdere fra
OrthoEurope AB,
Atterås Ortopedi-
teknikk AS,
Drevelin AS og
MOMENTUM var
der. Interessen for
temaene hylsekomfort,
teknologisk utvikling
og foten “Pathfinder”
var enorm.

Karl-Erik

Stenberg

Rolf  Christensen, t.v. og

Jan Egil Moldekleiv

Kjetil Atterås

10. oktober 2000 - Scandic Hotel Bergen

TEMA

 “Hylser & komponenter”
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Det har mange ganger vist seg at tekno-
logiske innovasjoner innen ortopedi-
teknikken skyldes at en enkelt protese-
bruker har vært misfornøyd med til-
gjengelige produkter.  Flex-Foot,
Iceross, Total Knee og TEC er gode
eksempler på protesekomponenter som
er utviklet av protesebrukere i nyere tid.
CARL-ERIK Regnell var tidlig ute som
oppfinner.

Regnell vokste opp i nærheten av
Stockholm, men reiste rundt på byg-
dene i Småland, Emil i Lönnebergets
hjemtrakter, på 1940-tallet og solgte
sjokolade.  Etter krigen hadde han buk-
ser av grov kvalitet som gav ham eksem
rundt kneet.  Legene fant ikke svar på
hudproblemet på vanlige måte og
prøvde med strålebehandling.  Det viste
seg at Carl-Erik hadde kreft og beinet
måtte amputeres over kneet.

Diskusjon med svogeren
Carl-Erik hadde en svoger som arbeidet
på Aga Faxius i Malmö og de to hadde
mange diskusjoner om hvordan et me-
kanisk protesekneledd burde konstru-

Amputasjon
førte til

protese-
oppfinnelse

Kreft med amputasjon som følge høres ikke sær-

lig kreativt ut, men for CARL-ERIK REGNELL

la det grunnlaget til å tenke nytt.  Frustrasjonen

over den lite funksjonelle protesen han fikk etter

sin låramputasjon drev ham til å ville skape ver-

dens beste protese. Spørsmålet er om han ikke

lyktes med det.

eres.  De kom frem til at et hydraulisk
system var tingen og satte i gang med å
lage tekniske tegninger som i sin tur la
grunnlaget for å sette det i produksjon.
Til å begynne med produserte Aga
Faxius deler til hydraulikksystemet for
Regnell som monterte sammen prote-
sene hjemme i Småland.  Det ble imid-
lertid dyrt å la Malmöbedriften lage
komponentene og derfor begynte han å
se seg om etter andre under-
leverandører.  En av bedriftene han
fant frem til var Stenbergs Mekaniska
Verkstad i Växjö.

Minimal risikokapital
I 1952 søkte og fikk Carl-Erik patent på
sin kneleddsmekanikk.  Professor
Gunnar Wiberg ved Lunds Universitet
støttet ham og oppfinnelsen ble premi-
ert i Paris i 1954.  Men det var
vanskelig å få med noen som kunne
bidra økonomisk til videreut-vikling og
få satt protesen i masse-produksjon.
Det ble til at Regnell selv måtte skyte
inn det han kunne.  I tillegg skaffet han
seg en investor gjennom å gi vedkom-
mende visse salgsrettigheter.

Det var mange som var interessert i
Regnellprotesen og Carl-Erik forsøkte
selv å selge den på det amerikanske
markedet.  Det endelige gjennombrud-
det kom etter mange turer til Veterans
Administration i USA som testet og
godkjente det.  Friberg, investoren,
solgte en variant av kneet sammen med
Ehn & Holmgrens Ortopediske i Upp-
sala, mens LIC Ortopedi solgte en yt-
terligere variant gjennom Ortoproban.
Når Protesindustri kjøpte opp
Ortoproban begynte LIC å produsere
protesen i Norrköping.  Det som skilte
variantene fra hverandre var huset som
hydraulikken var innmontert i og det
var nettopp disse forskjellige “innpak-
ningene” som hindret salget fra å ta av.
Ettersom låsning av kneet Hydraulik-
ken ble styrt gjennom hælbelastning
ved kontakt mellom protesefoten og
underlaget innebar det at protesen
måtte spesiallages til hver eneste
protesebruker i henhold til vedkom-
mendes høyde.  Regnellprotesen var
derfor ikke lagervare og det gjorde
den vanskelig å selge.

