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Først og fremst ønsker jeg å benytte anledningen som ny leder til å takke  
Nils-Odd Tønnevold for hans innsats gjennom 21 år i Momentum. Det er 

svært viktige poeng Nils-Odd tok opp i sin leder i forrige blad.  

Som han påpeker, har han fått møte mange unike, ekte og fantastiske mennesker 
over hele landet som han ikke ville kjent om det ikke var for Momentum. For 
mange starter et slikt møte med en likepersonsamtale.

Likepersonarbeidet er noe vi kommer til å fortsette å jobbe med på ulike måter. 
Vi må finne gode løsninger slik at vi når ut til dem som trenger oss og kan 

oppleve nettopp det Nils-Odd, og mange andre av oss i Momentum, har fått opp-
leve. Nemlig inspirasjon og en kilde til energi.

Men det er også viktig å følge opp med et tilbud etter de første samtalene. Dette 
må gjøres gjennom lokale tilbud fra fylkeslagene, og gjennom nasjonale arrange-
menter og aktiviteter. Her må vi inkludere alle, uavhengig av amputasjonsnivå, 
protesefunksjon, alder og bosted. Hvordan vi gjør det, vil være opp til fylkeslagene 
og hovedstyret gjennom aktivitetene og arrangementene vi legger til rette for.

Samtidig er Norge et langstrakt land, og det er ikke enkelt å nå ut til alle. Men vi 
kan i det minste forsøke å legge til for at flere kan delta i det fellesskapet Nils-Odd 
nevner. Slik kan vi også få en større erfaringsbase å bygge på. Vi kan alle bidra, 
uavhengig av bosted og situasjon. Med dagens digitale løsninger, er det bare vi 
som setter grensene.

V idere må vi som organisasjon følge med også utover landegrensene. Gjennom 
IC2A og Nils-Odds engasjement her er det utarbeidet krav til behandlingsplan 

for dem som må gjennom en amputasjon. Dette påvirker dem vi møter i vårt 
arbeid. Vi må også holde oss orientert om forskning innen smertebehandling, 
amputasjonskirurgi, og om utvikling av nye protesekomponenter, hylser, linere 
og annet.

Alt dette krever sitt, og jeg vil derfor nok en gang minne om at vi ikke kan få 
tak i mange nok engasjerte mennesker som kan jobbe for vår sak, som kan 

bidra til at amputerte/protesebrukere og deres pårørende opplever mest mulig 
livsglede, aktivitet og egen mestring gjennom inspirasjon, informasjon og moti-
vasjon.

Dersom du sitter inne med en idé eller et overskudd til å bidra, engasjer deg!

Livsglad hilsen 

Kjetil Bragstad 
Leder

Takk, Nils-Odd!

«Jeg vil derfor nok en gang minne om at vi ikke kan 
få tak i mange nok engasjerte mennesker som kan 

jobbe for vår sak»

Kjetil Bragstad, den nye sjefen   ......................... s 14–15
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En rask prat med …

Raymond Olson fastslår at rullestolrampen  
er god å ha. Illustrasjon: Klipp fra  

New Hampshire Union Leader.

Reise,  
reise … 
Hun er 
opptatt 
av å reise, 
denne 
Silje fra 
Ålgård i 
Rogaland. 
I april ble 
hun valgt 
til vara-
medlem i 
Momen-
tums 
hoved-
styre.  

Silje, født i 
juni ‘81, var i gang med studier i Oslo 
– ja, reiselivsstudier – da hun fant ut at 
«jeg ville ut av landet». 

En plakat på T-banen viste en i hennes 
øyne eventyrpreget bygning. Plakaten 
promoterte International College of 
Management, Sydney (ICMS). Dit ville 
hun, det ville to venninner også, de tre 
reiste dit – via opplevelsesrike opphold i 
Los Angeles og Fiji.

Nær fire år senere, sommeren 2010, 
kom hun hjem til Norge. Hun hadde 
med seg en bachelor i ledelse og rei-
seliv, erfaring fra jobbtrening i en her-
bergekjede – og et høyreben som hadde 
gjort reisen alt annet enn behagelig.

Dette med benet hadde begynt året før. 
Smerter i fot, hevelse i legg, kreftdi-
agnose, operasjon, strålebehandling, 
kreftfri-erklæring … det hele i Sydney, 
for hun ville ikke hjem før datoen på 
den forhåndsbestilte returbilletten: «Jeg 
ville ikke at kreften skulle bestemme 
hva jeg skulle gjøre.»

Men strålebehandlingen hadde medført 
tredjegradsforbrenning, det ble infeks-
jon i leggen … Slik kom hun hjem – til 
sykehusopphold vekselvis i Stavanger 
og Bergen, mange operasjoner, isolat, 
kort en sagt vond tid. Våren 2011, i Ber-
gen, tok de benet, gjennom kneet. 

Silje hadde vært med på å planlegge 
en jentetur til New York i august 2011. 

«Det første jeg spurte om da det ble 
bestemt at jeg skulle amputere, var om 
jeg kunne reise til New York i august.» 
Med protese, rullestol og krykker gjorde 
hun det, sammen med syv venninner. 

Senere har hun jobbet i oljebransjen, 
jobben gikk fløyten sist høst, som følge 
av oljeprisfallet.

Reise, reise … blant alle reisene, setter 
hun pris ikke minst på en til Peru i Aus-
tralia-tiden, før kreften slo til. «Jeg har 
gått Inka-trailen til Machu Picchu, en 
glemt by på toppen av et fjell i Peru. Jeg 
er bare utrolig glad for at jeg fikk gjort 
den turen.» 

Du har fortalt at livet etter amputasjonen 
nærmest har vært en ren opptur. Har du 
ikke hatt noen nedtur å snakke om? 

«Jeg har vel egentlig alltid gått rundt 
og ventet på at det skulle smelle, på 
depresjoner og på at jeg skulle havne i 
kjelleren, og det har også andre rundt 
meg gjort. Men det har ikke skjedd.»

Tanker om igjen å komme ut i arbeids-
livet?

Det er selvfølgelig. Det er ikke noe 
annet jeg tenker om det.

Et budskap til nyamputerte?

Ikke skap mer problem enn det trenger 
å være. Hvorfor skal det være et prob-
lem? Du må jo bare se det positive i livet 
og komme deg videre.

Silje Bjerga Nesland

Amputasjonen tok ikke knekken på Siljes reiselyst. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Forsikringsselskapet sa nei, men 
noen brannfolk og noen donatorer 
av treverk sa ja, og dermed ble det 
en rullestolrampe ved husets inn-
gangsparti, beretter avisen New 
Hampshire Union Leader.
 
Historien forteller at 53 år gamle Raymond 
Olson i byen Rochester i den amerikanske 
delstaten New Hampshire hadde lunge-
kreft, at han ble operert for en blodåre-
komplikasjon i høyrebenet, at operasjonen 
ikke ga gode resultater og at legene dermed 
besluttet å amputere benet.

