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Siden sist har jeg opplevd noen diskusjoner der spesielt ny-amputerte stiller 
spørsmål om hvorfor det er to foreninger for amputerte i Norge og hvilken foren-

ing de bør velge. 

De to foreningene - Momentum og LFA – ble begge startet for ca. 15 år siden, og 
begge arbeider for å gjøre hverdagen enklere og øke livskvaliteten for ampu-

terte. Momentum ser klare fordeler med én forening for amputerte i Norge. Senest 
for tre år siden var man kommet langt i arbeidet med en felles forening. Men helt 
overraskende for Momentum valgte LFA å bryte videre forhandlinger. Momentum 

er imidlertid når som helst klare for å gå i ny forhandlinger dersom LFA ønsker det. 

Ny-amputerte som er usikre på hvilken forening de bør melde seg inn i, vil jeg gi 
det råd å undersøke hva du vil få igjen for medlemskapet. Dessuten vil jeg peke 

på det Momentum tilbyr.

 

på solskinnshistorier, og vi gir ut medlemsbladet Livsglede fire ganger i året. 
Der får medlemmene nyheter og reportasjer om det som er viktig og berør-
er amputerte. Medlemsbladet Livsglede er vår viktigste kommunikasjon med 
medlemmene, og vi legger mye arbeid og ressurser i å holde høy kvalitet på bladet. 
 

-
trasjon og drift av foreningen. En betydelig fordel ved å være en selvstendig forening. 
 

ofte kombinert med årsmøte. Deltageravgiften er holdt spesielt lav for at 
alle medlemmene skal ha råd til å delta. Det betyr så mye å komme sam-
men, utveksle erfaringer og få innspill som gjør hverdagen lettere. 
 

å møte en som har opplevd noenlunde det samme som deg. Dette er medlemmer 
 

 
 

 
 

 

Derfor er Momentum er et godt valg!

 Hans Emil Møller-Hansen 
Styreleder

Livsglede

Utkommer 4 ganger årlig.

Nils-Odd Tønnevold
Ansvarlig redaktør 

Legg- og lårprotesebruker
nils.odd.tonnevold@momentum.nu

Flemming Dahl

flemmdahl@hotmail.com

Hans H. Reinertsen
Fotograf

Internett:

Annonser:
 

nils.odd.tonnevold@momentum.nu 

 
Marcus Stener Edvardsen viser frem 
en gammel (stående på gulvet) og et 

tenke litt annerledes, for å skape bedre 
proteser, og Marcus synes han har det 

bedre i bassenget med en av de nye. 
 

“Det er bedre å tenne et lys 

enn å forbanne mørket”
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”Momentum er (...) når som helst klare for å gå i forhandlinger 
dersom LFA ønsker det”
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En rask prat med…

Godt under to år etter at hun 
som følge av dysmeli gjen-
nomgikk en selvvalgt legg-
amputasjon, er Randi Raaen 
fra Drammen for lengst vel 
etablert som et aktivt Mo-
mentum-medlem: I februar 
i fjor, da allerede aktiv som 
likemann, var hun med på å 
etablere fylkeslaget Momen-
tum Buskerud, hvor hun satt 
som nestleder i et år, for så å 
bli lagets leder.  

Dine erfaringer etter et år som nest-
leder i Momentum Buskerud?

lite styre og hadde mange ting å ta tak 
i. Men positive mennesker i styret var 
alle med på å dra lasset.

Din fremste ambisjon som leder av 
laget?

rundt omkring om at vi har et slikt 

medlemmer, og å få til litt mer aktiv-
itet blant de medlemmene vi har; det 
er vanskelig å få med folk. Det er viktig 
at det finnes et fellesskap for oss som 
er amputert, og viktig at folk får greie 
på at det finnes en forening som vår.  

Hvor mye tid bruker du på ledervervet?

timer pr. uke. 

Et godt råd til nyamputerte?

Stå på, ikke gi opp.