fortsetter s. 15
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Bussen var omkranset av vakre
høstfarger der den kjørte oppover
Gudbrandsdalen med forventnings-
fulle passasjerer. De vel fire timene
turen varte gikk fort og vel fremme,
innsjekket og registrert ønsket
MOMENTUMs leder Nils-Odd
Tønnevold alle velkommen.  Der-
nest kom tiden for de kulinariske
gleder. Du verden for et matbord!
Intet – absolutt intet – manglet.
Tennene formelig løp i vann. Og så
mange vi var! Og så var det så gøy
å treffe igjen kjente fra i fjor. Og
alle de nye ansiktene! Det ble nok
knyttet noen ”bånd” allerede den
første kvelden.

Lørdag våknet vi til nysne og etter
en solid frokost bar det ut på
friluftsekspedisjon, noen til fots,
andre i hest og kjerre til et lauvotelt
– en ny og spennende opplevelse
for de fleste. Det var trangt om
plassen rundt bålet hvor røyken
steg opp mot teltåpningen. Det ga
en god følelse å kjenne seg hensatt

Førjulsweekend

27-29. oktober 2000 - Spidsbergseter på Ringebufjellet

Fra Sverige i øst,

Hordaland i vest, Alta

i nord og Tønsberg i

sør m.v. kom rundt 70

stykk medlemmer, på-

rørende, ortopedi-

ingeniører, teknikere

og leverandører til

MOMENTUMs

Førjulsweekend på

Spidsbergseter.

Det faglige programmet:

* MOMEMTUMs aktiviteter
* Nytt intelligent japansk kne-
   ledd presentasjon  av Centri AB
* Hylsekomfort - orientering om
  nyvinnning ved Atterås
   Ortopediteknikk AS
* Paneldebatt - tema teknologisk
  utvikling/hylsekomfort  ledes
   av Sverre Olsvik, leder, Norske
  Ortopediingeniørers Forening.

til  Steinaldertiden for en stakket
stund før alvoret skulle ta til, nem-
lig det faglige programmet.

Faglig program

Vår leder, Nils-Odd Tønnevold,
orienterte om MOMENTUMs pro-
sjekter og aktiviteter før han gav
ordet til Jerry Berglund, Centri AB i
Sverige. Han introduserte et nytt,
japansk kneledd, NABCO Intelli-
gent Knee, som bl.a. har et
mikroprosessorstyrt pneumatisk
kneledd og har mange fortrinn;

·  det følger brukerens gang-
   hastighet
·  det krever lite energi å bruke
·  det er stabilt ved belastning
·  det kan bøyes hele 160º som
   gjør det  lett å sitte på kne
   eller på huk
·  batteriets levetid er ett år og
   det er enkelt å skifte
·  det veier lite (ca 1000 gram)

MOMENTUM-medlem Jill-Helen
Nielsen demonstrerte kneleddet og
mestret det 100%. Hun satt på huk
og kne, gikk sakte, fort, jogget og
gikk ned trapper
og bakker steg
over steg som
om hun aldri
skulle ha
gjort annet.
Men så
virker hun
da også
storfor-
nøyd med
kneleddet
som Jerry
holder
opp.

Ortopediingeniør Kjetil Atterås fra
Atterås Ortopediteknikk AS gjorde
nye tilhørere kjent med ICS-hylsen
(hylse med skjellettlås) for lår-

8 MOMENTUMnytt  nr. 4 2000
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Juleweekendens helt store overras-
kelse var Jan Magne Langseth som
sammen med kona, Marianne,
danset og danset og danset på sitt
ene ben! Det var flere som fikk
“hakeslepp” av hans ferdigheter.