Et nei – og et ja
Olsons forlovede, Carolyn Hyde, forsøkte å 
få Olsons forsikringsselskap til å betale for 
en rullestolrampe, men det lyktes hun ikke 
med …

Derpå henvendte hun seg til det lokale 
brannvesenet og ba om råd, med den følge 
at noen brannfolk på frivillig basis kom og 
snekret sammen en rulle stolrampe – ved 
hjelp av materialer stilt til disposisjon av 
bygningsfolk i nærmiljøet.

Gode medmennesker
Avisens beretning gir ikke rom for tvil om at 
det forlovede paret i huset var rørt over og 
takknemlige for sine medmenneskers bidrag 
til en velkommen rullestolrampe. 

En solskinnshistorie fra USA, altså.

En rullestolrampe
– med litt hjelp  
fra gode med-
mennesker
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Gitaren tenner en gnist i ham

Fotograf Hasse var på vei inn døren til 
et familiært sykebesøk på Aker i Oslo 
da han traff en mann som var på vei ut 
for å trekke luft – en mann i rullestol, 
en mann som aldeles synlig manglet et 
halvt ben …

Folk som kjenner Hasse, vet at han har 
sans for menneskeskjebner, at han lett 
kommer i snakk med folk og at han, 
som den Momentum-kjenner han er, 
øyner et oppdrag som bør utføres når 
han treffer et amputert medmenneske 
han tidligere ikke har truffet.

Gjett riktig … ja, Hasse kom i snakk 
med mannen i rullestolen. Dette skjed-
de tidlig i januar i år.

Møtet med Momentum
Det ble raskt klart, i samtalen, at den 
nettopp venstreleggamputerte mannen, 
han heter Thor-Martin Hallesby Thors-
en og er hjemmehørende i Halden, ikke 
kjente til Momentum, til tross for at 
flere år var gått siden han første gang 
var gjennom en amputasjon.

Dermed ble det raskt enighet om at 
Hasse skulle invitere en av Momen-
tums likepersoner, Oslo-mannen 
Helge Viken, til en samtale med den 
benamputerte. Neste dag møttes de alle 
tre – Thor-Martin, Helge og Hasse – i 
pasientens sykehusværelse. 

Et halvår senere 
Innpå et halvår senere, en regn-
værssøndag i juni, kjører Hasse og jeg 
til Halden for en avtalt prat med prote-
segående Thor-Martin, som på forsom-
meren rundet 40 og nå geleider oss inn 
og serverer kaffe i sitt trivelige hus.

Nyamputert, altså, da han møtte Hasse 
på Aker, men årsaken til amputasjonen 
er å finne i en ulykke som, slik det ville  
seg, skjedde i den tiden da Momentum 

ble etablert …

Ulykken på stasjonen
Det var tidlige nattetimer i Halden, 
tidlig høst 1996, da den guttestrekfork-
larte klatring-på-lokomotivet-ulykken 
var et faktum på jernbanestasjonen.

Sterke forbrenningsskader; sykehus-
behandling i København fordi forbren-
ningsskadespesialiserte Haukeland 
i Bergen ikke hadde ledig kapasitet; 

snart amputasjon av to høyre-tær; 
fem år senere en Symes-amputasjon 
av høyre fot, som det hadde vært mye 
krøll med («det ble veldig godt å få 
vekk den foten») …

Så, etter mange års krøll med ven-
strefoten, og like før Aker-møtet med 
Hasse, var tiden inne for amputasjonen 
av venstreleggen, godt under kneet 
(«jeg er helt overbevist om at det var et 
riktig valg»).

Flemming Dahl (tekst)

Hans (Hasse) Hekneby Reinertsen (foto)

Se her, hjemme i Halden i juni, nå får han ut sine greier, nå er han konge på haugen. (Google 
frem The Thor Thorsen, se og hør noen klipp!)

Han har måttet takle ditt og datt, inklusive et par amputasjoner, etter en  
klatring-på-et-lokomotiv-og-strøm-gjennom-kroppen-ulykke for et par tiår  
siden. Men livsgnisten har han beholdt – det gnistrer av mannen når han  
tar frem gitaren og synger et egetprodusert stykke.
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- hjelpemidler som gjør hverdagen enklere!

- Fotsenger/løpsinnlegg og spesialsko
- Ortoser og korsett
- Proteser

Buskerud Teknisk Ortopedi AS
PB 3568 - 3007 Drammen

Besøksadresse: Ingeniør Rybergsgate 114
Tlf.: 32 80 93 93
E-post: post@bto.no

Web: www.bto.no

Ulykken på lokomotivet satte stopp for 
sportsaktiviteter Thor-Martin hadde 
trivdes med – som ishockey, basket 
og fotball – og for grovsnekkerutdan-
nelsen han var i gang med. I årene 
etter ulykken var han miljøarbeider i 
skolevesenet samt i Barne-, ungdoms- 
og familieetaten (Bufetat), før han for 
et tiår siden ble uføretrygdet. Og i godt 
voksen alder har han begynt å spille 
tennis – sammen med funksjonsfriske. 

En slags ensom ulv
Han fremstår som en lavmælt fyr, også 
som en fyr med et snev tristesse i seg, 
denne Thor-Martin. Selv ser han seg 
som en slags ensom ulv, og han ser 
dette som en mulig forklaring på at 
han – fremfor til enhver tid å søke opp-
muntring og teknisk støtte fra fagfolk 
– har vært ganske alene om å takle sine 
ikke alltid gode dager, eksempelvis ved 
at han har sittet hjemme og småmek-
ket på proteser og fotsenger.

Greit nok, mener han om å ordne 
seg sånn. Men, som han tilføyer, «jeg 
skulle vel gjerne hatt litt mer faglig 
hjelp med fottøy og sånt.»

Snevet av tristesse kan nok, mener 
Thor-Martin, ha litt å gjøre med at han 
og hans samboer for ikke lenge siden 

fant det best å flytte fra 
hverandre – kort etter at  
de fikk en datter. 

Musikken, en lidenskap
Thor-Martin forteller at han fra 
guttedagene av har vært opptatt av 
musikk og gitarspill, at han ble flas-
ket opp med Beatles og Sven-Ingvars, 
at han har vært i band som sanger og 
gitarist, at han med band og solo har 
opptrådt både her og der, at han selv la-
ger musikk og tekster, at han har vært 
med på noen utgivelser og nå nettopp, 
sammen med noen andre musikere, 
har sluppet en digital utgivelse …

Så tar han på Hasses oppfordring frem 
gitaren og serverer et egetprodusert 
stykke, det er rolig og melankolsk. Og 
da er det som om vi to tilhørere for 
alvor ser livsgnisten i ham, det er som 
om Thor-Martin nå får ut av seg noe 
som mååå ut, som om han her og nå er 
sjefen selv, kongen på haugen.

Så sier han da også om musikken at 
«den ble min store lidenskap.»

En smak av optimisme
Nå, et halvår etter den seneste am-
putasjonen og etter at musikkstykket  
 

er servert, gir Thor-Martin et signal 
som smaker av optimisme:

«Jeg har troen på at jeg skal få enda 
bedre proteser, og jeg vurderer å ampu-
tere den andre leggen også, for å få to 
like proteser. Det er litt sånn at det her 
kunne vært gjort for mange år siden.»

