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STYRET I MOMENTUM
Kontakt en av oss i styret - vi står til din disposisjon:

Nils-Odd Tønnevold
Styreleder/program&prosjektansvarlig, 

lår/leggprotesebruker
Dorthes vei 1, 0287 Oslo

E-post nils@connectum.no
Tlf 22 44 87 97, 92 20 16 26

Elin Holen
Nestleder/medlems&økonomiansvarlig, 

lårprotesebruker
Gamle Drammensvei 241, 1383 Asker

E-post elinholen@hotmail.com
Tlf 66 78 78 18, 99 01 66 92

Helge Borgevad
Likemannskoordinator, armprotesebruker

Øvre Fagerli vei 11, 3410 Sylling
E-post helge.borgevad@selvaag.no

Tlf 32 85 64 26, 90 16 26 81

Anita Baastad
Redaktør, kne/leggprotesebruker
Grinistubben 6, 1359 Eiksmarka

E-post abaastad@online.no
Tlf 67 14 79 42, 98 40 12 56

Kjartan Haugen
Idrettskontakt, leggprotesebruker

Lybekkvn 37 C, 0770 Oslo
E-post kjartan.nesbakken.haugen@tandberg.com

Tlf 22 49 29 60, 90 57 86 15

Kristin L. Lesser
Prosjektansvarlig, leggprotesebruker

Birger Olivers vei 12 A, 1176 Oslo
E-post klinnles@online.no

Tlf 22 29 71 75, 93 06 67 78

Lillian Perret
Sekretær/rekrutteringsansvarlig, lårprotesebruker

Dronningensgate 80, 8006 Bodø
E-post symask@tiscali.no

Tlf 75 52 03 67, 91 76 11 81

Elsa S. Solberg
Rettighetsansvarlig, hofteprotesebruker

Fagerstad Hageby 18, 7620 Skogn
Tlf 74 09 97 76, 99 51 41 12

Internett:
www.momentum.nu 

Årskontingent:
Hovedmedlem (for protesebrukere)  kr. 200.-

Støttemedlem (pårørende og fagpersonell) kr. 100.-   
Bedriftmedlem (leverandør / verksted) kr. 500.- 

Gaver mottas med takk!

Annonser: 
Vennligst kontakt 

Nils-Odd Tønnevold tlf. 22 44 87 97, 
faks 22 44 33 19 eller nils@connectum.no

for nærmere informasjon.

Bankforbindelse:
BNbank, kontonr. 9235.17.01406

Kjære leser

e første 8 årene av vår tid som protesebruker trodde vi ikke at vi noen gang 
skulle få en protese som fungerte godt. Nå vet vi bedre. Alle har rett til en god

protese! I Norge sier det offentlige: "Du må gjerne velge ortopedisk verksted hvor
du vil, men du må vær så god betale for reise og opphold selv" Med andre ord: 
"Du skal få en protese, men det er avhengig av hvor du bor, eventuelt hvor mye
penger du har om den blir bra!

år en bedrift (les: ortopedisk verksted) ikke møter særlig konkurranse vil den  
aldri kunne levere et optimalt produkt. Uten konkurranse blir det ingen vin-

nere.  Slik er det innen sport og slik er det i næringslivet. Konkurranse skjerper og
får en til å strekke seg og yte maksimalt. Det er noe alle vet. Vi mener at en god del
protesebrukere vil kunne få en bedre protese og dermed et bedre liv ved å dra til
det ortopediske verkstedet som er best på akkurat den type protese de trenger og
best på service og kvalitet enten det er det verkstedet som er det nærmeste eller ikke.
Det viktigste er resultatet. Middelmådighet er ingen tjent med. Det interessante er at
de flinkeste ser ut til å være i stand til både å levere en protese av høy kvalitet, gjøre
det raskt og være svært serviceinnstilt. 

et er ikke bare brukeren som får et bedre liv fordi han eller hun får en bedre    
protese raskere. Det offentlige kan spare mye penger på å innføre ”Fritt

Verkstedsvalg” på samme måte som man nå har innført ”Fritt Sykehusvalg”. For det
første vil mange protesebrukere erfare at de etter samråd med sin lege, fornøyde
brukere og/eller andre kan velge verksted og få produsert en meget god, fullt ferdig
protese som gjør det mulig å ha en aktiv livsstil i løpet av maks en uke. For det andre
ville Fritt verkstedsvalg stimulere verkstedene til å være innovative, faglig dyktige,
kvalitetsbevisste, effektive og serviceinnstilte til glede for brukerne, de ansatte, eierne
og Trygden.

ette betyr såpass mye for mange brukere at dette vil vi arbeide politisk for å få  
til! Har dere gode tips og kontakter, hører vi gjerne fra dere. Sammen blir vi

sterke!

il slutt vil vi minne om at vi skal ha førjulsweekend 7- 9. november i Asker. 
Der skal vi ha det gøy og dere er hjertelig velkomne. Påmeldingsslipp finner

dere i dette bladet. Ikke vent, få ut fingeren, sett av weekenden og bestill plass. 
Vi har begrensede plasser, så første mann til mølla…