Randi Raaen ønsker seg flere medlem-
mer og mer aktivitet i Momentum 
Buskerud.     
           Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Fem medlemsmøter, syv sty-
remøter og andre aktiviteter i 
tillegg – dette kunne fylkesla-
get Momentum Buskerud 
se tilbake på etter sitt første 
virkeår.  

første årets aktiviteter er oppsummert i 
årsberetningen, som ble lest opp under 
årsmøtet i januar, avholdt i Drammen.

satt som leder det første året, men 
frasa seg gjenvalg, under henvisning 
til sin arbeidssituasjon, med den følge 

nestleder det første året, ble valgt til 

Handlingsplanen for de forestående 
tolv måneder bærer bud om stor aktiv-

medlemsmøter og andre arrange-
menter, spredning av informasjon om 
Momentum overfor helsepersonell og 
ortopediske institutter, håp om å få 
avholdt en lokal Livsglede-utstilling 
(vandrende fotoutstilling), samarbeid 
med pasientorganisasjoner, arbeid for 
optimalt tilpassede proteser, samar-

Momentum-lederen gjennom mange 
år, var invitert som gjest til årsmøtet – 
i håp om at han ville gi noen gode råd 
og vink. Det ga han.

Årsmøte i Momentum Buskerud. Helge 
Borgevad skiftet fra lederskap til nes-
tlederskap og har her ordet.  
            Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

6-8. mai i Trondheim går 
årets Momentum-weekend 
og årsmøte av stabelen. 
Alle medlemmer får invi-
tasjon til å delta. Hold av 
datoen nå.  

-
tums styreleder Hans Emil Møller-
Hansen til Livsglede.

med hotellet Scandic Solsiden 

som samlingssted, skal starte 
med avholdelse av Momentums 
årsmøte.

Møller-Hansen peker på at over-
vekt regnes blant helse-Norges 

aktivt bidra ved å fokusere på 
livsstilsendring, konsekvenser og 
betydning for amputerte og pro-
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…Randi Raaen

Et første aktivt
år i Buskerud

Momentum-samling i Trondheim
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Bruksområde:

Egenskaper:

Best nr. VL1 

Ortopro AS, Hardangerveien 72, 5224 Nesttun, Norge. 
Telefon:  +47  55 91 88 60, Telefaks: +47 55 91 88 69   
E-post: post@ortopro.no

Ortopro AS, Hardangerveien 72, 5224 Nesttun, Norge. 
Telefon:  +47  55 91 88 60, Telefaks: +47 55 91 88 69   
E-post: post@ortopro.no
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Med kunden i fokus

Velkommen til starten på en ny hverdag!

Fjøsangerveien 215 (Krambua) 5073 Bergen - Tlf.: 55 27 11 00 

 www.atteraas.no
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Forskningsnotat til Samferdselsdepartementet fastslår:

Bosted avgjør hvor mye 
brukeren får ut av TT-ordningen
Den offentlige TT-ordningen 

(tilrettelagt transport) finnes i 

samtlige av landets fylker, men 

har ulikt innhold i ulike fylker.

ved Universitetet i Nordland har utar-
beidet på oppdrag fra Samferdselsde-

reiser. Hvordan det enkelte fylke or-
ganiserer ordningen, hvor mange som 

brukerne får reise, varierer mellom 

notatet i tidsskriftet Samferdsel 

-

funksjonshemmede innbyggere svært 
ulikt når det gjelder støtte til trans-

 
 
Store ulikheter 
Solvoll trekker eksempelvis frem at 

Han minner han om at ordningen 

ikke kan bruke ordinær kollektive-
transport og dermed kan ha vansker 
med å delta på linje med andre i ulike 

-

Samtidig presiserer han at brukerne er 

og eldre, mennesker som har hatt en 
funksjonshemning hele livet og andre 

 
 
90 000 aktive TT-brukere 

aktive brukere.

tritt med utviklingen i drosjetakstene, 
med den følge at tilbudet generelt er 
blitt dårligere med årene, uten at dette 
gjelder alle fylker.