Det gjorde godt, mener Thor-Martin, å 
snakke med likeperson Helge på Aker i 
januar. «Jeg syntes det var veldig hyg-
gelig å snakke med en som har akkurat 
samme amputasjon som jeg.» 

Han har ennå ikke meldt seg inn i 
Momentum, når Hasse og jeg sitter 
hjemme hos ham. Men han sier at han 
nå vil gjøre det – ikke for å være med 
på alt sånn som en ensom ulv kan fore-
trekke å holde seg unna, men fordi han 
ser at han kan ha nytte av å høste av 
andre amputertes erfaringer og fordi, 
som han sier, «kanskje andre kan dra 
nytte av mine erfaringer.» 

I januar i år, i sykehussengen på Aker, i 
 samtale med likeperson Helge Viken.
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Norsk Teknisk Ortopedi AS 

Vikaveien 17 - P.b. 10 - 2312 Ottestad
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Norsk Teknisk Ortopedi tenker framover. Vi vil være i forkant av kroppens
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hverdagen best mulig for unge brukere.
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Hoopz

Kickz

Skipperz

Footmatch

NYHET! 
“FIA-sko“ för barn och ungdom

Stomperz

Kontakta oss för mer information 
och beställ våran katalog.

Finns i 25 st olika 
skomodeller

• Många valmöjligheter
• 7 val av lästbredd
• 4 olika val av sultyp
• 3 olika val av styvhet i sulan
• 4 olika val av ovandel för skon
• Storlekar från 16 EU till 42 EU
• Leveranstid 18 dagar

Godkänd av NAV enligt FIA-kod

Tel: +46 (0)18-349291 • info@nordicortopedica.se
www.nordicortopedica.se

Minneord over  

Ingrid Hansen
Livsgledes redaksjon har fått over  - 
sendt noen varme ord som viser at 
Ingrid Hansen, som var et sentralt 
medlem i Momentum Øst, ikke er 
glemt etter at hun gikk bort på sen- 
 sommeren i fjor. Minne ordene kom 
av redaksjonstekniske årsaker ikke 
på trykk i den tidligere Livsglede- 
utgaven som de var ment for.

Ingrid Hansen kom til oss i  
Momentum Øst for fire år siden.  
Hun ble tidlig økonomiansvarlig i 

styret vårt, og gjorde er god innsats 
og en god jobb. Hun var også en 
aktiv likeperson.

Vi hadde mange hyggelige stunder 
og turer sammen med henne. 
Ingrid gikk bort 11. august i fjor og 
ble 64 år gammel.

Vi vil minnes henne i takk-
nemlighet, og våre tanker går til 
Terje og familien.

Styret i Momentum Øst
Ingrid Hansen. Arkivfoto: Livsglede 
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Momentum Sør-Øst besøkte Kongsberg: FORTS.

FORTS.

Monteren som gir innblikk i tidligere tiders amputasjoner.

Et av bildene i monteren viser en tå-amputasjon … 

Et innblikk i tidligere  
tiders amputasjoner

Hans Hekneby Reinertsen (foto)

F. Dahl (tekst)

Interessant for både den ene og den an-
dre, dette innblikket, som riktignok ikke 

er for noen hovedattraksjon å regne på 
det kultur- og naturhistoriske museets 
mangslungne innholdsliste. 

Men altså interessant, kanskje ikke 
minst for de amputerte som deltok da 

Momentum Sør-Øst lørd-
ag 20. mai arrangerte 
et besøk i museet – og 
en etterfølgende lunsj 
i et hotell et par lange 
steinkast unna, på den 
andre siden av den fos-
sende Numedals lågen.

Livgivende sammen-
komster
Arrangementet inngikk 
som ett i rekken av 
mange arrangementer, 
av den ene og den andre 
typen,  
som  
 

Kanskje ikke hva besøkende flest venter seg før en rundtur i Norsk 
Bergverksmuseum i Kongsberg, dette at museet byr på et aldri så lite 
innblikk i tidligere tiders amputasjoner av ben, armer og tær.
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Momentum Sør-Øst besøkte Kongsberg: FORTS.

FORTS.Monteren inneholder også en illustrasjon som viser en under-
armsamputasjon.

Et av de andre bildene i monteren viser en benamputasjon … 

Momentum Sør-Øst og andre lokallag 
i Momentum, for eningen for arm- og 
benprotese brukere, i løpet av et år tilret-
telegger for sine medlemmer.

De gir anledning, disse arrangementene, 
til å komme sammen, snakke sammen, 
oppleve noe sammen, ha det godt sam-
men. De bidrar til å holde liv i Momen-
tum innimellom de store, nasjonale 
samlingene.

Her var det funnet sølv
Kongsberg, halvannen times biltur vest 
for Oslo, figurerer blant Norges eldste 
industribyer. Norsk historie forteller 
at Kongsberg – opprinnelig Konnings-
berg – ble grunnlagt av kong Christian 
IV i 1624, etter at det var funnet sølv i 
området.

Fra den tid og frem til for et halvt 
århundre siden var det med noen peri-
oders unntak liv i byens sølvgruver. I vår 

tid er Kongsberg kjent 
for annen omfattende 
næringsvirksomhet.

Den tids amputasjoner
Mye å se og høre for  
Momentum Sør-Øst- 
gjengen da den ble vist 
omkring i det innholds-
rike museet av guiden 
Morten Øvereng.

Blant det hele en mont-
er med noen kirurgiske 
redskaper og bilder fra for 
to-tre hundre år siden, 
for øvrig også en gammel 
armprotese – det var alt 
dette som ga  
Momentum  
Sør- 



Vårt mål er å skreddersy  
den beste løsningen  
til hver enkelt.
 
Sammen skaper vi muligheter.

Sophies Minde Ortopedi AS
Besøksadr: Trondheimsvn. 235, bygg 79 • Postadr: Postboks 493 Økern, 0512 Oslo • Tlf: 22 04 53 60 • E-post: post@sophiesminde.no • Hjemmeside: www.sophiesminde.no

For deg som protesebruker
gjør vi en forskjell – det er ditt valg 

Vestfold: Skolmar 13, 3232 Sandefjord, 
Tlf. 33 45 45 33, e-post: info@teknomed.no

Telemark: Storgata 118, 3921 Porsgrunn, 
Tlf. 33 45 45 35, e-post: info@teknomed.no

www.teknomed.no

Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

Rehabilitering av benamputerte ved Unicare Fram

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Med mot til å mestre
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Momentum Sør-Øst besøkte Kongsberg: FORTS.

Arrangementet ble avrundet med en god lunsj i et av Kongsbergs hoteller. 

Gjengen som deltok i Kongsberg-arrangementet – et av mange arrangementer som  
i løpet av et år dras i gang av lokalforeningene i Momentum. 

Øst-folkene et glimt inn i tidligere tiders 
amputasjoner.

Det skjedde ulykker når gruvearbeiderne 
var i arbeid, og noen av ulykkene med-
førte amputasjoner. Momentum-gjengen 
ble fortalt at arbeidsbetingelsene var 
relativt gode for gruvearbeiderne, sett i 
lys av den tid det var snakk om, og at en 
form for hva vi i dag kan se som bedrifts-
helsetjeneste, bidro til dette.