Med livsglad hilsen
MOMENTUM
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“Vi vil ha fritt verkstedvalg.
Alle har rett til en god protese!”
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Nils Odd Tønnevold (40)
Styreleder, program & prosjektansvarlig

Nils-Odd har vært med i styret nesten
siden oppstarten av Momentum og er
lår- og leggprotesebruker som følge av
en bilulykke i 1987. Han bor på Bygdøy
i Oslo sammen med sin partner Ola. Til
daglig arbeider han med formuesfor-
valtning.  For øvrig liker denne
Sørlend-ingen svømming, seiling, jakt,
musikk, kunst og mye annet. Dette er
en allsidig mann full av pågangsmot og
godt humør. Han lever i høyeste grad
opp til Momentums motto: Det er
bedre å tenne ett lys, enn å forbanne
mørket!

Elin Holen (25)
Nestleder, medlems & økonomiansvarlig

Elin har vært lårprotesebruker siden
1993 etter en sykdomsperiode med
kreft. Hun er egentlig Rogalending,
men har de siste to årene bodd i Asker
og jobber der som revisor. På fritiden
satser hun på friidrett, primært lengde
og sprint. Neste store mål på veien er
paralymics i Athen 2003. Hun er sty-
rets solstråle, og mener at man ikke
har det morsommere enn man lager
det til selv.

Helge Borgevad (46)
Likemannskoordinator

Helge ble utsatt for en ulykke for 7 år
siden og er armprotesebruker. Til dag-
lig jobber han med forretningsutvikling
og er bosatt med sin familie like uten-
for Drammen. Han har hund og er glad
i å ta denne med på turer i skog og
mark. Ellers tar han seg gjerne en tur
på sykkel eller sin trike (3-hjuls motor-
sykkel). Dessuten er han veldig opptatt
av fantomsmerter og arbeider aktivt for
å bekjempe det.

Presentasjon av styret

2003 2003 200
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Anita Baastad (65)
Avgått redaktør

Antita har vært med å bygge opp
Momentum helt fra starten av for 6 år
siden. Hun har vært kne- og leggpro-
tesebruker siden hun var 25 år. I dag
er hun pensjonist og bosatt på
Eiksmarka i Oslo. Siden Momentum
ble stiftet har hun gjort en formidabel
innsats med å lage medlemsbladet vårt.

Etter lang og tro innsats har Anita
uttrykt ønske om å trekke seg fra sitt
verv som redaktør med virkning fra 
1. september. Vi er uendelig takknem-
lige for den store og viktige jobben
Anita  har gjort for å utvikle Momentum-
nytt/Livsglede fra intet til det resultatet
vi ser i dag. Blomster og gave med
takk for hennes uvurderlige innsats er
avsendt!

Kristin Linnes Lesser (31)
Prosjektansvarlig

Kristin er bosatt på Nordstrand i Oslo
med sin mann og sønn på 1,5 år. Hun
arbeider med markedsføring i data-
bransjen og har vært leggprotesebru-
ker siden hun i 1995 ble utsatt for en
motorsykkelulykke i Florida. Fritiden
liker hun å bruke på å gå tur i fjell og
mark, svømme, padle, gå på langrenn
og trene i helestudio. Hun liker seg
spesielt godt på hytta på Hvaler.

Elsa Sofie Solberg (63)
Rettighetsansvarlig

Elsa ble i 1999 hofteamputert på grunn
av en kjøttetende bakterie. Hun er
bosatt i Skogn i Trøndelag. Har tidli-
gere arbeidet i trygdeetaten som gruppe-
arbeider inntil hun sluttet i 1996 på
grunn av sykdom. Nå jobber Elsa aktivt
med likemannsarbeide og kursviksom-
het for amputerte. Ellers tilbringer
hun tid med sin kjære Ivar.

2003 200303
Kjartan Nesbakken Haugen (28)
Idrettskontakt

Kjartan er trønder, hadde kreft i 1993 
og har siden da vært leggprotesebruker.
Han jobber i Tandberg Data og bor i Oslo
sammen med sin kjæreste Marianne.
Musikk og idrett er Kjartans hoved-
interesser og han har konkurrert i lang-
renn på internasjonalt nivå siden 1995.
Dette har resultert i flere medaljer 
inklusive OL-gull i Nagano.

Lillian Perret 
Sekretær og rekrutteringsansvarlig

Lillian har vært lårprotesebruker siden
hun som 15 åring hadde beinkreft. Hun
er bosatt i Bodø og driver med netthan-
del (NSE). Dessuten er hun med i en
organisasjon – NOURISH the CHILDREN
som har som mål avskaffe hungersnød
blant barn. Lillian er glad i kunst og maler
bl.a. portretter. Dette er en livlig og
bestemt dame som ikke lar seg stoppe
når hun har bestemt seg for noe.



