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De fire kollegene vet hvordan 
det er å kjempe seg tilbake. Nå 
jobber de for å hjelpe andre.
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Jan Roger Klakegg (foran), Line Damgaard, Maren Rekve Norheim og Stephen Osborne bruker egen erfaring når de skal hjelpe andre 
protesebrukere hos Drevelin ortopedi.
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Jan Roger Klakegg (foran), Line Damgaard, Maren Rekve Norheim og Stephen Osborne bruker egen erfaring når de skal hjelpe andre protesebrukere hos Drevelin ortopedi.

Fotarbeidet
De fire kollegene vet hvordan det er  

å reise seg igjen. Her er deres historier. 

TEKST Cathrine Krane Hansen  FOTO  Rune Sævig
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Jan Roger Klakegg (40) var elektrikerlærling da han mistet begge beina i en rasulykke. – Jeg ble reddet av tilfeldigheter og millimetre.

Jan RogeR KlaKegg var på vei langs 
Kjøsnesfjorden i Jølster. Han og sje-
fen kjørte i hver sin bil. De skulle bare 
se på et byggeprosjekt der firmaet 
hadde fått ansvar for det elektriske. 

Mest for å få dagen til å gå før de kunne ta jule-
ferie.

Fra bilradioen strømmet Alf Prøysens vise 
«Julepresangen».

«Det vil hun sikkert ha, da blir hun sikkert 
gla’. At det er en nyttig ting kan ingen komme 
fra. Men beina er det verste ...»

Snart ferie. Den 19-årige lærlingen kjente 
julestemningen komme sigende. 

Plutselig oppdaget han at sjefen hadde stop-
pet foran en stein midt i veien. Han bråbremset 
og så flere steiner rase ned fra fjellsiden. Jan 
Roger fikk bilen i revers og begynte å rygge. 

Bilens sidespeil vaR knekt og teipet fra før, 
og sto litt skjevt på sjåførsiden. Derfor måtte 
han lene seg ekstra godt tilbake i setet for å se 
skikkelig mens han rygget. 

Brått merket han en stor skygge foran seg 
og hørte et brak. En diger stein traff biltaket og 
frontruten og sneiet rett forbi hodet hans. Så 
ble alt stille.

FøRst Kjente han ingen smerter og skjønte 
ikke at han var skadet, der han satt fastklemt i 
en smadret bil. Etter hvert kom trykket i beina. 
Det føltes som han sto i en bøtte med sement 
som stivnet. 

Inspirert av actionhelten MacGyver knyttet 
han et tøystykke rundt den ene foten i et forsøk 
på å stanse blødningene. Endelig kom timene 
foran TV-en til nytte. 

Da redningsmannskapene ankom, måtte de 
klippe opp bilvraket for å komme til. Men frem-
deles satt Jan Roger fast. 

Mens redningstjenesten jobbet, fortsatte han 
å nynne på «Julepresangen». Han ville vise at 
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han var ved bevissthet. Da slapp han å svare 
hver gang de spurte. 

Ambulansefolkene så ingen annen løsning. 
Den venstre foten ble amputert på stedet for å 
få ham løs. 

Godt bedøvd ble han sendt til Haukeland. 
Da han våknet på sykehuset, var begge beina 

borte.

NesteN 20 år etter ulykken sitter Jan Roger 
(38) hjemme i stuen på Søreidgrend og tenker 
på hvor heldig han har vært.

– Jeg ble reddet av tilfeldigheter og milli-
metre. Hadde jeg ikke lent meg tilbake for å se  

i det skjeve speilet, ville jeg ikke vært her i dag. 
Jan Roger minnes tiden på sykehuset. Han 

ville ikke at venner og familie skulle synes synd 
på ham, så han forsøkte å muntre dem opp. Det 
hjalp litt. 

Men etter den første gleden over å være i live, 
kom sorgprosessen. 

Måtte han sitte i rullestol resten av livet? Ville 
han noen gang klare å gå uten krykker? Kom han 
til å få seg kjæreste? 

De neste månedene fulgte operasjoner, prote-
ser og opptrening. Han innså raskt at han måtte 
skrinlegge planene om å bli elektriker. I stedet 
bestemte han seg for å bli ortopediingeniør. 