En verden i utvikling
Amputasjoner den gang – med enkle 
midler, uten narkose … Vondt å tenke 
på, lett å få på avstand ved å forestille 
seg at tiden leger alle sår.

Ikke desto mindre kan monterens inn-
hold bli sittende i hodet i lang tid – til 
ettertanke, som en påminnelse om at 
verden iallfall i noen henseender er blitt 
bedre enn den var.



Han heter Kjetil Bragstad, han er …

DEN NYE S
Tapet av venstrebeinet under kri-
gen i Afghanistan ledet ham inn i 
Momentum, foreningen for arm- 
og benprotesebrukere, der han i 
våres ble valgt til leder – en leder 
med et klart budskap om at han 
ønsker å dra lasset sammen med 
aktive medlemmer, ikke alene. 

Flemming Dahl (tekst)

Hans Hekneby Reinertsen (foto)

Hør hva Kjetil Bragstad, 29 av alder, svar-
er når han blir spurt om han har et hov-
edbudskap til Momentum-medlemmene:

«Helt klart: engasjer deg! Ting gjøres 
ikke av seg selv. Stiller du opp, skal vi 
sørge for at du kan få noe meningsfullt å 
gjøre!»

Kjetil – opprinnelig fra Stange i Hed-
mark, nå bosatt i Oslo med samboer og 
deres et knapt halvår gamle sønn – er en 
voksen mann med en god porsjon livs-
erfaring, OK. Men det forhindrer ikke at 
han også er for ung å regne:

En ny tid
Han er ung nok til å ha modnet i en tid 
da mange faktorer – inklusive Murens 
fall, internett, 11. september-terroren 
i 2001, smarttelefonen, klimaskiftet, 
billige flybilletter, 22. juli-terroren i 
2011, sosiale medier, datastyrte arm- og 
benproteser og tilløp til selvkjørende 
biler – har gitt milepælsettende bidrag til 
å forandre verdensbildet og menneskets 
hverdag.

Dette tilsier at Kjetil, som har overtatt 
sjefsstolen etter Nils-Odd Tønnevold, har 
en solid ballast med tanke på å se til at 
Momentum fortsatt følger løpende med i 
tiden, fremfor å stivne til med en gamle 
dagers struktur og fasade.

En veibombe
Det var en veibombe under bilen som, 
i Afghanistan i 2007, frarøvet Kjetil 

venstre beinet, fra like over kneet. Kjetil 
var soldat i fredens og Norges tjeneste. 

Bomben ga ham noen andre fysiske 
merker i tillegg – og noen innvendige 
merker, ikke minst det som sitter i sjelen 
og minner ham om tapet av sin barn-
domsvenn og soldatkompis, han som 
kjørte den bomberammede bilen, han 
som ikke overlevde eksplosjonen. 

Senere har Kjetil blitt for halvkjendis å 
regne – gjennom en god del nyhetsme-
dieeksponering, mye av den knyttet til 
hans langdryge og tøffe erstatningssak 
mot staten.

Han kom seirende ut av denne kampen, 
til fordel for egen økonomi og kanskje, 
som han håper, til fordel for andre krigs-
veteraner som måtte føle seg uriktig og 
urettferdig behandlet av landet de har tjent. 

En aktiv fyr
I årene etter veibomben har han rukket 
mer enn å slåss med staten:

Foruten at han i et par perioder har hatt 
arbeid i Forsvaret her hjemme, har han 
ved Universitetet i Oslo sikret seg en 
bachelor i Midtøsten-studier med persisk 
språk, studier som inkluderte et halvt års 
opphold i Iran …

Han er blitt mer og mer aktiv i Momen-
tum-arbeidet, etter hvert ble han nestled-
er i foreningens nasjonale styre …

Han har bygget opp og holdt sin fysiske 
form ved like i treningsstudio, ved pigging 
på ski og rulleski, ved landeveissykling og 
gjennom andre aktiviteter, for øvrig etter 
at han fra tidligere år kan skilte med noen 
norgesmesterskap i amerikansk fotball, 
som spiller på Hamar Ruins …

Hans hovedbud
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JEFEN

Han har engasjert seg i krigsveteran-
arbeidet …

Han er for tiden spesielt opptatt av fam-
iliefar-rollen, av jusstudier ved Universi-
tetet i Oslo, foruten av å fylle sjefsrollen i 
Momentum.

En bunke arbeidsoppgaver 
Likepersonarbeidet er tradisjonelt blitt 
høyt prioritert av Momentum-ledelsen, 
og Kjetil gjør det klart at slik skal det 
fortsatt være.

Han ser at likepersontjenesten kan bli 
enda bedre enn den en, ikke minst ved 
hjelp av mer lokalt engasjement her og der 
i landet, og at han sier at tiltak for bedring 
skal få støtte fra sentralt hold. «Det er ikke 
hovedstyret det skal stå på.»

I Kjetils øyne 
bør Momen-
tum arbeide 
for å få flere 
medlemmer, 
ikke for statis-
tikkens skyld, 
men fordi det 
vil gjøre Mo-
mentum til en 
sterkere aktør 
med tanke på 
å bidra til at 
flere amputerte 
kan få et bedre 
tilbud – ek-
sempelvis ved 
at foreningen 
blir i stand til 
å påta seg flere 
oppgaver av 
den typen som 
det offentlige 
ikke griper 
tak i.

Evnen til 
sammen med 
andre krefter å 
påvirke myn-
dighetene, er 

blant det som ifølge Kjetil kan bli styrket 
gjennom en økt medlemsmasse. «Her 
trenger vi flere engasjerte som kan være 
med på høringsrunder, samarbeid med 
FFO og andre aktuelle organisasjoner», 
sier han.

 
Også Momentums internasjonale arbeid, 
som i stor grad går ut på å styrke amput-
ertes muligheter både internasjonalt og 
i Norge – gjennom å påvirke politikere, 
leverandører, helsepersonell og andre 
krefter – kan vinne på at foreningen 
skaffer seg mer tyngde på hjemmebane, 
mener Kjetil.

«Nils-Odd har gjort en god jobb med 
sitt engasjement i IC2A og WHO, 
hvilket naturlig nok vil påvirke politik-
ken i Norge. Her har vi en ytterst unik 

mulighet vi ikke kan eller bør gi slipp 
på», sier han.

Kjetil, med lang tid bak seg som ans-
varlig for informasjonsteknologi i Mo-
mentum, mener at informasjonsflyten i 
foreningen bør bli bedre. «Vi må kom-
munisere bedre og utnytte de mulighe-
tene teknologien i dag gir oss. Her er 
nettsidene, med bilde-, informasjons- og 
videomuligheter, en hittil altfor dårlig 
utnyttet plattform hvor vi må satse noe 
mer. Dette er vi også i ferd med å gjøre.»

Men dette betyr ikke at det papirbaserte 
medlemsbladet Livsglede står overfor noen 
snarlig avvikling, poengterer Kjetil. En 
side av saken er at bladet gir inntekter, 
men viktigere er det, mener han, at bla-
det «gir vår målgruppe muligheten til å 
se oss og finne ut hva som skjer.»

Han understreker at langt fra alle i 
målgruppen er unge mennesker som 
foretrekker digital fremfor papirbasert 
kommunikasjon.