De holdt faktisk til sølv i Norges-
mesterskapet i “swing” weekenden
etter på Dombås. Begivenheten ble
dekket av NRK og vist i  “Norge
Rundt” søndag 3. desember.

...og så var det JULEBORD!

protesebrukere og alle dens forde-
ler.  Han påpekte at ICS-hylsen har
en lang rekke fortrinn fremfor de
mer vanlige hylseformene.  Herav
nevnes bedre stabilitet og kontroll
under gang, øket komfort når man
står, går og sitter samt bedre utnyt-
telse av gjenværende muskler.  Re-
sultatet er et mindre smertefullt og
mer aktivt liv.

Ortopediingeniør Sverre Olsvik,
leder for Norske Ortopedi-
ingeniørers Forening, ledet panel-
debatten som forøvrig bestod av
ortopediingeniør Kjetil Atterås,
ortopeditekniker Jerry Berglund,
turnuskandidat Tore Henrik
Brodkorb, bruker og styremedlem
Tor Dalsheim, ortopeditekniker
Ivar Goplen, ortopediingeniør
Christer Hedquist samt bruker og
styreleder Nils-Odd Tønnevold.

Sverre startet paneldebatten med å
tenne to lys på talerstolen -  et for

Kunnskap og et for Erfaring og
påpekte teoretisk kunnskap og
klinisk erfaring som grunnpilarene
for faget.  Han fremhevet bl.a. be-
tydningen av brukermedvirkning
for å nå frem til optimal funksjon
for den enkelte.  Skal man lykkes
må begge parter bidra.  Dernest
fulgte en svært så livlig debatt med
en rekke spørsmål og kommentarer
fra salen etterfulgt av bidrag fra
panelet.  Det er ikke plass til å
gjengi hele debatten, men vi nevner
bl.a.:

En “fersk” protesebruker forklarte
at han brukte seks stumpesokker
for å få sin lårprotesehylse til å sitte
og lurte på om det skulle være slik?
Fra panelet ble det svart at det nok
var en overgangsperiode - det er
nemlig vanlig at hevelsen etter ope-
rasjon gir seg suksessivt og dette vil
oppleves som om stumpen “krym-
per”.  Det er i en slik periode ofte
praktisk å kunne fore ut protesen

med sokker inntil det blir nødven-
dig å tilpasse en ny hylse.  I løpet
av en periode på 1-3 år etter
amputasjon kan det være nødven-
dig å skifte ut hylse noen ganger
ettersom stumpens volum og
muskelbalanse går seg til. Å skulle
bruke seks sokker er riktignok i
meste laget og indikerer behov for
ny hylse.

Det var en positiv og konstruktiv
toveisdialog som fant sted i den
vakre Rondesalen på
Spidsbergseter. Etter dette ble vi
innviet i stedets historie av vertska-
pet og nøt nok et nydelig festmål-
tid. Stemningen var entydig - hit vil
vi tilbake!

Anita Baastad og
Nils-Odd Tønnevold

Svein Resell var toastmaster under
festmiddagen som besto av grav-
laks, ribbe og multekrem og smakte
aldeles fortreffelig. Her ser vi han
               sammen med
                 muntrasjonsrådet Liv
                                      Sørensen.

MOMENTUMnytt  nr.4 2000 9
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Nordisk Ortopedi
“Alle va

Temaene spant fra teknologisk utvikling
fra  ganglaboratorium, nytte- og kostnad
amputasjonspasienter, erfaring med bruk
mikroprosessorstyrte kneledd.

27 utstillere, drøyt 400 deltakere og MOM
hovedinnholdet av generalsekretær Liv A
formidle vårt inntrykk fra Kongressen gj

Fra PiMedical stand. Bak f.v. David de Magtige, Erna Bruks,
Lindus Lindén, Fredrik Meyer, Johan Liljeholm og Josefin
Andersson. Foran t.v. Göran Garbergs og Ragnheidur Isaksdottir

Fra OrthoEurope stand. Fra v. Janne Hultgren, Karl-Erik

Stenberg og Jan Jones

Janne Carlsson og Juha P. Raninen fra Otto Bock Scandinavia Bakerst t.v. Paul Erik Bjørneseth. Foran  fra v. Martin Goplen,

Hansen, Tomm Kristensen, Hans Petter Aursand og Øyvind Sta

Fra TECs stand. T.h. Helle Mø
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ar der”
g, amputerte og hoppforsøk, erfaring
dsanalyse, registreringsopplegg for
k av trykkmålingsutstyr til

MENTUM var der. På side 12 refereres
Arums åpningstale. Vi har ellers valgt å
ennom bilder.