Overlege Per Jørgen Lerud har vi hørt i
mange sammenheng. Han er svært opp-
tatt av å få alle beamputerte opp å gå.
Han ser det både som en yrkesoppgave
og en fritidsoppgave. Hans arbeide
består i behandling og rehabilitering av
mennesker som av en eller annen grunn
ikke kan beholde sine to ben. Han arbei-
der med alt fra amputasjonsteknikk til
rehabiliteringstiltak for disse. Han er
svært opptatt av å få de gamle opp å gå,
og spesielt de som ikke har to ben, men
trenger protese. At denne interessen
også har dyp forankring i hans fritidsin-
teresse ser vi i hans interesse for vete-
ranbiler. Han er dypt bekymret over
gamle biler som ikke går.
Den 5. juni hadde det modnet en idé hos
ham om å kombinere disse lidenskaper,
fra yrke og hobby. Han inviterte alle
benamputerte til hyggetur i veteranbiler.

På generell oppfordring fant 20
benamputerte veien til Frysja hvor
overlege P. J. Lerud ventet med 9
kolleger  fra veteranbilmiljø med

ditto kjøretøyer, ca 75 år gamle 
biler i god form.
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Veteranbil
UTFLUKTEN

AV PER J. LERUD

På generell oppfordring fant 20 benam-
puterte veien til Frysja hvor Lerud ven-
tet med 9 kolleger fra veteranbilmiljø
med ditto kjøretøyer, ca. 75 år gamle
biler i god form. I god rally-ånd ble bil-
løpet ”Opp og gå 2003” annonsert. Alle
bilene ble markert med korrekt rally-
plakat, og alle fikk kart og kjørebeskri-
velse fra Frysja til Frognerseteren. For
ikke å forstyrre vanlig ferdsel var det
valgt en løype gjennom villastrøk.

Noen steder ble det også kjørt fort, så
noen mistet hatten, lua eller brillene,
slik det skal være når man kjører gam-
mel bil. Oppover til Frognerseteren fikk
bilene vise krefter. Tove Prøsch med sin
bil ”Emilie” var muligens sterkest i bak-
kene, og Per Lerud i sin bil ”Adéle” med
prominente gjester som Torgils Moe,
Anita Baastad og Nils-Odd Tønnevold
ankom sist, men til stor jubel fra japan-
ske turister.

På Frognerseteren sørget LFA og
MOMENTUM for at alle fikk kaffe og
varm eplekake. Da trakk Svenn Enge-
lund som har spilt sammen med Torgils
Moe før, frem trekkspillet og serverte
kjente svisker. Deretter laget han toner
til allsang og stor munterhet. Alle fant
god kontakt med hverandre i miljø med 

gamle kjente melodier og biler. Været
var perfekt med varm sol på skyfri him-
mel.
Ned fra kollen ble det hyl og skrik fra
dårlige bremser, men alle hadde kon-
troll over farten og kunne ta seg trygt
frem til Frysja. Der ble det premieut-
delig til alle sjåfører som hadde klart
den anstrengende og krevende løypa
uten skade på verken passasjer eller
kjøretøy. Alle var fornøyd og glade etter
et svært vellykket arrangement. Alle
var også enige om at dette billøpet
måtte gjentas årlig.
Vi ser frem til mot ”Opp og gå 2004”
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AV VIDAR ALFARNES

- Det er dette vi kan. Så er vi da også
klart markedsledende innen armprote-
ser i Norge. Vi kunne sikkert ha laget
andre proteser også, men har funnet ut
at det er best å holde seg til det vi vet at
vi mestrer. 
En annen god grunn for ikke å utvide
sortimentet, er det faktum at Norsk
Teknisk Ortopedi AS har mer enn nok å
gjøre.
- Jeg skulle gjerne ansatt flere ortopedi-
ingeniører. På dagen. Men dem er det
ikke lett å få tak i. Helt siden utdan-
ningen startet i 1973, har den bare dek-
ket rundt halvparten av behovet i mar-
kedet, forteller Kristensen. 

Systematisk
Vi befinner oss i Vikaveien 17 på Hamar.
Et lyst og romslig lokale. Veldig ryddig,
og med skjermer og datamaskiner på
hvert eneste hjørne og hver en arbeids-
plass.
- Jeg tror kanskje ikke du finner en
bedrift i Norge med høyere pc-tetthet.
Her har vi 25 maskiner på tolv ansatte.
Ingen gule lapper. Hos oss skal alt doku-
menteres, verifiseres og gjøres tilgjeng-
elig ved hjelp av edb. Vi har også utvik-
let et eget og spesialtilpasset datasy-
stem. Et system som i dag blir brukt av
åtte andre ortopediske bedrifter. Det er
vi selvsagt litt stolte av, smiler sjefen
sjøl. Kristensen eier i dag Norsk Teknisk
Ortopedi AS 100 prosent.

Tomm Kristensen har fulgt opp Anne-Britt
Hauklien siden hun som 16-åring måtte ampu-
tere den høyre armen rett under albuen.
- Det har vært en udelt positiv opplevelse, skry-
ter Kristensen.
Hauklien er ikke så verst fornøyd hun heller.