En ønsket arbeidsdeling
Ikke dra lasset alene … Kjetil vil, sier 
han, satse på gode kontakter på lokalt 
Momentum-nivå, men også være ærlig 
på denne hans grunnholdning som sier 
at han ønsker innspill og innsats fra 
medlemsmassen i den hensikt å få gjort 
hva han mener Momentum bør gjøre.

«Jeg vil forsøke å jobbe godt for å bli kvitt 
den konservative holdningen til lederne i 
frivillige organisasjoner, nemlig at det er 
de som har ansvaret for alt og skal gjøre 
alt», sier Kjetil.

Så, kanskje for å gjøre budskapet enda 
klarere, tilføyer den nye sjefen:

«Det ansvaret som det ikke er naturlig 
at jeg påtar meg, tar jeg heller ikke på 
meg.»

Kjetil Bragstad, ny leder i Momentums hovedstyre, kort sagt ny Momentum-sjef.  
dskap til det enkelte Momentum-medlem: «Engasjer deg! Ting gjøres ikke av seg selv.»
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Nils-Odd Tønnevold

I et par år fra sommeren 

2010 hadde Nils-Odd pause 

fra sjefsjobben, en rolle 

som da ble fylt av Hans Emil 

Møller-Hansen. Her takkes 

Nils-Odd av med blomster 

før pausen. Foto: Hans H. 

Reinertsen.

I et par år fra sommeren 

Derfor blir han sett s

Tilbakeblikk og fremtid

Nils-Odd Tønnevold var 
ikke alene om å etablere 
Momentum, foreningen for 
arm- og benprotesebrukere. 
Men historien etter eta-
bleringen levner ingen tvil 
om at det er han som har 
ledet Momentum frem til 
hva foreningen er i dag.

 
Flemming Dahl (tekst)

Hans Hekneby Reinertsen (foto)

Riktignok har mange bidradd til Mo-
mentums utvikling gjennom vel to tiår. 
Her er det ikke snakk om én manns 
verk. Men når Nils-Odd er blitt sett som 
Mr. Momentum selv, er det fordi det er 
han som har satt kursen og vært inspi-
rator nummer én.

Nils-Odd, som på vårparten i år over-
lot sjefsstolen i Momentum til Kjetil 

Bragstad, 
har vært 
og forblir 
ansvarlig 
redaktør av 
dette foren-
ingsbladet, 
Livsglede. 
Men denne 
posisjonen 
gir ham 
ikke ene-
rett til å be-
stemme:

Han ble 
eksempel-
vis satt på 
gangen 

– som ved tidligere anled-
ninger da han er blitt omtalt i bladet 
– da de øvrige redaksjonsmedlemmene, 
fotograf Hasse og undertegnede, av-
satte tre sider i denne utgaven til stoff 
om og av Nils-Odd:

I nedenstående artikkel skriver Nils-Odd 
selv, på invitasjon fra Hasse og meg, 
noen linjer der han ser bakover og  
fremover – linjer som blir ledsaget av 
fotos som er valgt ut og forsynt med 
bildetekster av Hasse og meg.

Men først er lite klipp fra en artikkel i 
Livsglede nr. 2, 2010 – et klipp som for-
teller sitt om hvordan Nils-Odd kom til å 
bli Mr. Momentum:

Anita Baastad, Inger  
Groven, Trond Helland,  
Lars Torp og jeg startet  
Momentum i 1996. Noen  
av oss møttes under  
rehabilitering på Sunnaas, 
andre på Sophies Minde.

 
Nils-Odd Tønnevold skriver på invitasjon 

Vi hadde til felles at vi hadde mange 
spørsmål, men det fantes ingen bruker-
organisasjon hvor vi kunne henvende 
oss og få svar, tips og råd, ei heller noen 
likepersoner. 

Så hvis det ikke finnes 
noen forening for protese-
brukere, starter vi en, 
tenkte vi, for noen må ta 
ansvar. 

Eksemplets makt
Litt av hensikten var å 
samle og dele erfaring 
slik at hver protesebruker 
skulle slippe å finne opp 
kruttet på nytt og dermed 

kaste bort mye tid på å få 
ting til å fungere godt. Og 
protesebrukere skulle hente 
inspirasjon fra hverandre. 
Får han det til, så kan jeg … 

Eksemplets makt er sterk. 
Å se at andre i samme 
situa sjon mestrer, gir 
motiva sjon til å stå på selv. 

Vi savnet noen å snakke 
med som forstod hva vi 
snakket om. Vi savnet er-
farne brukere som vi kunne 
høste erfaring fra.

          Det var i 1987, Nils-Odd var 24 
år og i sitt første økonomistudieår ved 
Heriot-Watt University i Edinburgh:

”Det kom en fyllekjører i full fart,” for-
teller Nils-Odd om øyeblikket da han 
var på vei ut av en taxi, for i det neste 
å bli klemt mellom taxien og den an-
dre bilen. Nils-Odd mistet begge bena, 
det ene fra under kneet, det andre fra 
midt på låret.

Sports aktiviteter er høyt  
priori tert i Momentum. Her er  

Nils-Odd under en ski-weekend 
på Beitostølen i 2014.  

Foto: Hans H. Reinertsen.
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FORTS.

FORTS.

Nils-Odd har nettopp forlatt sjefsjobben i Momentum 
og blir av Kjetil, den nye sjefen, overrakt blomster  
og en flaske champagne. Synlige tegn, dette, på  

Momentums verdsetting av Nils-Odds jobbing  gjennom mange år.

Nils-Odd er blant dem som figurerer på 
fotoene i vandreutstillingen Livsglede.  Foto: Fotograf Thorenfeldt

om Mr. Momentum

svisjon
Fra den spede begynnelse har vi kommet 
langt. I fjor fikk 376 amputerte i ulike 
deler av landet besøk av en likeperson. Så 
de slapp å være alene, de kunne snakke 
med en som forstod. Det er fremskritt.

Aktiviteter hvor folk får bryne seg på 
nye ting – som golf, alpint, langrenn, 
sykling, fjellturer, riding, padling, 
bueskyting¬ – er også eksempler på 
aktiviteter Momentum har arrangert for 
å la medlemmer oppleve mestring og 
økt fysisk aktivitet, noe som er viktig for 
å holde seg i form.

En prinsesse på laget
I 2001 startet en ny tidsregning for Mo-

mentum. Da ble utstillingen Livsglede 
åpnet av prinsesse Märtha Louise med 

 
 

 
 

 
 
flere, på det den gang  
splitter nye Riks hospitalet.

Han forteller om syke-
husopphold i Edin-
burgh i seks måneder, 
om tolv operasjoner, 
inklusive noen ream-
putasjoner, om dyktige 
folk på sykehuset. 
”Suverene,” sier han 
om dem.

Ulykken var et 
faktum lenge før 
Momentum var 
påtenkt. Men i tråd 
med hva som senere 
skulle bli en grunn-
leggende holdning 
i Momentum, 
bestemte Nils-Odd 
seg raskt for å se lyset  
forut fremfor mørket bakut.