    Sverre J. Olsvik, Leder for Norske

   Ortopediingeniørers Forening
Ortopediingeniør Robert Fuglø i trengslen

erimeds stand. Fra .v. Ole Vestgård, Robert Jansheden og Steinar

Knutsen Gudrun Øye følger med

, Bård Bjerring-

avdahl
Bengt Söderberg med med sin Anna og Helle trivdes godt To ledere, Tonny Ploug, KFA-Sverige og Nils-Odd

Tønnevold, MOMENTUM og Anita Baastad

øller
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.. og lytterne var mange, mange

Erling P. Bøckmann i forgrunnen og fra v. Olav Telle,

Jill-Helen Nielsen og Anita Baastad

Inger Groven mellom  Øistein Johansen t.v. og Bjørn

Sværen var svært fornøyd med arrangementet

Jarle Aga og Anne-Lise Härter

bemannet resepsjonen

Liv Arum sa:

 “For den enkelte som lever med en
funksjonshemning fremstår tilværel-
sen som et langsiktig livsprosjekt. Et
prosjekt som mange ganger kan
kjennes som en kamp mot vindmøl-
ler.  I denne kampen utvikler funk-
sjonshemmede realkompetanse - og
vet hvor “skoen” trykker. I
rehabiliteringsprosessen er  målet
“det optimale” - det best mulige, en
formulering som rommer to av
rehabiliteringens mest avgjørende
poeng:

1. Helhetsperspektivet - at
rehabilitering omfatter
alle deler av menneskets
funksjonsnivå

2. Rollefordelingen mel-
lom bruker og fag-
person

Helhetsperspektivet er en prosess
hvor ulike komponenter samvirker:

kroppslige funksjoner, mentale
prosesser, følelsesmessige reaksjo-
ner og sosialt samspill. Den grunn-
leggende utfordringen er at all
kunnskapsutvikling bærer i seg et
spenningsforhold mellom en helhet-
lig tilnærming og en økende spesiali-
sering. Paradoksalt nok er økt
kunnskap ikke alltid ensbetydende
med økt kompetanse. Sånn sett står
den helhetlige kompetansen alltid i
en viss fare for å falle mellom
kunnskapens stoler etter hvert som
spesialiseringen går sin gang. Vi
trenger derfor en bevisst strategi for
utvikling av helhetlig kompetanse på
helhetlig rehabilitering.

Bruker + fagperson

Å klargjøre det mulige er fag-
personens, rådgiverens oppgave. Å
synliggjøre og beskrive hva som er
best, kan bare den som selv “har
skoen på”. Avgjørende blir da
samspillet og dialogen mellom
fagperson og bruker. For å nå “det
optimale” må brukeren bli tatt på
alvor av lydhøre fagpersoner som
mestrer brukermedvirkning. Bruker-
/fagpersonrollene har begge et
ansvar. Fagpersonens  er  å finne ut
hva som er mulig. Brukerens er å
finne ut av hva han/hun vil. Hvis
rolleinnehaverne tar sitt ansvar
seriøst kan resultatet av rehabilite-
ring bli ‘det best mulige’. Mange
ulike fagpersoner bidrar til at livet
blir bra - funksjonshemming inklu-
dert. Hver enkelt av dem er allierte i
det å løse praktiske problemer i den
enkelte brukers livsprosjekt. Til
forsamlingen sa Liv Arum:
“Dere spiller en rolle i det å gjøre
livet ‘det mulige’. I forkant av denne
kongressens faglige program er
derfor min oppfordring til dere:
Ikke glem det”!
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En kulturrevolusjon er skjedd!
Fornyelse i offentlig forvaltning

En forpliktende service-

erklæring er skapt!