OrtOpediske iNgeNiører hjelper med å til-
passe proteser, skinner og andre hjelpemidler. 
De følger også opp pasienter når de skal lære 
seg å bruke protesen. I et slikt yrke kunne han 
bruke egen erfaring. 

På ortopedistudiet skulle livet nok en gang ta 
en ny retning da han traff Ninnis Thorkelsen fra 
Oslo. Nå er de blitt en familie på fem. 

Ninnis sier hun falt for Jan Rogers humor og 
hans snille øyne. 

– Eller var det protesene, sier han.
– Ja, faglig nytte, svarer hun og ler.
De jobber begge på Drevelin ortopedi. Men 

han hadde aldri tenkt å bli helsearbeider. 

For Sara (8), Thea (5) og Mats (3) er Jan Roger både robotpappa og gorillafar. Det første tilnavnet fikk han da han fulgte 
ungene i barnehagen i shorts. Det andre får han når han leker med ungene på trampolinen.

Her skjæres Jan Roger ut av vraket. Telefonloggen på mobilen hans viser at han har ringt 113 
etter ulykken. Det husker han ikke selv. FOTO: PRIVAT
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– Jeg er veldig fornøyd med at jeg valgte et 
yrke der dette er en fordel.

Jan Roger peker på protesene mens sønnen 
trer en gummirull på sin fot. Han vil også ha 
protese. For i barnehagen er faren kjent som en 
kul robotpappa.

Som amputert kan Jan Roger lettere forstå 
pasientenes utfordringer. Jobben handler også 
om å være tett på personlige tragedier. 

Folk takler tap av fot eller arm ulikt. Han an
befaler pasientene å være aktive og finne glede 
i noe som drar dem ut av huset. 

Selv savnet den tidligere fotballspilleren lag
idrett. Det gjorde at han begynte med kjelke
hockey. 

Via lagkameratene lærte han også at det går 
helt fint å gå i shorts selv om man bruker pro
teser. 

– Idrett er en mestringsarena. Gjennom kjel
kehockey har jeg fått mange positive opplevel
ser jeg ikke ville hatt som fotballspiller i 3. eller 
4. divisjon i Jølster. 

Han har blant annet deltatt i Paralympics i 
Sotsji i Russland og Pyeongchang i SørKorea. 

– Uten ulykken hadde jeg bodd i Jølster og 
ikke sett så mye av verden. 

på det ortopedISke verkstedet hos Drevelin i 
Møllendalsbakken har han tre kolleger som vet 
mye om hva han har gått gjennom. De har også 
måttet amputere. 

En av dem er Maren Rekve Norheim. 

maren huSker Ikke livet uten protese. Hun 
ble født med dysmeli og manglet noen knokler 

Maren Rekve Norheim (29) er ortopeditekniker og har laget sin 
egen "Minions"inspirerte protesehylse.

Jeg fikk god hjelp her og ville  
hjelpe andre i samme situasjon.

Maren Rekve Norheim

Maren har vært på kvinnelandslaget i kjelkehockey. Bildet er fra 
VM i 2018 med to tsjekkiske spillere. FOTO: PRIVAT

Maren var bare to år da hun måtte amputere. 
 FOTO: PRIVAT

«Limbs of steel, don’t mess with me», står det på Tskjorten. Det er mye protesehumor blant ampu
terte. – Som at vi ikke fryser på beina. Jeg kan gå barføtt til postkassen midt på vinteren. Det er jo et 
syn for naboene.
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Drevelin ortopedi

n Ortopedisk verksted etablert i 1859.

n Ortopediingeniører, ortopediteknikere og ergo
terapeuter lager og tilpasser proteser og hjelpe
midler til brukerne.

n Har en avdeling i Møllendalsbakken i Bergen, 
samt på tre sykehus, og en i Kristiansand.

n I Bergen er det totalt 60 ansatte. Fire av dem 
 bruker protese selv. 

i den ene foten. Amputasjonen ble utført da 
Maren var knappe to år. 

Hjemme i Norheimsund klatret hun i trær, 
spilte fotball og drev med svømming. Protesen 
var ingen hindring.