”Jeg klarte å gjennomføre i Edinburgh 
på normert studietid og gikk ut blant 
de 10 beste. Det har lært meg noe,  

 
nemlig at viljestyrke betyr enormt 
mye. Hvis du vil nok, får  
du det til.”

Prinsesse Märtha Louise, æresmedlem,  
deltok under Momentums 10-årsjubileums-

fest i Sandefjord i mars 2006. Her hilser hun, 
geleidet av Nils-Odd, på noen av medlem-

mene.  Foto: Hans H. Reinertsen.
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Nils-Odd Tønnevold forts…

Nils-Odd har jobbet mye 
internasjonalt til fordel for 

protesebrukernes sak. Her 
holder han et innlegg for et 
globalt publikum under en 
samling i Geneve i regi av 

Verdens helseorganisasjon 
(WHO) i mai 2016. Foto: 
klipp fra en ISPO-video.

Nils-Odd – her på Bygdøy  
i Oslo sommeren 2016 – er  

av skipsrederfamilie og  
bærer proteser som  

markerer styrbord, grønt,  
og babord, rødt. Foto: Hans 

H. Reinertsen.

Livsglede ble 
til en vandre-
utstilling som 
har gått sin 
seiers gang lan-
det rundt og 
vakt mye positiv 
oppmerksom-
het og mer enn 
100 oppslag i 
nasjonale og 
regionale aviser, 
foruten mange 
TV-innslag.

Under 10-årsju-
bileet på Park ho-
tell i Sandefjord i 
2006 ble prinsesse Märtha Louise ønsket 
velkommen – uten Be(h)n, som hun selv 
sa det, til rungende glad latter.

Sammen med de proffe
For en god del år tilbake begynte vi å ar-
beide sammen med helsefagpersonell og 
proteseleverandører på tvers av lande-
grensene. Blant høydepunktene er fore-
drag og løpetrening ved fysioterapeut 
Bob Gailey, som var og er ansvarlig for 
opptrening av amerikanske, amputerte 
krigsveteraner.

Flere kurs i løping og utfordrende fysisk 
aktivitet fulgte i årenes løp ved at vi 
hentet inn ledende personer fra USA, 
Sverige, Danmark og England.

På tvers 
av lande-
grenser
Diskusjon 
med franske 
Frédéric 
Rauch un-
der besøk i 
Norge førte 
til et ønske 
om bedre 
samarbeid 
over lande-
grensene, 
for å lære 
av og støtte 
hverandre 
som protese-

brukere gjennom våre foreninger. Det 
førte til stiftelsen av IC2A (International 
Confederation of Amputee Associations) 
i Paris i mars 2015.

Allerede i juni samme år ble foreningen 
offisielt lansert under Verdenskon-
gressen til ISPO (International Society 
for Prosthetics and Orthotics) i Lyon. En 
samarbeidsavtale med ISPO ble signert, 
og felles arbeid med WHO (Verdens hel-
seorganisasjon) ble innledet. 

Året etter, i 2016, ble IC2As første gen-
eralforsamling avholdt, og IC2A ble 
registrert som veldedig organisasjon i 
Belgia. Undertegnede trådte inn, som 
representant for IC2A, i WHO Standards 
Development Group for å utarbeide en-
hetlige «best practice»-baserte standard-
er for hele pasientforløpet til protese- og 
ortosebrukere over hele verden.

Disse standardene ble godkjent og pre-
sentert under ISPOs verdenskonferanse 
i Cape Town i mai i år (2017), hvor 
IC2A også hadde en svært synlig og mye 
besøkt stand foruten et meget vellykket 
IC2A-inspirasjonsforedrag under åp-

ningsseremonien, til kraftig applaus fra 
de drøyt 2000 tilhørerne.

Mer jobbing forut
Oppgaven fremover blir å arbeide for 
bedre og mer enhetlig kvalitet i hele 
pasientforløpet, slik at alle, uansett hvor 

i Norge eller et annet land 
man bor, er sikret en gjen-
nomprøvd, enhetlig, god 
rehabiliteringsstandard, 
med tilgang på god og vel-
kvalifisert medisinsk hjelp 
og amputasjonskirurgi, 
gode og velfungerende 
proteser som passer, god 
og riktig opptrening, god 
inspirasjon og informasjon 
gjennom gode likeperson-
samtaler – dette for å sikre 
at alle brukere legger det 
vonde bak seg og ser frem-
over og fungerer best mulig 
i jobb og fritid.

Oppgavene forut er mange, 
med tanke på at vi skal lyk-

kes med dette. Det er bare å brette opp 
ermene.

Jeg ber dere alle som leser dette om støtte 
arbeidet Momentum utfører og bidra 
etter beste evne med hjerte og hode.

Takk for meg 
Nils-Odd

Sommeren 2011 kom vandreutstillingen Livsglede til et opphold på Ahus. Nils-Odd, her sammen med daværende Mo-
mentum-sjef Hans Emil Møller-Hansen, var med på åpningsseremonien. Foto: Hans H. Reinertsen.

IC2A, en internasjonal samarbeidsorganisasjon for foreninger 
av Momentum-typen, ble etablert i 2015. Kort tid etterpå, i 

Lyon om sommeren, signerte IC2A, med Nils-Odd som leder, 
en samarbeidsavtale med ISPO, den verdensomspennende 
organisasjonen for ulike typer fagfolk som arbeider med am-

puterte. Foto: Hans H. Reinertsen.  
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, 

www.och.no

Bevegelseshemming skal ikke stå i veien for livskvalitet.

OCH ortopedi har siden 1846 vært en ledende aktør i utvikling av 
 ortopediske hjelpe midler. Vi er stolte over å være ISO-sertifisert.  
For deg som pasient innebærer dette at vi kan tilby spesialtilpassede 
hjelpe midler av høyeste kvalitet og standard. 

Oppland   
61 24 73 30 

Østfold  
69 30 17 70

Møre og
Romsdal 
70 14 50 40 

Oslo og  
Akershus 
23 28 82 00 

Hamar Ortopediske AS  
Vi tilbyr individuelt tilpassede hjelpemidler.

Besøksadresse: Grand Helsesenter,  
Torggata 1, 2317 Hamar 
Telefon: 62 51 19 50
E-post: post@hamar-ortopediske.no
Web: www.hamar-ortopediske.no

HAMAR
Ortopediske

Ortopediteknikk  
 i sentrum

• Proteser
• Ortoser
• Ortopediske sko
• Fotsenger

• Spesialsko
• Innleggsåler
• Korsetter
• Oppbygg mm.

ØSTO Ortopedisenter AS
Gartnervegen 10  |  2312 Ottestad  |  Tlf.nr: 62573900  |  E-post: post@osto.no  |  www.osto.no
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     Løsning 
kryssord
   nummer 1 - 2017
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Finner du  
kryssord-løsningen?

Send den inn - og vinn  
Momentum-krus eller  
t-skjorte.

Tre vinnere trekkes ut blant 
dem som sender inn riktig  
løsning. Navn på vinnerne  
offentliggjøres i neste  
utgave av Livsglede.