-

-

kan gi stønad til bil og grunnstønad 

tillegg ble innført en forsøksordning 
med tilrettelagte arbeids- og utdan-
ningsreiser for funksjonshemmede.

også fra en annen transportordning. 
Angående dette skriver han at det er 

samordning av de transportordningene 
-

Det rundt 50 sider tykke notatet kan 
leses på Samferdselsdepartementets 
nettsider. Gå til Samferdelsdeparte-
mentet.no og søk ”Transportordningen 
for funksjonshemmede”.

Brukerne av TT-ordningen ”inkluderer unge og eldre, mennesker som har 
hatt en funksjonshemning hele livet og andre som opplever forflytning-
sproblemer først i alderdommen,” skriver forskningsleder Gisle Solvoll ved 
HHB i en artikkel i tidsskriftet Samferdsel.  
           Illustrasjonsfoto: Hans Hekneby Reinertsen.



Arbeidet for universell utform-
ing – for å skape universell 
tilgjengelighet - foregår i 
mange land, inklusive Frank-
rike, der Nantes nå figurerer 
som den by i landet med best 
tilgjengelighet for funksjon-
shemmede.  
 
Foreningen l’Association des paralysés 
de France (APF) står bak listen som 
Nantes topper. Listen, som ble of-

fentliggjort i februar, viser at spesielt 
byer i Syd-Frankrike, som Marseille og 
Perpignan, sliter med å skape den grad 
av tilgjengelighet som AFP og mange 
andre ønsker. 
 
I henhold til en lov fra februar 2005 
skal god tilgjengelighet ikke minst til 
bygninger og innen transportsystemet 
være oppnådd i Frankrike i 2015. 
 
AFP fremholder at foreningen innenfor 
det siste året har registrert ”forsik-

tige forbedringer” i Frankrike hva 
tilgjengelighet angår. 

Mer om universell utforming på sidene 
8-11.
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For mer informasjon, kontakt din 
  ortopediingeniør eller Centri AB,
  centri@centri.se eller www.centri.se,
  telefon +46 8 505 332 00

 med hydraulisk fotledd 

Motion foot er en ny fot med helt 
unike funksjoner som lever opp til de 
krav du stiller. 
Den gir mulighet til å gå stabilt både 
i bakker og på plant underlag fordi 
beveligheten i fotleddet er 50 grader.
Man kan lett justere motstanden i 
fotleddets bevegelse samt låse den i 
nøytral posisjon, f. eks. til bilkjøring. 

CENTRI®

Gratisavisen 20 minutes’ lokale 
utgave slo 9. februar stort opp at 
Nantes gjør det godt innen univer-
sell tilgjengelighet.

Også Frankrike
arbeider med 
tilgjengeligheten…
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Tora Aasland om universell utforming: 

“Nødvendig for noen,  

men en fordel for alle”

Et samfunn for alle ...

Et eksempel: I februar inviterte Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepar-
tementet ulike samfunnsaktører til å 
konkurrere om en ny pris, ”Innovas-
jonsprisen for universell utforming”.

Tora Aasland, konstituert minister i 
departementet da priskonkurransen 
ble offentliggjort, sa:

”Prisen er en del av visjonen om å 
skape et universelt Norge innen 2025, 

der samfunnet er tilrettelagt for alle. 
Universell utforming er nødvendig 

for noen, men en fordel for alle. Ved å 
bygge ned barrierer får vi større fleksi-
bilitet, noe alle nyter godt av.”

Prisutdeling i november 
Fristen for å nominere kandidater 
– inklusive bedrifter, institusjoner, 
arkitekter og designere – går ut i mai. 
Prisutdelingen skal finne sted under et 
arrangement i Oslo november.

Norsk Designråd skal på oppdrag fra 
departementet stå for mye praktisk 
arbeid med prisen. Onny Eikhaug, 
programleder i Designrådet, sier til 
Livsglede at det skal kåres én vinner 
etter en vurdering av finalister fra ulike 
kategorier deltagere.

Pressemeldinger fra departementet og 
Designrådet forteller om disse katego-
riene: ”Arkitektur”, ”interaksjons- og 
tjenestedesign”, ”møbel og interiør”, 
“produktdesign”, ”transport” samt 
”uteområder og landskap.”