Brukeren er kompetent

og har rett til å vite hva

han/hun kan forvente

seg av kvalitetstjenester.

BRAVO!!!

I anledning trygdeetatens årskonferanse
2000 7. november i Ærverdige Gamle
Logens Store Sal ble vi kjent med
“Nyskapningen” Serviceerklæringen og
dens innhold.

320 deltakere var til stede. Blant dem
var ;
trygdedirektør Dagfinn Høybråten,
sosialminister Guri Ingebrigtsen, Avde-
lingsdirektør Per Knudsen, RTV, tryg-
desjef Jon Eidem, Stjørdal trygdekon-
tor, forbundsleder Gunnar Buvik,
Norges Handikapforbund, direktør
Arne Simonsen, Statens Informasjons-
tjeneste og Ingolf  Håkon Teigene, leder
av paneldebatten. Selvfølgelig var
MOMENTUM der. Mange vakre ord
ble sagt i det godes hensikt.

Serviceerklæringen har vært en styrt
prosess fra Rikstrygdeverket og er et
viktig virkemiddel for å bedre bruker-
orienteringen og i større grad imøte-
komme brukerens behov  –  det er en
form for varefakta som gir klar be-
skjed om hva brukerne kan vente seg
av tjenester og service, fastsatt etter
faste nasjonale kriterier. Arbeidet knyt-
tet til utvikling av serviceerklæringene
har bevirket til at trygdekontorene nå er
tilrettelagt med teleslynge og tilgjenge-
lighet for rullestolbrukere.
Saksbehandlingstiden er redusert og det
gis tilbud om hjemmebesøk og time-

avtale også utenom ordinær kontortid
– brukerne skal møtes med respekt!
Blir de ikke det, kan de klage. Trygde-
etaten har et eget system og rutiner for
oppfølging av klager. Høres ikke dette
utrolig ut?

Utvikling/endring er en tung prosess.
Vi mennesker har jo en iboende mot-
stand mot alt som er nytt. ”Man vet
hva man har, men ikke hva man får”.
Serviceerklæringens svangerskapstid
startet med det første pilotprosjektet i
Nord-Trøndelag i 1997 og frem til
november 2000. Da ble samtlige
trygdekontorer ”sertifisert”, det vil si
de har sin egen serviceerklæring. Dette
er i grunnen et svært kort svangerskap
tatt i betraktning av hva som skulle fø-
des, nemlig en helt ny holdning – Fra
klienten med lua i handa til brukeren som
møtes med respekt, ansvarliggjøring og
aktiv medvirkning i egen sak.

Vi formoder at det har vært et smerte-
fullt svangerskap og at etterveene vil bli

langvarige. Sitat fra trygdedirektør
Dagfinn Høybråtens foredrag ”Uansett
rolle og oppgave i trygdeetaten har vi
som arbeider i etaten en ting felles. Vi
er med på å skape kvalitet i møtet med
det enkelte mennesket. Vi er på en eller
annen måte i kontakt med de fleste
familier i Norge i løpet av et år. Måten
vi møter dem på betyr noe for velferd
og levekår i Norge. Vår visjon er at vi
skal møte det enkelte mennesket med
respekt, vennlighet og god faglig kvali-
tet. Vi skal sikre rett ytelse til rett tid. Vi
er folkets tjenere og velferdssamfunnets
forvaltere. Spissen i vår organisasjon er
ikke toppetasjen i Rikstrygdeverket,
men den enkelt brukers møte med vår
etat på det enkelte trygdekontor. Det er
dette vi kaller sannhetens øyeblikk, det
er der vi er opp til eksamen.”

MOMENTUM ønsker trygdeetaten -
og oss brukere
LYKKE TIL!

