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reportasjen har tidligere stått på trykk i det 
svenske tidsskriftet Fysioterapi, nr. 3/2016.

Fysioterapeut Kerstin Hagberg loser 
ham fram til et liv med større bebevegelses-
frihet.

Tyveåringen fra Uppsala tar et par nye 
hvite joggesko opp av bagen. Han skal snart 
lære seg å gå med sin nye benprotese. Den 
er forankret i skjelettet, til forskjell fra van-
lige hylseproteser, som festes rundt det am-
puterte benet. Det siste halvåret har Mårten 
Berg gjennomgått to operasjoner for å sette 
inn et implantat av titan, som skal vokse 
sammen med benvevet og fungere som feste 
for protesen.

– Har du vondt noe sted? Skal vi justere 
høyden?

Før Mårten får lov til å ta sine første skritt 
i treningsrommet ved ortopedisk avdeling, 
sjekker fysioterapeut Kerstin Hagberg og 
ortopediingeniør Eva Häggström at prote-
sen sitter som den skal. Han må også lære 
seg å sette protesen inn i festet som stikker 

noen centimeter ut 
fra det amputerte 
benet.

– Da beveger vi 
oss ut på vårt eget 
«Göteborgsvarv», 
sier Kerstin spøke-
fullt.

Først skal han 
gå i gangbarren 
i  treningssalen. 
Med stor konsen-
trasjon tar Mårten 
skritt for skritt, og 
han blir fort sik-
rere og mer stødig.  

– Wow, det går 
kjempebra, utbryter mamma Catharina, 
som er med som tilskuer og støtte, sammen 
med lillebror Filip og Mårtens kjæreste Ali-
ce.

Bena i kors!
Etter en kort pause og noen små justeringer 
av protesen, venter nye utfordringer. 

– Nå skal vi gå en tur i korridoren og 
teste ut mer hverdagslige situasjoner. Når du 

kommer tilbake til Uppsala kan du gå rundt 
og oppdage hjemmet ditt helt på nytt, sier 
Kerstin.

Med et klikk setter Mårten på seg ben-
protesen uten hjelp. På to krykker følger han 
etter fysioterapeuten – ut av treningssalen. 
Han skal blant annet prøve å sitte på toalet-
tet med protesen på, sitte med bena i kors 
og gå i trapper. Men dagens høydepunkt er 
utvilsomt når han slapper av på en hard tre-
benk, med ryggen mot veggen og bena truk-
ket opp mot kroppen. 

– Det er så deilig! Jeg har aldri trodd at 
jeg skulle kunne sitte sånn igjen, sier Mår-
ten, med stor glede i stemmen.

Kerstin forteller at mange av hennes pa-
sienter opplever slike «hallelujah moments», 
når de oppdager hvor stor frihet den skje-
lettforankrede protesen kan gi dem.

en tøff reise
Mårten Berg beskriver de siste årene av 
sitt liv som en tøff reise. I september 2012 
forsøkte han å ta sitt eget liv og ble påkjørt 
av toget. Han mistet høyre ben og den ene 
halvdelen av bakenden. På sykehuset hjem-
me i Uppsala ble han informert om metoden 

-Jeg vil gå dit jeg vil

n på 1950-tallet oppdaget professor per-ingvar Brånemark at 
implantater av titan som ble operert inn i skjelettet etter hvert ble 
endel av benvevet. 

Dette fenomenet kalte han osseointegrasjon. Først ble metoden 
brukt til å feste tannimplantat. Deretter ble samme teknikk utviklet 
til å feste blant annet ben- og armproteser. i 1990 fikk en lårbensam-

putert pasient for første gang innoperert et titanimplantat. 
siden den gang er behandlingen utført ved sahlgrenska universi-

tetssjukhuset i Gøteborg. Brånemark døde i 2014, sønnen og legen 
rickard Brånemark, har fortsatt å utvikle metoden. Fram til i dag har 
ca. 160 pasienter med lårbensamputasjoner fått skjelettforankret 
protese ved sykehuset.

på sahlgrenska universitetsjukehuset i Gøteborg tar benamputerte 
Mårten Berg (20) sine første skritt med en skjelettforankret protese. 
Han prøver også å sitte med bena i kors for første gang på flere år. 