Send løsningen til:

Kryssordløsning, 
Momentum, 
Pb 69 Skøyen 
0212 Oslo
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Alt innen
ORTOPEDISKE

hjelpemidler

Oslo, Lillestrøm, Gran, Mo i Rana 23 03 56 00. Sandvika 67 80 50 50.
Horten 33 01 76 02. Tønsberg 33 01 76 00. Sandefjord 33 01 76 03. Stavern 33 01 76 04.

Sandnes 51 66 44 83. Stavanger 51 88 56 60. Sogndal 57 67 28 65. Førde 57 72 24 84.

www.ortopediteknikk.no

ORTOPEDITEKNIKK
er en totalleverandør av ortopedi tekniske løsninger. 

Dyktige medarbeidere på lokale klinikker, samhandling 
med brukerne og kompetanse på både moderne og 

tradisjonelle metoder gir våre brukere trygghet på at de 
beste løsningene velges.

Ryensvingen 6, 0680 Oslo

Rehabilitering av benamputerte ved Betania Malvik
Avdeling for døgnrehabilitering
• Primær – og reopphold
• Gruppeopphold for aktive benprotesebrukere
 • Daglig trening med og uten protese.
 • Mulighet for egentrening inkludert varmebasseng.
 • Utprøving av aktiviteter som klatring, parasykling, havkajakk, rullestolbasket m.m.

Avdeling for poliklinisk rehabilitering
• Primær – og sekundæropphold
• Ukentlig gåskole

7563 Malvik | Tlf. 73 98 08 00 | | www.betaniamalvik.no
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Du finner oss i 

Møllendalsbakken 6, 5009 Bergen
Tlf. 55 20 64 60 

drevelin@drevelin.no

Vi er Drevelin

Ortopedisk merkevare på Vestlandet i 156 år

Her møter du førsteinntrykket hos Drevelin. 
Anne, Ingrid, Lene, Hege og Christine tar

hjertelig imot deg når du besøker Drevelin.
De sørger for at du får den bistand du

forventer å få, også fra andre fagavdelinger.  
Dette er jenter som elsker dialogen med

kundene, og som gjør alt for at et besøk hos
Drevelin skal være noe mer enn en konsultasjon. 

Det skal være en opplevelse.

Et liv fullt ut
Xtend Foot er så nær en menneskelig 
fot man kan komme. Gjennom sin unike 
fleksibilitet tilpasser den seg til ulike un-
derlag, og gjør det lettere å gå på ujevnt 
underlag. Etter at jeg mistet begge bena 
i en togulykke, hadde jeg vanskelig for å 
finne en protese som fungerte utendørs. 
Jeg falt ofte, og følte meg utrygg. 
Derfor har jeg utviklet Xtend Foot. 
Nå kan jeg bevege meg fritt igjen! 

Christoffer Lindhe

Mer info på lindhextend.com

Følg oss og se oss gjerne på f You
Tube

Hva kundene våre sier:

”Det er en forandring i livet. Jeg trenger ikke 
lenger å tenke når jeg går.”

”Fantastisk at det kan utgjøre så stor forskjell.”

”Det føles som om jeg har min egen fot igjen.”

”Helt overlegen på ujevnt underlag.”

17°

Kontakt din Ortopedi-
ingeniør hvis du vil 
prøve Xtend Foot.



Svært holdbar

Kan tilpasses 
for sleever

Enkel tilgang 
til adaptere

Flammebestandig

Norway distributor - www.alfimed.no - Phone : 92 498800

Rivefast

Bakteriehemmende

Tåler de fleste 
kjemikalier

Vanntett

S O F T  S H E L L 
T E K N O L O G I

Available on the
App Store



Real Technology - Real People

AT-KNEE

Vil du ha et kneledd som har lav vekt, høy sikkerhet, er 
låsbar, robust og dessuten vanntett? Da kan AT-Knee 
være løsningen, et låsbart kneledd som har alle disse 
egenskapene og mere til. 



Rundt 5000 personer i dagens Norge mangler arm og/
eller bein som følge av dysmeli, sykdom eller ulykke. 
Momentum driver et omfattende landsdekkende 
arbeid for å gjøre deres hverdag bedre. Ved å støtte 
oss økonomisk hjelper du oss i dette arbeidet. 

PENGEGAVE
Overfør din gave til Momentums kon-

to – 2095 49 74503 – og oppgi «Gave» 

samt ditt personnummer under «Belø-

pet gjelder», oppgi også ditt navn og 

din adresse.

MOMENTUMS ARBEID 
Blant Momentums arbeids-
oppgaver:

•   Besøkstjeneste/likepersontjeneste 

ved sykehus og opptreningssenter

•   Store og små sammenkomster 

samt sports- og aktivitetssamlinger

•   Kurs og opplæring av frivillige  

og tillitsvalgte

•  Lobbyvirksomhet overfor politikere

•   Spredning av livsglede og fjerning 

av barrierer gjennom visning av 

vandreutstillingen Livsglede

•   Utgivelse av medlemsbladet  

Livsglede

•   Drift av organisasjon nasjonalt  

og i fylkene

VIL DU BLI LIKEPERSON? 
Husker du …

•  Alle spørsmålene du hadde?

•   Alle utfordringene du trodde  

var for store?

•   At du lurte på hvor du kunne få  

ordnet med det ene og det andre?

•   Følelsen av å være den eneste som 

har det slik?

Å møte deg kan inspirere og motivere 

en nyamputert til å se mulighetene 

fremfor begrensningene.

Enten du er amputert eller pårørende 

til en som er det, vil vi gjerne ha  

kontakt med deg.

Har du spørsmål? – kontakt  
Kontakt Momentums administrasjons-

sekretær Liv Karin Søstuen.

Tlf.: 4000 4360

E-post: info@momentum.nu

Gi  
noe  
tilbake!

Foto: Dag Thorenfeldt

En stor og ny og på sett og vis 
imponerende trapp i en populær 
turløype, tilrettelagt for både føtter 
og hjul, men … 

Denne trappen i Skien kommune er 
såpass bratt at den vanskelig kan benyt-
tes av rullestolbrukere.

Noen må ha besluttet at en trapp skulle 
bygges, noen må ha designet trappen, 
noen må ha stått for selve byggingen …

Teori – og praksis
Men så kan det se ut til at ingen un-
derveis i prosessen har stoppet opp 
og ropt ut, hva er det vi driver med, 
dette er jo en tid da det er snakk om 
universell utforming og et samfunn 
tilgjengelig for alle?

Da NRK i Telemark på senvinteren i 
år belyste saken, fremkom det klart at 
mange funksjonshemmede er såret og 
irritert over turløypebroen, og det frem-
kom beklagende ord fra kommunen.

Bedre skal det bli …
Fra det hold ble det meldt at en ny 
løsning er på gang, men at det kan ta 
pent med tid før den foreligger i prak-
sis.

Bare enda et eksempel, denne trap-
pen i Skien kommune, på at så vel 
private som offentlige aktører ikke 
gir oppsiktsvekkende gode bidrag til 
utviklingen av et universelt utformet 
samfunn.

En tur- 

løype trapp i  

bratteste laget

Da NRK belyste saken, fremkom det klart at mange  
funksjonshemmede er såret og irritert.
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Momentum 
landet rundt
Vi er til for deg og dine. Ta kontakt!