Tomm Kristensen reiser
land og strand for å hjelpe unge 
og gamle som trenger en ny arm,
en hånd eller bare noen fingre.

Etterspurte
- Vi har stadig forespørsler fra et stort
tysk selskap som vil kjøpe oss opp. De
har stor sans for måten vi er organisert
på, og vil gjerne bruke det som en
referansebedrift. Selvsagt veldig hygge-
lig, men penger er nå ikke det viktigste
for meg. Det er dette jeg kan, og den
store tilfredstillelsen får jeg helst i form
av å lage gode produkter for kundene.
Ønsker en kunde seg sterkt en grønn
armprotese med en pigg på, og  med et
roterende rødt lys, da blir det slik. Det 
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er brukeren av utstyret som er den pro-
fesjonelle på sitt problem. Det må vi
aldri glemme.

Hjelpende hender



Kreft i armen
Den dagen vi var innom Norsk Teknisk
Ortopedi AS, var også Anne-Britt
Hauklien der. En godt voksen kvinne, 
med et vinnende vesen og et smittende 
humør. Med en vanlig venstrearm, og
en protese på den høyre.
- Jeg måtte ta armen rett under albuen
da jeg var 16 år. Gikk lenge med en stor
klump her, forklarer Hauklien, og peker
på det området av protesen som er pyn-
tet med to armbånd. På den ene finge-
ren blinker det i en kraftig ring.

-Legene fant ikke ut hva det var. Før en
til slutt mente at dette måtte være kreft.
Og hadde evig rett. Da hadde det alt
spredd seg en god del i armen, og jeg
måtte omgående sendes til Oslo for
amputasjon. Det var i 
1977.

Hamar sykehjem.  Jeg ble der i ni år, og
tok hjelpepleierutdanning underveis. De
siste årene har hun fått litt problem med
ryggen, og har måttet skifte arbeidsplass.
- I dag har jeg tilsyn med boliger der det
bor psykisk utviklingshemmede. Mange
har spurt meg  gjennom årene hvordan
jeg orker å slite så mye når jeg har en
armprotese. Det må jeg innrømme at
jeg ikke har tenkt særlig over. For meg
har det aldri vært noe annet alternativ
enn å være ute i full jobb, sier kvinnen
som har en sønn på 19 år. Og som denne
dagen får gjort noen små justeringer på
den kunstige armen.
- Anne-Britt er en av de få kundene våre
som bor rett i nabolaget. I går var jeg i
Bergen og tok avstøpninger. Snart ven-
ter en ny tur til Nord-Norge, forteller
sjefen i huset.

Petter Smart
- Vi er heldig å ha noen skikkelig opp-
finnsomme og dyktige folk i staben vår.
Og det trengs. Mange ganger er det
snakk om å finne løsninger på praktiske
problem for brukerne av utstyret vi
lager. Om det er å tilpasse en sykkel,
eller at noen ønsker seg en hånd (les:
klype) som passer til å drive med bilopp-
retting, ja så fikser vi det. Jeg er også litt
stolt av at vi klarer å lage gode og natur-
lige proteser for eldre ungdom. Det fin-
nes i dag veldig mye bra for de helt
unge, og de voksne. Men tenåringene
har en tendens til å havne i et mellom-
sjikt. Det har vi heldigvis klart å gjøre
noe med, smiler en stolt bedriftseier på
Hamar.

Jørn Østvang er hjelpearbeider med
ansvar for reparasjon og oppbygging av

myoelektriske proteser.

- Jeg jobbet som bilmekaniker tidligere.
Jeg trives enda bedre med å lage hender,

forteller hjelpearbeider Glenn-Einar Olsen.
Går alt etter planen får han fagbrevet om

mindre enn to år. ( Bildet t.h.)

Husker henne godt
- Klart det var et sjokk. Og en tøff tid etter
det alvorlige inngrepet. På Radiumhospi-
talet fikk jeg se veldig mange som hadde
det betydelig verre en meg. Ikke minst
små barn som manglet både armer og
bein. Det gav meg styrke til å tenke at
dette må jeg bare komme igjennom.
Familie og venner var også veldig opp-
muntrende og hjelpsomme, minnes
Hauklien.
Også Kristensen husker jenta fra Hamar
veldig godt.
- Litt tilfeldig fikk jeg jobben med å lage
protese til henne. Det var en udelt
glede. Hun så med en gang mulighetene
som åpnet seg, og det gikk bare uker før   
hun tok seg jobb i en kiosk. Det var   
imponerende å være vitne til. Senere 
har jeg hatt gleden av å følge henne 
opp, og det kan jeg si med hånden på 

hjertet: Denne kvinnen har ikke 
kostet trygden mange kronene. 