Men det å mangle en fot ble likevel en 
 utfordring. Hun forteller om mobbing gjen
nom oppveksten. Det ga henne problemer med 
å stole på folk.

Men som 17åring flyttet hun til Bergen for 
å gå i lære hos Drevelin, der hun selv fikk sin 
første protese. 

– Jeg fikk god hjelp her og ville hjelpe andre 
i samme situasjon.

Maren er ortopeditekniker og synes det er gøy 
å samarbeide med ingeniørene.

Teknikerne lager selve protesene og hylsene. 
De kan tilpasses etter pasientenes ønsker og 

behov. Barn vil gjerne ha noe fargerikt. Og en 
som kjører mye på ski, ønsket seg varmeelement 
i protesehylsen.  

Hennes egen proteseHylse er for tiden pre
get av små, gule figurer. Hun laget den fordi 
samboerens sønn er så opptatt av disse figurene 
fra filmen «Minions». 

Hun tror det er ekstra viktig for folk med pro
teser å drive med sport, fordi det er en måte å 
overvinne utfordringen på.

InspIrert av Jan Roger, begynte også Maren 
med kjelkehockey. Hun har konkurrert både på 
Europalaget og det norske kvinnelandslaget, og 
deltatt i flere VM. Nå spiller hun på hobbybasis. 

– Idretten reddet meg, den ga meg mestrings
følelse. 



ONSDAG 13. APRIL 202210 BT MAGASINET 

Stephen Osborne (44) husker ikke noe fra motorsykkelulykken der han mistet foten. Men han er blitt fortalt at det trolig var en kenguru som hoppet mellom ham og kameraten.

Da Stephen OSbOrne våknet etter to og en halv 
uke i koma, var den ene foten vekke. 

Stephen og en kamerat kjørte hver sin motor-
sykkel på ulykkesdagen i 2003. Han husker ikke 
noe fra ulykken selv, men er blitt fortalt at det 
trolig var en kenguru som hoppet ut mellom ham 
og kameraten på veien et stykke utenfor Sydney. 

Stephen ble så stygt skadet at legene var i tvil 
om han ville overleve. Han blødde voldsomt og 
hadde hevelser i hodet.

Legene måtte amputere foten for å redde 
hjernen, var forklaringen han fikk på sykehuset.

MenS han lå i sykesengen tenkte han at han 

aldri ville kunne gå igjen. At det aktive livet var 
slutt, og at han ikke kunne beholde jobben i den 
australske hæren.

Men etter hvert klarte han å tenke mer posi-
tivt. Etter rekonvalesensen var målet å fortsette 
i hærens transporttjeneste. Han gjorde det en 
stund. Men første gang han så en protese bli 
laget, ble han veldig interessert i fagfeltet. Og 
etter samtaler med soldater som har mistet føtter 
og armer i Afghanistan, bestemte han seg for å 
jobbe med dette. 

Stephen utdannet seg til sykepleier og byttet 
ut den grønne uniformen med en hvit.

Nå blir det ikke så mye tid til 
trening, nå er jeg mest pappa. 

Stephen Osborne
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Stephen drev med svømming og surfing før ulykken. Etterpå måtte han overtales til å begynne å svømme igjen.  
 FOTO: PRIVAT

Stephen jobbet tidligere i den australske hæren. FOTO: PRIVAT

I 2019 overtalte hans norske kone ham til 
å flytte til Norge, og i fjor ble også han ansatt 
som ortopeditekniker hos Drevelin i Møllen-
dalsbakken.

Som ung var Stephen Osborne en ivrig svøm-
mer og surfer. Etter ulykken ble han overtalt til 
å ta opp svømmingen igjen. Slik endte også han 
både i VM (2006) og i Paralympics (2008).

– Det var en god erfaring å være med i Para-
lympics. Senere drev jeg også med vektløfting, 
men nå blir det ikke så mye tid til trening, nå 
er jeg mest pappa.    
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I 14-årsalderen begynte Line Damgaard å 
få smerter i høyre kne. 

Hjemme i Ålborg i Danmark tilbrakte hun 
nesten all fritid med hesten sin. Hun elsket også å 
stå på ski de gangene hun fikk muligheten til det.