Brånemarkmetoden

Losen Kerstin Hag-
berg, fysioterapeut ved 
Sahlgrenska Universitet-
sjukhuset i Gøteborg.
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med å feste benproteser med innopererte 
titanskruer, et behandlingstilbud ved Sahl-
grenska Universitetssjukhuset.

Det tok ikke lang tid før han følte seg sik-
ker på at han skulle ha en slik protese. Men 
kort tid etter ble han rammet av testikkel-
kreft som spredte seg til lungene, og han 
måtte gjennom en tøff cellegiftbehandling. 
Høsten 2014 ble han erklært frisk og kjente 
seg stadig sterkere. Da startet prosessen med 
å få en skjelettforankret benprotese. 

Under det første besøket i Gøteborg ble 
det tatt røntgen og gjort fysiske undersøkel-
ser. Mårten fikk treffe Kerstin Hagberg og de 
andre i behandlingsteamet. Han fikk også 
anledning til å møte personer som hadde 
fått skjelettforankrede proteser.

– Jeg følte meg klar og ville starte be-
handlingen. Hylseprotesen trivdes jeg veldig 
dårlig med. Den gnagde og ga fra seg rare 
lyder når jeg beveget meg. Jeg følte meg stiv, 
og i enkelte situasjoner låste hoftene seg helt. 
Det var for eksempel umulig å plassere be-
net med hylseprotesen under spisebordet.

realistiske forventninger
Teamet på Sahlgrenska informerte ham om 
hvilke forventninger som var realistiske når 
det gjaldt resultatet av behandlingen. Han 
ville for eksempel ikke kunne løpe eller hop-
pe med protesen.

– Fotball kommer jeg nok aldri til å spille 
igjen, men jeg håper at hverdagslivet blir 
enklere. Jeg lengter etter å kunne gå dit jeg 

vil, sitte behagelig og ta på meg et par smale 
jeans, sier Mårten.

Under den første operasjonen i mars 
2015, ble det montert en titanskrue i skjelet-
tet. Etter at operasjonssåret var tilhelet, kun-
ne han bruke hylseprotese fram til operasjon 
nummer to i september. Da ble det montert 
en forlengningsdel i titanskruen, for å gjøre 
det mulig å feste protesen. Deretter ble han 
beordret til å hvile i seks uker.

– Dette var den vanskeligste perioden. 
Jeg ble veldig avhengig av andre, og hoppet 
rundt på ett ben i dataspillfirmaet der jeg 
jobber. Når jeg ikke kunne trene, fikk jeg 
også fantomsmerter. 

LengseL og håp – Jeg kommer aldri til å kunne spille 
fotball igjen. Men jeg håper å få et enklere hverdagsliv. Jeg 
lengter etter å kunne gå hvor jeg vil, sitte behagelig og ta 
på meg et par trange jeans, sier Mårten Berg (20).
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Belastning og styrke
Etter seks uker fikk han starte på et trenings-
program som fysioterapeuten hadde utar-
beidet. Programmet inneholdt belastnings-
trening og styrkeøvelser som han gjorde 
med en knekort treningsprotese. Mårten har 
trent hjemme og hos en fysioterapeut i Upp-
sala en gang i uken.

– Programmet består av enkle øvelser for 
å gradvis øke belastningen på implantatet, 

trene opp bevegeligheten i hoften på den 
amputerte siden og å styrke mage og rygg. 
Våre pasienter må klare å trene på egenhånd. 
En del av pasientene kommer fra andre deler 
av verden, og de har ikke tilgang på fysio-
terapeut når de kommer hjem, sier Kerstin.

Hun opplyser at Sahlgrenska også har hatt 
en del norske pasienter som har fått skjelett-
forankrede benproteser. Kerstin Hagberg ser 
på seg selv som en los i jobben som fysiote-

rapeut. Hun instruerer, veileder og forsøker 
å få pasientene til å forstå øvelsene.

– Det viktigste å formidle til pasientene er 
at de skal bruke fornuften mer enn protesen 
når de trener. Det tar tid, flere måneder og 
kanskje opp til et år, innen det er dannet nye 
benceller som gjør at implantatet er vokst 
sammen med skjelettet. Jeg oppfordrer pasi-
entene mine til å ta det rolig og gradvis med 
belastning og trening, sier Hagberg. 

Mye å Lære Mårten må lære 
seg å sette protesen på plass i 
festet. Den settes enkelt fast 
med et klikk.