I helsevesenet
Etter å ha hatt en kontor-    

jobb hos Arbeidskontoret   
de første årene, fant unge
Hauklien tidlig ut at det  

var ikke noe for henne.
- Jeg ville arbeide med  

mennesker direkte.  
Helsevesenet lok- 

ket, og heldigvis 
klarte en attfør-
ingskonsulent  
å få meg inn på

en prøveperiode   
i noen uker på
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Også de helt nyfødte får hjelp av Bjørn
Ludvik Lien, verksmester og teknisk sjef hos
Norsk Teknisk Ortopedi på Hamar. Lien er
selskapets svar på Petter Smart. En prak-

tiker som vet å finne løsninger på det
aller, aller meste.

på Hamar



AV KJARTAN NESBAKKEN HAUGEN

Som nyvalgt styremedlem i Momentum
med bakgrunn fra idrett, har jeg tenkt å
dele litt av mine erfaringer med med-
lemmene i Momentum. Jeg har derfor
planlagt å skrive noen artikler i
Livsglede om hva som skjer på idretts-
fronten i tiden framover. 

Første artikkel vil ta for seg et meget
spennende arbeid som nå pågår innen
norsk idrett; å integrere idrett for funk-
sjonshemmede inn i ordinære idrett.
Historisk har idrett for funksjonshem-
mede blitt drevet på siden av den eta-
blerte idretten i Norge. Aktiviteten har
foregått i helsesportslag, og all elite-
idretten har blitt organisert av egne
interesseorganisasjoner som Norges
Døveforbund, eller i regi av særforbun-
det Norges Handicapidrettsforbund.
Etterhvert ble funksjonshemmede
mennesker i større grad integrert i
norsk arbeids- og samfunnsliv, og
mange mente at idretten burde være en
pådriver i denne samfunnsprosessen.
Slik situasjonen var på nittitallet var det
nødvendig å gjøre noe drastisk. Skillet
mellom utøvere innen ordinær idrett
og idrett for funksjonshemmede måtte
fjernes. 

På idrettstinget i 1996 vedtok Norges
Idrettsforbund og Norges Olympiske
Komite  å videreføre visjonen ”Idrett for
alle”, ved å starte opp denne integre-
ringsprosessen. Samtidig ble et nytt
særforbundopprettet, Norges Funksjons-
hemmedes Idrettsforbund (NFI). NFI
omfattet det tidligere Norges Handicap-
idrettsforbund, Norges Døve-Idrettsfor-
bund og NIFs komité for psykisk utvik-
lingshemmede. NFI skulle stå for den
daglige driften av aktivitet fram til de
ordinære særforbundene var klare til å
overta ansvaret. I tillegg skulle NFI
være et kompetansesenter for særfor-
bundene og idrettskretsene, og være en
kvalitetssikrer for prosessen. 

Hovedmålet for prosessen er at særfor-
bundene skal ta fult ansvar for å gi til-
bud til funksjonshemmede gjennom
sine idrettslag.  Det vil medføre et bedre
tilbud i det lokale idrettsmiljøet til hver
enkelt. 1. juli 2002 ble den første avta-
len undertegnet, og per i dag har fire
særforbund (Norges Bordtennisforbund,
Norges Bueskytterforbund, Norges
Fotballforbund og Norges Ski-forbund
(NSF)) tatt totalansvar for å integrere
aktivitet for funksjonshemmede i sine
idrettslag og forbundsstruktur. 

Hva betyr så dette i praksis? Siden jeg
har best kjennskap til langrennskomite-
en i NSF, vil jeg bruke dette særforbun-
det som eksempel. Funksjonshemmede 

utøvere kan melde seg inn i sin lokale
skilag, og få fult medlemsskap med ret-
tigheter og plikter. Det blir arrangert
felles Norges Cup renn gjennom vinteren,
som toppes med Norgesmesterskapet på
ski. I alle konkurransene har de funk-
sjonshemmede egen klasse, men går
stort sett de samme løypene som de
funksjonsfriske utøverne. Dette har
hevet kvaliteten på arrangementene
betydelig, og er til stor glede for de som
ønsker å konkurrere.
Dessverre er det få funksjonshemmede
utøvere innen langrenn, og det er stor
fare for at utøvere blir ensomme i hver
sin del av landet. For å bøte på dette, og
sikre at utøverne møter likesinnede og
får kunnskap om sin funksjonshem-
ming, har NSF opprettet en rekuttgrup-
pe der en prøver å samle unge utøvere
fra hele landet. For å ta vare på eliten,
har NSF i  tillegg opprettet et landslag
for funksjonshemmede i samme system
som de øvrige landslagene i NSF.  
Hva er så fordelene og ulempene? Dette
har blitt debattert både lenge og vel de
siste årene, og svarene er høyst ulike
avhengig av hvem du spør. Jeg tror
bestemt at denne prosessen er et skritt i
riktig retning. Det vil ta lang tid før en
kan trekke klare konklusjoner, men jeg
håper at større kvalitet i det idrettslige
tilbudet for funksjonshemmede på
lokalt og nasjonalt nivå er det som blir
resultatet. Jeg håper at idrett for funk-

Intetgrerings-
prosessen i norsk

Idrettsaktivitet for 
amputerte og andre funk-

sjonshemmede idretts-
utøvere skal integreres

inn i ordinær idrett.