Befolkningen eldes... 
Tora Aasland, ministeren, forklarte at 
den nye prisen skal være en anerkjen-
nelse til nyskapende arkitektur og 
design og motivere til nytenkning og 
grensesprengning. Hun viste til at be-
folkningen eldes og at flere mennesker 
av den grunn vil ha en form for funk-
sjonsbegrensning.

”Vårt mål er å motivere fagmiljøene til 
å strekke nyskapingen sin litt lengre, 
og også bidra til at innkjøpere av 
tjenester helt naturlig etterspør denne 
kompetansen,” sa hun.

  fd

Mens funksjonshemmede er blant 

dem som sliter på glatte vinter-

fortauer – et fenomen som ikke 

smaker av universell utforming – 

gjør myndighetene tross alt mye 

for å gjøre hverdagen enklere for 

folk som fysisk sett ikke føler seg 

hundre prosent oppegående.

Tora Aasland, ministeren, vil med 

”Innovasjonsprisen for universell 

utforming” motivere til nytenkning 

og grensesprenging. Foto: Johnny 

Syversen/Norsk Designråd.

Ortopedisk  

Service
Servicen omfatter vurdering,  

måltaging, tilpassing og kontroll  

av ortopediske hjelpemidler som  

fotsenger, løpsinnlegg, såler, sko, proteser,  

støtteskinner, korsetter m.m.

Timebestilling: 

32 83 04 15

ROSENKRANTZGATEN 17, 3018 DRAMMEN - T: 32 83 04 15
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En offentlig arbeidsgruppe som 

har sett på universell utforming i 

det norske transportsystemet er 

kommet frem til at mye er gjort – 

og at mye gjenstår.

Av Flemming Dahl

Det går greit å komme seg ut av bus-
sen, den er jo lavgulvet, og greit å 
komme seg inn i kjøpesenteret, for 
der åpner dørene seg automatisk. 
Men å komme fra bussholdeplassen til 
kjøpesenterinngangen kan være van-

universell utforming, og mangel på 
sådan, dreier seg om.

FN og EU er blant de aktører som er 
opptatt av at samfunnene skal være 
best mulig tilrettelagt for alle som opp-
holder seg der, så Norge er ikke uten 
påvirkning utenfra i sitt arbeid med 
universell utforming. Arbeidet dekker 
både transportsystemet og andre deler 

av samfunnet, inklusive offentlige og 
private bygninger. 

og andre aktører delaktige i arbeidet 

ambisjon i denne sammenheng, skriver 
-

 
 

Dette motvirker diskriminering av 
personer med nedsatt funksjonsevne 
og gir bedre omgivelser for hele be-

Miljøverndepartementet skriver på sine 

inkluderer funksjonsnedsettelser knyt-
tet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse 

kan ikke minst om vinteren registrere 

hvor vanskelig det kan være, spesielt 
for mennesker med nedsatt funks-
jonsevne, å for eksempel komme seg 
fra en bussholdeplass til en kjøpesen-

-
brøytekant mellom holdeplassen og det 

akkurat ved begynnelsen av gangfeltet 
som leder til kjøpesenteret på motsatt 

 
 
Arbeidsgruppen som har sett på fortid, 
status og fremtid i satsingen på uni-
versell utforming i transportsystemet, 

aktivitet inngikk i det grunnlagsar-
beidet fagetater utfører for løpende å 

som er en ledetråd for regjeringens 

Statens vegvesen spilte lederrollen i 

Et blikk på universell utforming i transport-Norge 

“En kjede er kun så sterk
som det svakeste ledd”

Is og vann på dette fortauet i Oslo. Like greit å ta trikkeskinnen i bruk, mener noen. Ikke fullt så greit, kanskje, for 

en rullestolbruker, en synshemmet, en krykkebruker… Foto: fd

Fortsetter neste side
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representert. 

rapporten, er mer samarbeid mellom 
ulike aktører i arbeidet med universell 
utforming, og mer helhetstenkning. 
Utallige tilfeller av manglende ledd i 
kjeden – eksempelvis dårlig fremkom-
melighet mellom en bussholdeplass 
og et kjøpesenter - ligger åpenbart 
til grunn når gruppen i sin rapport 