Men det sluttet ikke å verke i kneet. Etter flere 
operasjoner fant legene omsider ut hva som var 
galt. Line hadde kreft. Hun måtte fjerne svul-
stene i flere omganger. Til slutt ble det koldbrann 
og en hastig beslutning om å amputere foten 
over kneet.

Det skjedde høsten 2000. Line var 18 år.
Amputasjonen var både et slag i trynet, men 

også en slags befrielse.
Etter et ungdomsliv preget av sykehusinnleg-

gelser og tapt skolegang, kunne hun endelig se 
fremover uten å grue seg til flere operasjoner. 
Gjøre seg ferdig med videregående og tenke nytt.

Første tur på stranden, første møte med folk 
ute på byen og første tur på ski som amputert, 
var rart. Men så ble det ganske kjapt normalt å 
mangle en fot.

Hun fikk god oppbakking av venner og fami-
lie. De oppfordret henne til å se mulighetene. 
Til å gjøre noe med det hun faktisk kunne gjøre 
noe med. 

Hun ville bli behandlet som alle andre og øn-
sket ikke medlidenhet. Hun fikk heller ikke lov 
til å sutre lenge av gangen av foreldrene. 

To uker etter amputasjonen var hun tilbake 
på hesteryggen, og noen måneder senere i ski-
bakken. 

yrkesvalget ble så å si tatt på sykehuset, 
der hun traff en ortopedisk ingeniør som hjalp 
henne med protese.

Hun hadde aldri hørt om det yrket, men syn-
tes det virket spennende. Line bestemte seg for 
at det var noe hun kan bli og skrotet veterinær-
drømmen.

Noen år etter amputasjonen var hun ferdig 
utdannet i Sverige og hadde fått fast jobb i Dan-
mark. Så ringte en studievenninne som jobbet 
hos Drevelin i Bergen. Det er en jobb ledig her, 
du må søke, sa venninnen. Nye utfordringer og 
bedre skiterreng fristet. 

Line fikk jobben og tok med seg ski og hest 
til Norge. 

I Bergen fikk hun en ny vennekrets i skimiljøet 
og i Alvøen rideklubb, der hun er styreleder. 

– Det er ikke nødvendigvis lett å skape seg 
et nytt liv på et nytt sted som 33-åring. Da er jo 
mange godt etablerte med hus og barn. Jeg har 
vært veldig heldig.

På jobb oppdaget hun at hun hadde vært i 
Paralympics samtidig med Jan Roger. Nå er ski-
kjøringen en hobby, men hun drar så ofte hun 
kan til Myrkdalen for å stå på sin ene ski.

Hun kaller seg selv en litt rotløs og rastløs 
type. Hadde hun ikke mistet en fot, tror hun at 
hun ville levd som «skiboms» rundt i verden.

– Amputasjonen guidet meg inn på et spor. 
Uten den hadde jeg ikke hatt de fantastiske men-
neskene i livet mitt, ikke fått de samme fine opp-
levelsene. 

Blant dem som får protese, er det flere eldre 
mennesker og mange som aldri vil bli idretts-
utøvere. Men man kan finne nytt fotfeste også 
uten å delta i Paralympics.

– Det er viktig ikke å sammenlikne seg med 
andre eller sørge over det man ikke har. 

Line er glad for å ha en jobbhverdag som 
handler mye om å få andre til å lykkes.

– Når noen føler at hele livet er tapt etter en 
amputasjon, og så får de protese og sier: «Jeg 
kan gå igjen!» Det er det beste. 

Line Damgaard (40) kom seg i skibakken kort tid etter amputasjonen. – Det er viktig ikke å sammenlikne seg med 
andre eller sørge over det man ikke har.

– Alle er ulike og alt må tilpasses individuelt. Det er også det som gjør jobben så interessant. 
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– Låramputerte er ikke så god på to ski, men det er gøy å vise at man kan stå på en òg, sier Line Damgaard, her i Myrkdalen.

Line var 14 år og trodde hun bare hadde vondt i kneet. FOTO: PRIVAT

Amputasjonen guidet meg inn på et 
spor. Uten den hadde jeg ikke hatt de 
fantastiske menneskene i livet mitt, 

ikke fått de samme fine opplevelsene. 
Line Damgaard