Kjartan  Nesbakken Haugen
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idrett

sjonshemmede vil bli mer synlig, og at
dette fører til større forståelse mellom
funksjonsfriske og funksjonshemmede
idrettsutøvere. Idrett har gjennom
tidene vært et veldig sterkt virkemiddel
for å skape forståelse og aksept mellom
folkegrupper med forskjellig bakgrunn.   
For de som ønsker å lese mer om

denne prosessen, finnes mer informa-
sjon på Internett:

• Norges Idrettsforbund
(www.idrett.no)

• Norges Skiforbund 
(www.skiforbundet.no)

• Norges Bordtennisforbund   
(www.bordtennis.no)

• Norges Bueskytterforbund  
(www.bueskyting.no)

• Norges Fotballforbund   
(www.fotball.no)

Livsglede 3/2003 11



Med en vakuumpumpe
integrert i protesen
lager brukeren selv et
undertrykk som suger
protesen fast på ben-
stumpen. Den nye tek-
nikken gir brukeren
bedre, sikrere og enk-
lere feste av protesen,
økt bevegelsesfrihet
og bedre protese-
hygiene.

Den nye protesteknikken bygger på
en vakumpumpe integrert i prote-
sen mellom protesehylse- og fotde-
len, som aktiveres ved brukerens
egne gåbevegelser. Et stempel pres-
ses sammen i pumpen og suger luf-
ten ut av hylsen på protesen, slik at
benstumpen suges fast med et
regulerbart undertrykk. Pumpen
aktiveres for hvert steg brukeren
tar. Systemet gir også den støtdem-
pingen som kreves for at steget skal
bli mykt og harmoniskt.
- Dette er et stort steg innen orto-
pediteknikken. Den nye protesen
gir spesielt unge med stort behov 

Ny protese-
teknikk 
fester med
vakuum

Ny generasjon benproteser:

for å bevege 
seg økt bevegelses-
frihet og dermed 
økt livskvalitet. Den 
egner seg også spesielt 
godt for mennesker med korte
underbenstumper, som hittil 
har trengt kompliserte støtte- 
og festemannsjetter ofte et godt
stykke opp på låret, sier Juha P.
Raninen, ortopediingeniør hos Otto
Bock i Sverige.

Med «vanlige» proteser kan volu-
met på benstumpen i løpet av en
dag minske med inntil 
12 prosent, noe som fører til at pro-
tesen ikke passer og må justeres
flere ganger i løpet av dagen. Dette
problemet unngås med den nye
vakuumteknologien. Brukeren tar
på en spesiell polyuretanliner på
stumpen og trer den ned i protesens
individuelt avstøpte protesehylse.
Deretter rulles en mansjett over
protesehylsen og opp på benet, for å
hindre luft i å trenge ned/inn i prto-
tesehylsen og minske undertrykket. 

Harmony-teknikken kommer fra
selskapet TEC i USA, som nylig ble
kjøpt opp av Otto Bock Health Care.
I USA er protesen utførlig testet og
i dag er det mange innen idretten  

som bruker den, blant      
annet flere konkurranse-

utøvere i handikapp-OL. Harmony-
systemet bygger på VASS-systemet,
(Vacuum Assisted Socket System),
utviklet av amerikaneren og opp-
finneren Carl Casper, som selv er
benamputert. 

- Proteseteknikken er helt ny i
Skandinavia. Kun et fåtall pasienter
har rukket å prøve den. 
For tiden utvikles også et Harmony-
system for lårproteser. 

Nærmere informasjon:

Otto Bock Scandinavia AB,
Box 623, SE - 601 14 Norrköping,
Sverige.

Magnus Enström, markedssjef, 
tlf.: + 46 11 28 06 31, mobil: +46 70
546 80 01.

Juha P Raninen, ortopediingeniør,
produktspesialist TEC
tlf.: +46 11 28 06 17, 
mobil: +46 70 642 37 50

Per Bjergsrud,
Salgs rep Norge 
tlf.: 22 32 15 50, 
e-mail: per.bjergsrud@ottobock.no

Pressemelding:
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Den indiske hesten ”Macho” gjør
det dårlig på travbanen,  men virker
ellers tilsynelatende fornøyd med
protesen. Hesten ble for noen mån-
der siden funnet på en veistrekning
med et stort blødende sår på for-
beinet og legen så ingen annen
utvei enn å amputere. Aftenposten 27/6 03

TRAV 
PÅ TRE 
BEIN

Foto: R
oy M

adhur/ R
euters
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Den nye Alpha® AK lineren er ikke bare enda en versjon av en
liner for leggprotesebrukere, men er basert på et helt nytt konsept
utviklet spesielt for lårprotesebrukere.  Den bruker den samme
thermoplastiske geléen som de andre Alpha produktene og har
betydelige fordeler:

Spesialutviklet geléutforming for økt komfort som gjør det 
overflødig å bygge inn myke puter i hylsen

Spesialutviklet materiale for lår som gir fleksibilitet og gjør det 
lettere å få lineren av og på

Mulighet til å varme opp lineren slik at den formes helt etter 
individuelle mål

Tilgjengelig i flere størrelser/modeller spesielt utformet for 
lårprotesebrukere

Den prisbelønte Pathfinder foten er nå tilgjengelig i lavere
bygghøyde, slik at flere brukere kan få erfare dens
avanserte funksjon.