Anita Baastad
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Växjöprotesen
I 1971 ble det gjort et første forsøk på
å standardisere kneleddet for å gjøre
det mer tilgjengelig.  SteFri protes AB
ble etablert av Karl-Erk Stenberg og
Friberg samtidig som Carl-Erik Regnell
ble kjøpt ut.  Forsøket ble ingen stor
kommersiell suksess og Karl-Erik
Stenberg stod igjen som eneeier og
etablerte Växjöprotese AB.  Stenberg
begynte å utvikle “innpakningen” og  i
1982 så det første glassfiberchassiet
dagens lys.  Deretter, i 1985, fikk
hydraulikken bedre stempelstang og
tetninger og mot slutten av 80-årene
ble Växjöprotesen lansert som modul-
komponent hvilket innebar at den
kunne kombineres med hvilken som
helst fot.  Protesen hadde nå bare én
ulempe - salget gikk tregt.

For å imøtegå dette inngikk
Växjöprotes AB samarbeid med Camp
Scandinavia AB som gjennom sitt store
internasjonale nettverk skulle få fart på
salget.  Da så ikke skjedde trakk Camp
seg fra samarbeidet.  Med en stolt vi-
kings stahet fortsatte Karl-Erik
Stenberg og fant en ny partner i det
engelske selskapet OrthoEurope.  I
1996 overtok OrthoEurope produk-
sjonen og det ble snart innsett at pro-

duktet var kjempebra, men man kunne
ikke si det samme om designet.  Etter
en runde på konstruksjonsbordet var
Regnells hydraulikksystem å finne i
“ULTIMATE KNEE”.  Konstruksjo-
nen av hydraulikken og protesens funk-
sjon har alltid vært særdeles bra og
med en gjennomtenkt, moderne
industridesign fikk det den aksept av
markedet som produktet fortjener.

50-årsprosjektet
Det skulle altså ta nesten 50 år med
motbakker innen Carl-Erik Regnells
protesekneledd fikk den anerkjennelsen
det med rette burde få.  I det produk-
tet som selges i dag lever Regnells tan-
kegang og grunnkonstruksjon videre

og det er i grunnen samme
hydraulikksystem som anvendes i
“ULTIMATE KNEE” i dag som
Regnell fikk patent på i 1952 og
oppfinnerpremie for i Paris i 1954!

Av Ortopediingeniør Michael Degeskär,
Malmö
Oversatt av Nils-Odd Tønnevold
Gjengitt med tillatelse fra KFAnytt

GULLMEDALJE 1954 til REGNELL

1. Hydraulisk låsning (el. kontrollert bremsing) ved hæl-
    kontakt med underlaget.  Pga. den absolutte låsningen
    kan belastningslinjen legges gjennom eller noe bak kne-
    sentrum.  Fordelen med dette er at avstanden fra hofte-
    leddet til ankelen forkortes umiddelbart etter opp-
    låsning hvilket gjør det lettere å gå.

2. Opplåsning ved å “gå gjennom” steget på vanlig måte
    og flytte belastningen til framfoten.

3. Hydraulikken gjør at svingfasen (leggens pendling under
     gang) automatisk tilpasser seg rådende ganghatighet.

4. Hydraulisk strekningsdemper som ungår “stakkato-
    gange” og slag mot protesen ved strekning.

5. Bryter for å  endre kneets funksjon mellom at (a) kne-
    leddet låses helt eller (b) kneleddet bremser, dvs. bøyer
    seg sakte og kontrollert under belastning.

6. Fotens ankelledd tillater bøyning i fire retninger.  For å gi
    spenst var ankelen omgitt av gummi. Gummien var til-
     gjengelig i flere hardhetsgrader og kunne byttes ut etter
    ønske.

Samtlige funksjoner kunne varieres individuelt og
      hydraulikken kunne stilles inn slik at protesen pendlet i
           takt med rådende ganghastighet på samme måten
                som  et moderne, datastyrt kneledd.

fortsettelse fra s. 6

I 1954 ble Regnellprotesen tildelt gullmedaljen ved en

oppfinnerkonkurranse i Paris.  De hydrauliske prinsippene er

i dag stort sett de samme og gir protesen følgende funksjoner:
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I NESTE NUMMER

28. november  2000 ble det avholdt Filmkveld/paneldebatt

på Park Hotel Rica i Oslo. Drøyt 90 deltakere fant veien til

dette meget vellykkede arrangementet som fant sted denne

siste tirsdagen i regnfulle november 2000.