UTVALGSKONTAKTERØstfold, Oslo og Akershus 
Leder: 
Steinar B. Hansen 
steinar@regnskapsnettet.no 
T: 91 38 22 21

Oppland og Hedmark 
Leder:  
Erik Haugen 
erik@928.no 
T: 90 04 23 79

Vestfold, Buskerud og 
Telemark 
Leder og likepersonkontakt:  
Jan Henrik Nymoen 
jan.h.nymoen@usn.no 
T: 33 33 11 94

Hordaland, Rogaland og  
Sogn og Fjordane 
Leder: 
lin Holen De Capitani 
elin@accuratus.no 
T: 99 01 66 92

Sør-Trøndelag, Nord-
Trøndelag, og Møre og 
Romsdal 
Leder og likepersonkontakt: 
Tor Aalberg 
toraal@hotmail.com 
T: 46 63 06 42

Nordland, Troms og 
Finnmark 
Leder:  
Jan-Henry Søberg  
jan_henry48@hotmail.com 
T: 91 32 65 70

Likepersonkontakt:   
Helge Viken 
helge_e_viken@hotmail.com 
T: 41 31 10 35

Likepersonkontakt:  
Rune Søstuen 
runesostuen@yahoo.no 
T: 95 96 52 42

Vestfold, Buskerud og 
Telemark 
Likepersonkontakt:  
Hans Emil Møller-Hansen 
h-moelle@online.no 
T: 90 18 38 10

Aust-Agder og Vest-Agder 
Leder og likepersonkontakt: 
Terje Tobias Finnsådal 
ttfinsaadal@marnardal.com 
T: 91 59 54 66

Likepersonkontakt: 
Marit Havre Nilssen 
hnmarit@frisurf.no 
T: 92 03 06 16

Likepersonkontakt: 
Per Meby 
per@meby.no 
T:  93 41 33 88

Likepersonutvalget
Arne Wilberg
Tlf.: 41 52 40 80
E-post: a-to-wil@online.no

IT & Studieutvalget
Kjetil Bragstad
Tlf.: 48 60 19 74
E-post: k.brag@online.no

Sports- og aktivitetsutvalget
Geir Arne Hageland
Tlf.: 90 97 26 82
E-post: gah@funkibator.no

Samfunnspolitisk utvalg
Nils-Odd Tønnevold
Tlf.: 92 20 16 26
E-post: nils.tonnevold@ 
connectum.no

Momentumprisutvalget
Hans Emil Møller-Hansen
Tlf.: 90 18 38 10
E-post: h-moelle@online.no

Livsgledeutstillingsutvalget
Rune Søstuen
Tlf.: 95 96 52 42
E-post: runesostuen@ 
yahoo.no

Alle bilder ©Hans H. Reinertsen

MOMENTUM INNLANDET 

MOMENTUM SØR-ØST 

MOMENTUM SØR 

MOMENTUM VEST

MOMENTUM MIDT-NORGE 

MOMENTUM NORD 

MOMENTUM ØST 
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Hovedstyret 
i Momentum

KJETIL BRAGSTAD  
Styreleder
k-brag@online.no
T: 48 60 19 74

MERETE LINDE-NIELSEN
Nestleder
kongsberg.vita1423@vita.no
T: 90 41 07 13

GEIR ARNE HAGELAND
Styremedlem/ 
økonomiansvarlig 
gah@funkibator.no
T: 90 97 26 82 

ARNE WILBERG
Styremedlem/
Likepersonkoordinator 
a-to-wil@online.no
T: 41 52 40 80

KRISTIN  
HOLTER-SØRENSEN
Styremedlem
kriholtesor@hotmail.com
T: 99 71 97 56

ALF RICHARD KRAGGERUD
Varamedlem 
alfrichard.kraggerud@bdm.no
T: 96 62 55 34 

SILJE BJERGA NESLAND
Varamedlem 
silje_ne@hotmail.com
T: 40 24 10 81

Momentum
T: 40 00 43 60
info@momentum.nu

LIV KARIN SØSTUEN
Adm. sekretær 
info@momentum.nu
T: 47 02 10 94

Alle bilder ©Hans H. Reinertsen

En svensk forening med
Momentum som forbilde

Folk i Sverige som bruker proteser, 
forklart med amputasjoner eller 
annet, har lenge savnet felleskapet 
og erfaringskilden som en forening 
kan gi. Nå er noen av dem i gang 
med å etablere en slik forening.  

Det har i mange år eksistert en slik 
form for spesialfellesskap i Sverige, men 
det ble i stor grad drevet av én mann, 
en mann som slet med å få andre til å 
engasjere seg aktivt, med den følge at 
fellesskapet visnet hen.

En av drivkreftene bak det nye etabler-
ingsarbeidet er Christoffer Lindhe, den 
unge mannen som står veldig oppreist 
etter å ha mistet to ben og en arm i en 
jernbaneulykke – en mann med gode 
kontakter i norske Momentum, forenin-
gen for arm- og benprotesebrukere.

Samling på vestkysten
På sensommeren i fjor fikk han samlet 
en gruppe protesebrukere til en week-
end ved Halmstad på den svenske vest-
kysten, og på invitasjon dukket to Mo-
mentum-topper – Nils-Odd Tønnevold 
og Kjetil Bragstad – opp med tips og 
erfaringer og inspirasjon til svenskene.

«Svenskene er nå langt fremskredet 
med å stifte sin forening», sier Nils-
Odd til Livsglede, nå trekvart år senere.

Og, ja, dette blir bekreftet av initiativ-
tager Christoffer. Han fastslår at det 
ikke har vært gjort over natten å 
komme skikkelig i gang og forklarer at 
noe av det som ennå ikke er i boks, er 
finansieringsbiten.

«Det tar litt tid, men det kommer til å 
bli en forening», sier han.

Pene ord om Momentum
Christoffer opplyser at han er en av 
flere som sitter i en styringsgruppe, 
at han ikke er å anse som noen 
ene-og-alene-nøkkelperson og at den 
påtenkte foreningen ikke skal være 
drevet av én person, idet hensikten er 
at mange skal dra lasset sammen.

Christoffer legger ikke fingrene imellom 
når han fastslår at han ser Momentum 
som et forbilde, en inspirasjonskilde:

«Vi har sagt at om vi kan oppnå en 
liten del av alt det Momentum har opp-
nådd, vil det være fantastisk.»

Christoffer, som er blitt forretnings-
mann innen proteser, er også klar på at 
den påtenkte svenske foreningen skal bli 
med i det stadig voksende internasjonale 
fellesskapet IC2A, det som Momentums 
Nils-Odd har drevet frem – og som han 
nå driver videre til stadig flere land.

Nils-Odd Tønnevold (t.v.) og Christoffer Lindhe redegjør for forsamlingen under weekenden 
ved Halmstad. Foto: Kjetil Bragstad.

Idyllisk svensk vestkyst – her fant  
weekenden sted. Foto: Kjetil Bragstad.  
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“ … Because it makes 
me complete.”

WHY DO WE PUSH 
OURSELVES TO…

… score again and again?

Challenger.

Sportsline. Whatever makes you complete.

www.ottobock.se

Returadresse:
Momentum
pb. 49 Skøyen
0212 Oslo