Mye å gripe fatt i  

Et øvrig utvalg sitater fra arbeidsgrup-
pens rapport sier noe om utfordringene 
som må håndteres for at målet skal bli 

-
vurdering av universell utforming i 

at det er klare forbedringspotensialer 
både på vegnettet, på jernbanen, i 
luftfarten og i havnene. Det er et stort 
behov for oppgradering og ombygging 
av infrastrukturen både i de fire største 

-
truktur innebærer at gang- og sykkel-
veger, fortau, holdeplasser, stasjoner, 

gangfelt, nødutganger, rasteplasser osv. 
skal tilfredsstille kravene til universell 
utforming. Dette er komplisert og  

tross for individuelt varierende funk-

er økende, men det er behov for en 
fortsatt satsning på kunnskapsheving, 
bevisstgjøring og holdningsendringer 
til arbeidet med universell utforming 
og til hva dette innebærer – fra over-
ordnet planlegging til detaljutførelser i 

-
arder og rutiner for hvordan universell 
utforming skal ivaretas gjennom drift 

-

Hadde det vært en bil som 
her blokkerte fortauet og 
ledet folk ut i trikkeskin-
nene, ville den med en viss 
grad av sannsynlighet vært 
fjernet for lenge, lenge 
siden. 

Men her dreier det seg om en kon-
struksjon som for noen måneder siden 
ble reist i forbindelse med renovering 
av en bygård, og det står muligens 

representanter, de som hyppig ileg-
ger bileiere gebyrer for feilparkering, 
skal bry seg om den slags, skjønt det 

skal være en trafikksikker by med god 

heller intet sted skrevet at politifolk 
skal bry seg om den slags, ei heller 

konstruksjonen (  – et 

bekymre seg over de farlige situas-
joner en slik konstruksjon kan føre til. 
Men skulle det finnes en trikkefører 
som har meldt oppover i systemet at 
her finnes et potensielt lite problem, 
bestående av folk i skinnegangen, kan-

med de mange stortingspolitikerne 

-
lestolbrukere, krykkebrukere og eldre 
med svake ben og dårlig syn i den ak-
tuelle del av hovedstaden har kanskje 
for lengst funnet ut at det simpelt hen 
er best ikke å ferdes på stedet så lenge 
konstruksjonen står der og sperrer – 
uten at det er laget noe midlertidig 
fotgjengerfelt som skulle kunne lette 
kryssingen av gaten over til fortauet på 
den andre siden. 

Tekst og foto gjengitt med tillatelse 
fra tidsskriftet Samferdsel, der saken 
sto på trykk i vinter (Samferdsel nr. 1- 
januar 2011).

F
o
to

: 
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Se opp for folk 
i skinnegangen

Et samfunn for alle ........
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Vurderer du å  

testamentere til 

Momentum? 

– ring 4000 4360 eller send e-post  

til info@momentum.nu, så sender  

vi deg et lite hefte som beskriver  

hvordan du går frem.

Momentum driver et omfattende 

landsdekkende arbeid for å gjøre 

hverdagen til amputerte og  

pårørende bedre. 

Blant de mange oppgavene er  

besøkstjeneste/likemannstjeneste  

ved sykehus og opptrenings senter, 

store og små sammenkomster, kurs  

og opplæring av frivillige og tillitsvalg-

te, lobby virksomhet overfor politikere 

for å oppnå bedre kår, spredning av 

livsglede og fjerning av barrierer 

gjennom visning av utstillingen 

Livsglede, utgivelse av medlems-

bladet Livsglede, drift av organisasjon 

nasjonalt og i fylkene. 

Hvorfor bør du støtte  

Momentum?

 – du støtter en god sak og  

får skattefradrag.

Dette er fordi Momentum er på listen 

over godkjente organisasjoner som du 

kan gi en gave til og få skattefradrag.

Slik gjør du:  

Overfør din gave til Momentums 

konto 9235.17.01406 og oppgi 

”Gave” og ditt personnummer under 

”Beløpet gjelder” og oppgi ditt navn 

og adresse. Resten går av seg selv. 