Første skritt Første skritt med skjelett-
forankret protese! Fysioterapeut Kerstin 
Hagberg leder treningen som skal gi Mårten 
et friere liv, med større bevegelighet. 
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Hun har jobbet med benamputerte pa-
sienter ved Ortopedteknik på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset siden begynnelsen på 
1980-tallet. Hun var der da den første pasi-
enten i verden fikk benprotese med titanim-
plantat. Det var lege Per-Ingvar Brånemark i 
Gøteborg som utviklet denne metoden. 

– Jeg har vært med fra begynnelsen og 
har bygd opp den fysioterapeutiske delen av 
behandlingen, forteller Kerstin, som under-

streker at å jobbe i en ortopediteknisk enhet 
innebærer tverrfarlig samarbeid med andre 
profesjoner.

– Min nærmeste samarbeidspartner er 
ortopediingeniøren. Vi møter ofte pasien-
tene sammen og våre kunnskaper utfyller 
hverandre.

Men Kerstin Hagberg har også bygd opp 
et kontaktnett med fysioterapeuter rundt 
om i Sverige og utenlands. De samarbeider 

hun med når en pasient trenger hjelp til re-
habilitering på hjemstedet.

Forsker og kliniker
Hun deler sin arbeidstid mellom pasient-
arbeid og forskning. I 2006 disputerte hun  
med en avhandling som sammenlignet 
funksjon og helsertelatert livskvalitet hos 
personer med lårbensamputasjon forårsaket 
av ulykker eller kreftsykdom, og som brukte 
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hylseprotese respektive skjelettforankret 
protese. 

Resultatet viste bedre funksjon og økt 
livskvalitet ved bruk av den skjelettforank-
rede benprotesen. Den ble hyppigere brukt 
enn hylseprotesen, og man slapp gnagsår, 
trykk og smerte som hylseproteser kan føre 
til. Skjelettforankrede proteser gjorde det 
også lettere å gå, det økte bevegeligheten og 
ga bedre sittekomfort. Nå forsker hun videre 
på hvordan det går med pasientene på len-
gre sikt. 

– Mange vil få et mer aktivt hverdagsliv, 
men det er også en viss risiko. Den mest al-
vorlige komplikasjonen som kan inntreffe er 
en dyptgående infeksjon mellom implantat 
og skjelett. Det er alvorlig, men oppstår sjel-
den, ifølge Hagberg.

Alle pasientene som behandles gjennom-
går først en grundig utredning. Amputa-
sjonen må ha skjedd av andre grunner enn 
diabetes eller karsykdom. Vanlige årsaker er 
ulykker, kreft eller såkalte morderbakterier. 
Sykehuset har også pasienter fra utlandet 
som er blitt skadd i terrorhandlinger eller 
krig.

– De vanskeligste beslutningene gjelder 
personer som har hatt et ganske bra liv med 
hylseprotese. Det er et stort inngrep som 
skal gjøres, og vi vil ikke at noen skal bli dår-
ligere. Samtidig er det mye å vinne for unge 
pasienter som har livet foran seg.

– Neste gang kaster vi krykkene!
For Mårten venter nå et nytt treningspro-
gram som er tilpasset den nye protesen.

– Har du et flatt område utendørs, der du 
kan gå 500-1000 meter, spør Kerstin.

– Det kan sikkert fungere å gå hjemmefra 
og bort til Konsum, sier Mårten.

– Er det glatt ute, kan du trene deg på å gå 
inne i et kjøpesenter i stedet, tipser Kerstin.

Besøket i Gøteborg er snart over for den-
ne gang. I tiden framover skal han ha på seg 
protesen mer og mer, både inne og ute. Men 
alt må skje gradvis. Kerstin understreker at 
han må hvile når han har smerter og ikke bli 
fristet til å forsere treningen.

Om tre måneder skal de sees igjen. Mår-
ten tar på seg skinnjakken, og når han går ut 
av treningssalen – på krykker, roper Kerstin:

– Neste gang vi sees er det dags å kaste 
krykkene! n

                                                                                                                   

sterk oppLeveLse Dagens høydepunkt for 
Mårten var å sitte på en benk med begge bena 
trukket opp mot kroppen. – Jeg hadde aldri trodd 
at jeg skulle kunne sitte på den måten igjen!


