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          Genoptræning gav Inge ny energi og livskvalitet 

 

Et genoptræningsforløb hos FysioDanmark Vejle har givet 71-årige Inge Schade Jensen en hel ny 

livskvalitet. På trods af at hun har fået skiftet det ene knæ, byder hverdagen både på lange gåture i 

naturen og gymnastik. 

Tilbage i 2011 fik Inge Schade Jensen skiftet det ene knæ, og i den forbindelse lød beskeden fra sygehuset, 

at vi ses igen om et års tid, for hendes andet knæ var også slidt. Men et genoptræningsforløb hos 

FysioDanmark Vejle skrottede planerne om endnu et nyt knæ. 

I dag går hun både lange ture, træner tre gange om ugen i FysioDanmark Vejle og dyrker seniorgymnastik. 

Forløbet og hendes vilje til at træne har givet det ønskede resultat. 

- Det har virkelig været fantastisk for mig. Den dag i dag har jeg ikke fået skiftet det andet knæ. De tre 

gange om ugen, jeg bruger på at træne mine øvelser, har givet mig en stor forbedring af min livskvalitet, 

siger Inge Schade Jensen. 

- Træningen hos FysioDanmark Vejle er hjælp til selvhjælp. Jeg har kvalificerede hjælpere, når det kniber. 

Men jeg kan træne alene og fornemmelsen af, at jeg kan gøre noget selv er helt superb. Og gør jeg noget 
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forkert, så er der en fysioterapeut, som retter mig. Genoptræningsforløbet hos FysioDanmark Vejle har 

været altafgørende for mig. Det har gjort, at jeg har en helt ny energi i min hverdag, siger Inge Schade 

Jensen. 

Hun træner fast fra morgenstunden hos FysioDanmark Vejle, og det har givet et kammeratskab med andre 

brugere af sundhedshuset. 

- Vi har et rigtig godt sammenhold, og det betyder også meget for mig, siger Inge Schade Jensen. 

Træningen handler dog om mere end kammeratskab. En aktiv fremtid er sigtet for den tidligere 

knæpatient. 

- Mit mål er, at jeg som 75- eller 80-årig stadigvæk kan have et rigtig godt liv med overskud i hverdagen, 

understreger Inge Schade Jensen. 
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