Low-Profile Pathfinder tilbyr den samme dynamiske
responsen og spenst som den originale Pathfinder foten.
Dens evne til energi-lagring reduserer tretthet I løpet av
dagen og bidrar til at brukeren føler økt komfort an kan
være mer aktiv.

Spesifikasjon:

3cm kortere enn den originale Pathfinder foten, 
hvilket tillater brukere som har 20cm høyde eller 
mer i tilgjengelig plass til protesefot

Passer for brukere som veier inntil 159 kg

Skreddersydd Til
Brukerens Behov

Ortho Europe AB, Rubanksgatan 9, 741 71 Knivsta, Sverige
Tel: +46 (0)18 34 92 91   Fax: +46 (0)18 34 92 90   
Email: helge.orthoeurope@telia.com   www.ortho-europe.com

I samarbeid med 
Ohio Willow Wood 

Maksimal komfort for lårprotesebrukere

Ny Low-Profile Pathfinder™



Nytt ortopedisk 
verksted i nord
Vi produserer, reparerer og leverer:
• Proteser
• Såler/fotsenger
• Ortoser
• Sko/spesialsko
• Korsetter/Brokkband
• Oppbygninger
• Varmeortoser
• Fysioterapi
• Løplab./ganganalyse
Vi har samarbeid med: 
• Hamar Ortopediske AS på levering av ortopediske spesialsydde sko. 
• Spesialist i Ortopedisk kirurgi 

Vi har refusjonsavtale med Rikstrygdeverket.

Ønsker du informasjon, time for tilpassing eller 
konsultasjon hos ortopedlege, ta kontakt!

Thomas
Budenberg

Jari 
Byström

Eva
Budenberg

Kurt 
Soini

Frantz Robert
Konradsen

Torgeir
Pettersen

Arnt Eirik
Edvartsen

Arnt Johan
Nordgård

Harstad 

Sigurd Skårer
Hamar

Ortopediske as

Avdeling Harstad:
Storåkeren 9, 9411 Harstad
Tlf.   77 00 57 00
Faks 77 00 57 01

Hovedkontor:
Alkeveien 14, 9015 Tromsø
Tlf.   77 60 00 22
Faks 77 60 00 23

www.aktivortopedi.no •  E-post: post@aktivortopedi.no
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opplever noen å få livene

sine forandret for alltid. 

At de mister noe det ikke 

er mulig å få tilbake. 

De fleste som blir alvorlig 
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leve mest mulig som 

før. Men når enkle hand-
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ett blir utfordringer, 
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ring. Med denne 

får du dobbel ut-
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enn femti
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MOMENTUM
likemannskontakter. Ta gjerne kontakt med din lokale Momentumkontakt

Buskerud:
HELGE BORGEVAD
helge.borgevad@selvaag.no
T: 90 16 26 81 (32 85 64 26)

Østfold:
ARNE FREDRIKSEN
lajfrede@online.no
T: 69 27 51 39

Oppland:
BJARNE FREDRIKSEN
bfred@online.no
T: 61 23 07 52 (91 31 42 81)

Hedmark:
RUNE SØSTUEN
h-salma@online.no
T: 62 42 53 58 (62 41 34 55)

Vest-Agder:
BJØRG NODELAND
mnod@frisurf.no
T: 38 15 70 03 (90 66 31 37)

Rogaland:
RUNAR ARNASSON
minherre@online.no
T: 40 40 83 66 (51 52 90 45)

Telemark:
ØYSTEIN SERKLAND
ecmo@online.no
T: 35 94 12 84 (95 14 15 42)

Sogn:
GUNNAR SKAHJEM
gs2000@frisurf.no
T: 91 37 49 94, 57 63 36 69
Fjordane:
ODDNY J. VÅGE
T: 57 85 44 35, 99 69 80 33

Vestfold:
PAUL HAGEN
p-hagen@online.no
T: 33 46 14 85 (92 49 71 97)

Hordaland:
KJELL MJÅTVEDT
pegging@online.no
T: 56 17 80 12

Trøndelag:
ELSA SOFIE SOLBERG
T: 74 09 97 76 
(99 51 41 12)

Nordland:
PER MEBY (Bodø)
per@meby.no
T: 75 58 01 35 (93 41 33 88)

Troms:
WILMAR HANSSEN
T: 77 07 18 75 (98 49 26 05)

Finnmark:
JILL HELEN NILSEN
jill-he@online.no
T: 78 43 42 32 (91 39 57 95)

JAN-HENRY SØBERG 
(Stockmarknes)
jan_henry48@hotmail.com
T: 76 15 17 14 
(91 32 65 70, 94 81 12 02)

GUNNAR BAKKE (Ballangen)
T: 76 92 86 50 (91 55 89 95)
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Invitasjon
til Førjulsweekend i Asker

7- 9 november 2003

Momentum har nok en gang gleden av å invitere
til Førjulsweekend for protesebrukere, pårørende
og fagpersonell fra sykehus, rehab.senter, ortope-
diske verksteder m.v.