MOMENTUMnytt  nr 1/2001 vil bringe en fyldestgjørende

reportasje fra denne begivenheten.

God JulGod JulGod JulGod JulGod Jul
ogogogogog

Godt Nytt år!Godt Nytt år!Godt Nytt år!Godt Nytt år!Godt Nytt år!

og takke dere alle for tillit ogog takke dere alle for tillit ogog takke dere alle for tillit ogog takke dere alle for tillit ogog takke dere alle for tillit og
godt samarbeide i året 2000godt samarbeide i året 2000godt samarbeide i året 2000godt samarbeide i året 2000godt samarbeide i året 2000

Vi i styret vil ønske alle medlemmerVi i styret vil ønske alle medlemmerVi i styret vil ønske alle medlemmerVi i styret vil ønske alle medlemmerVi i styret vil ønske alle medlemmer
og andre sympatisøreog andre sympatisøreog andre sympatisøreog andre sympatisøreog andre sympatisørerrrrr
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Fryser du på arm- eller benstumpen?

Vi har

løsningen!

Varmemuffe i elgskinn foret med

fiberpels e.l. og eventuelt innsydd

varmetråder. Spesialsydd etter mål.

Les også artikkelen: Rune Søstuen,

møbeltapetserer og

armprotesebruker i

MOMENTUMnytt nr. 2/2000.

For mer informasjon, ring

Hedmark Salmakerverksted

tlf.: 62 41 34 55 og/eller

Trond Schonhowd tlf. 62 57 44 44

Runes arm ikledd elgmuffen.

Arbeidsprotesen ikledd muffe.

Hedmark

Salmakerverksted

Dette er Runes alfa og omega mot frost og ubehag.

Runes arbeidsprotese.
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PRESSEMELDING

Pi Medical og Karlsson & Bergström fusjoneres til ÖSSUR Nordic

Pi Medical AB og Karlsson &
Bergström AB har blitt kjøpt opp
av ÖSSUR. Kjøpet inngår i
ÖSSURs strategiske mål med å
bygge opp global distribusjon.
Grnnlaget for dette ble lagt med
ÖSSURs oppkjøp av Flex-Foot
Inc. og sammanslåing av ÖSSURs
og Flex-foots distribusjon i USA.

Ledelsen for det nye selskapet,
ÖSSUR Nordic, vil bestå av
Yvonne Meyer, adm.direktør;
Jonas Bergström, salgssjef  og

Fredrik Meyer, markedssjef.  Den
nye ledelsen har besluttet å legge
hovedkontor og lager til Uppsala
med filial i Helsingborg.
Organisasjonsendringer kommer
til å bli gjennomført suksesivt i
løpet av år 2001.

Gjennom den synergien som
følger av sammenslåingen vil man
kunne tilby et bredt
produktspekter innen proteser og
ortoser samt tilby bedre service
og tilgjengelighet.  ÖSSUR

Nordic vil ha 8 selgere til å
betjene Sverige, Norge, Danmark
og Finland og etterhvert også de
baltiske land.

Til den engelske pressen sier
ÖSSURs konsernsjef  Jon
Sigurdsson at: ”We are extremely
excited that the previous owners
of Pi Medical AB and Karlsson &
Bergström AB have decided to
stay with the new company and
become partners in the ÖSSUR
family”.

For ytterligere opplysninger vises det til selskapenes hjemmesider, e-postadresser og telefon:

ÖSSUR    Pi Medical       Karlsson & Bergström

http://www.ossur.com         http://www.karlssonochbergstrom.se
rdi@ossur.is   ym@pimedical.se        jonas@karlssonochbergstrom.se
Tlf. 00354 51 52 301   Tlf 0046 18 15 21 15       Tlf. 0046 42 15 53 90

Navn:

Adresse:

Postnr. og poststed:

Tlf.: Mobil: Fax:

Fødselsår:

Dato og signatur:

Medlemstype (vennligst sett kryss):

Hovedmedlemskap (for arm- og benprotesebrukere) _____

Støttemedlemskap (for venner, pårørende og fagpersonell) _____

Bedriftsmedlemskap (for verksteder og leverandører) _____

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vennligst kryss av det som passer.

_______  Ja, jeg ønsker å bli medlem i MOMENTUM, Foreningen for Arm- og Benprotesebrukere

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Forsidebilde:

Inger Groven (venstre)

Jill-Helen Nielsen (høyre)

Leserne ønskes velkommen  til

spalten Leserne har ordetLeserne har ordetLeserne har ordetLeserne har ordetLeserne har ordet.

Vennlig hilsen alle oss i styret.

 LeserneLeserneLeserneLeserneLeserne
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Kjære MOMENTUM!

Nå vil jeg gjerne dele mine

erfaringer fra Atterås i Bergen med

Momentums lesere.

Jeg var blitt lei av likegyldige

holdninger og ingen informasjon fra

andre ortopediingeniører og

kontaktet derfor Atterås. Der fikk

jeg komme, og jeg må si at det var

en gledelig opplevelse! Staben sto

på trappa og tok imot meg da jeg

kom, ønsket meg velkommen og

tok seg av meg på en helt fantastisk

måte både med informasjon og ikke

minst - de så ut til å glede seg over

arbeidet. Ingenting var tilfeldig, alt

ble undersøkt og jeg fikk se og

prøve hva jeg ønsket. Selv C-leggen

(datakneet) fikk jeg prøve. Stor var

min forundring da det fungerte

kjempefint. I Oslo fikk jeg nemlig

høre at jeg var for lett i vekt og

derfor virket det ikke! Atter igjen

mangel på opplæring og interesse.

Nå var jeg så heldig at Atterås

hadde besøk av en av de fremste

spesialister på proteseteknikk - en

finne ved navn Juha P. Raninen - og

de laget ICS-hylse til meg. Den

passet helt perfekt, så nå skal jeg

prøvegå protesen hjemme før

kosmetikken blir laget. Jeg har også

fått et ankelledd som er stillbart

etter skohøyden! Jeg er i den 7ende

himmel! Ikke bare for hylse, kne og

ankel - også kosmetikken

imponerer  meg. Nå skal det ikke

stikkes under en stol at jeg er

forfengelig, slik at kosmetikken er

svært viktig for meg. I Bergen lager

de kosmetikk med en slags hud

over slik at man ikke trenger

dekkstrømpe. I tillegg kan man få

tredelt kosmetikk slik at kneet ikke

blir så stivt når det er nytt og det

holder seg pent lengre.

Jeg fikk protesen tilsendt etter at

jeg kom hjem, og inne i esken lå det

en lekker bag for frakting av

protesen samt et spesielt hudvann

som renset og styrket lårstumpen

og rensepads for protesen. Kanskje

ikke så mye å juble for tenker

sikkert noen, men jeg ble altså

virkelig rørt over slik empati og

omtanke.

I det hele tatt - det var en stor

positiv opplevelse å være der. Alle

konsentrerte seg om å gjøre det

beste for meg og den søte

kontordamen - som også heter

Lillian - sørget for både mat og

kaffe av beste slag.

Ja, dette var slik jeg opplevde

Bergensturen. Og tenk på at alt

dette skyldes bladet

Momentumnytt og at jeg ble

invitert på MOMENTUMs grillfest

i fjor.

Tusen takk.

Masse hilsen Lillian Perret.

Kjære MOMENTUM!

Er det noen av dere som har løst

problemet med å få underbenklærne

ned i en lårprotese? Finnes det

spesialundertøy for

lårprotesebrukere?

Er takknemlig for informasjon.

Med vennlig hilsen en som nettopp

er blitt lårprotesebruker.
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