Åstedet for Førjulsweekenden er Rainbow Vettre
Hotell i Asker. Hotellet er godt tilrettelagt, har god
mat, svømmebasseng og ellers det som trengs for
en hyggelig weekend.

Vi kan allerede nå røpe fra programmet at det vil
bli lærerikt gruppearbeid og stor vekt på det sosiale.
Programmet begynner fredag 7/11 kl 18 og avslut-

tes etter frokost søndag 9/11. Deltageravgiften per
medlem er kun kr 750 for hele weekenden og
inkluderer all mat og overnatting, men ikke drik-
ke. Hvis du ikke allerede er medlem, kan du ved å
melde deg inn få være med. 

Sett av denne helgen allerede nå og reserver plass
ved å fylle ut og returnere påmeldingen under til
oss per post til: 

Momentum, Skøyen Bedriftssenter, 0212 Oslo.
eller pr faks 22 44 33 19. Alternativt kan du melde
deg på per e-post: nils@connectum.no

Ja, jeg kommer (navn) 

Jeg har med meg 

Det ønskes ( sett kryss )         enkeltrom                            dobbeltrom 

Spesielle ønsker vedr. diett/rom/annet  

Bindende påmelding ved å returnere svarslippen og  innbetale innen  fredag 17. oktober 2003.

Hjertelig velkommen enten du er protesebruker, pårørende 
eller arbeider med rehabilitering av amputerte.

Med vennlig hilsen
MOMENTUM

MOMENTUM
Foreningen for arm- og benprotesebrukere
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Hvem er du? Du er en av oss. Vi er 
akkurat som alle andre. Vi er unge og
gamle, kvinner og menn. Vi er opptatt 
av hverdagslige sysler, fritidsaktiviteter,
jobb, bolig, bil, reiser, kjærester, fami-
lie og venner. Det eneste vi egentlig
har til felles, er at vi har amputert eller
er født uten arm eller bein. Dette
bringer oss til gjengjeld tett sammen.
Vi har det gøy og du er hjertelig vel-
kommen inn i fellesskapet.

Bli medlem du også...

Innmelding
Fyll ut og send inn. Porto er betalt!

Eller meld deg inn på www.momentum.nu

Du kan også benytte faks nr 22 44 33 19

Ja! Jeg/vi ønsker å bli medlem i Momentum!

Kryss av:

Hovedmedlem   kr 200       Støttemedlem  kr 100
Bedriftsmedlem kr 500
Prisene gjelder for 2003

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Telefon

Se www.momentum.nu hvis du ønsker mer informasjon før du melder deg inn, eller 
kontakt eller Nils-Odd Tønnevold på tlf 22 44 87 97,  mob. 92 20 16 26 eller 
e-post nils@connectum.no

Kan  sendes
ufrankert i

Norge.
Momentum

betaler 
portoen

S V A R S E N D I N G
Avtale nr 140116/21

MOMENTUM
SKØYEN BEDRIFTSSENTER
0212 OSLO

Åpent for alle
Hvis du er i nær familie eller venn til 
en amputert, kan du ha stor glede av et
medlemsskap. Du får se at andre har
lagt historien bak seg og du kan bygge
opp et sosialt nettverk. 
Du som arbeider med rehabilitering 
kan også ha glede av et medlemsskap. 
I Momentum møter du et inspirerende 
interesseforum bestående av 
helsepersonell, protesebrukere m.v.
Alle ortopediske verksteder, sykehus, 
opptreningssentre og leverandører er
også velkomne  som medlemmer for å
fremme saker av felles interesse.

Om Momentum
Vi er en interesseforening for arm- og 
benprotesebrukere, pårørende og alle
som er interessert i rehabilitering.
Momentum ble etablert i 1996 og har
over 500 medlemmer. Styret består til
enhver tid av personer hvor minimum
2/3 selv er protesebrukere. Foruten
likemannsarbeid, ivrer vi for at protese-
brukere skal få en best mulig hverdag.
Vi arbeider bl.a. for optimal amputa-
sjonskirurgi - og rehabilitering, ortope-
diteknisk service og smertebehandling.
Momentum er tilsluttet FFO.

Hva kan du bli med på?
Vi ønsker å bidra til livsglede gjennom
informasjon, muntrasjon og inspirasjon.
Du kan delta på møter og seminarer
hvor aktuelle temaer tas opp og hvor vi
alle blir kjent med hverandre. Du får
medlemsbladet fire ganger i året med
siste nytt på protesefronten og repor-
tasjer fra alle arrangementene våre. 
I tillegg har vi et stort nettverk av
protesebrukere som har bearbeidet sin
situasjon, og som gjerne stiller opp for
andre. Dette kaller vi likemannsarbeid.

Et godt liv forlenger latteren...
Meld deg inn i Momentum !

✂

❐
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