For øvrig har det offentlige  

bestemt følgende for at fradragsrett  

skal gjelde: Samlet gave må være  

minst kr 500 i løpet av inntektsåret  

per giver.  Maksimalt fradragsberetti-

get beløp per giver er kr 12.000 per år  

(du kan gi mer enn dette, men vil kun 

få skattefradrag for de første 12.000).  

Har du spørsmål? – kontakt  

Momentums generalsekretær  

Elin Holen De Capitani,  

tlf 99 01 66 92, info@momentum.nu

Støtter du 
Momentum  
kan du få 
skattefradrag

Foto: Dag Thorenfeldt

I Norge er det i dag ca.  5000 personer som mangler 

arm og/eller bein som følge av  dysmeli, sykdom 

eller ulykke. Ved å støtte vårt arbeid økonomisk hjel-

per du oss å hjelpe flere amputerte og pårørende.

Med den nylig ferdigtrykte “Hånd-
bok 278 - Universell utforming 
av veger og gater” har Statens 
vegvesen skaffet seg et nytt 
verktøy til bruk i arbeidet for å 
gjøre hverdagen mer bekvem for 
befolkningen. 

håndboken i denne etaten for univer-
sell utforming. 

-

hovedmål i Nasjonal transportplan 

bidra til at vi får et universelt utformet 

Den kan også fritt brukes av fylker og 

veileder for alle som jobber med uni-
versell utforming, fra overordnet plan-
legging av transportsystemet og ned til 
detaljer som for eksempel utforming 

Mange som ferdes gatelangs har mer-
ket seg at myndighetene i noen tilfelle 
som gjelder universell utforming har 

svikte i oppfølgingen. Men den nye 
håndboken tar for seg også drift og 

igjen brøytekanter som er til hinder for 
fri ferdsel om vinteren, og viktig å slå 
plen regelmessing langs gater og veger 

Håndboken kan leses på Statens veg-
vesens nettsider.

Slik kan det 
gjøres…



Fra Hasses album...
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Gjennom medlemskap i FFO 

oppnås gode rabatter på hotel-

lene Scandic, Thon og Choice. 

FFOs medlemsorganisasjoner og organisas-

jonsledd kan benytte seg av hotellavtalene 

ved alle typer møter. For å oppnå de beste 

betingelsene lønner det seg å bestille tidlig, 

også i perioder med lavt belegg. Ta kontakt 

med hotellet du ønsker å benytte eller oppført 

kontaktperson og oppgi avtalekoden. 

Avtalene gjelder også hotellopphold i privat 

regi, foretatt av organisasjonenes enkelt 

medlemmer og ansatte.

Kontaktperson for avtalene i FFO er Cato Lie, 

telefon 96 62 27 28 og e-post: cato.lie@ffo.no

God tilgjengelighet til hotellene er ett av FFOs 

mål med avtalene.

Mer informasjon 

Les mer om hotellavtalene på 

www.ffo.no/hotellavtaler 

 

 

Hvordan bestille hotell?

Choice hotels 

(avtalekode CH14660). 

Kontaktperson: Mette Snekvik 

Telefon: 22 40 13 61 eller 

e-post: mette.snekvik@choice.no

Scandic Hotels 

(avtalekode D000004481). 

Kontaktperson: Mads Eliassen 

Telefon: 23 15 50 51 eller  

e-post: mads.eliassen@scandichotels.com

Thon Hotels 

(avtalekode FFO). 

Kontaktperson: Line Raaen 

Telefon: 23 08 00 15 eller 

e-post: line.raaen@thonhotels.no

Som Momentum-medlem får du 
rabatt på overnatting og møterom

SOMMER OG SOL: Det var sommeren 2006, Momentum arrangerte Sørlandsweekend, den inkluderte en båttur... 

To båter måtte til for å få de mange deltagerne med. Det ble gjort landhugg underveis - reker, øl, kaffe og hva det 

ellers nå var som fristet, ble inntatt. Mange husker den som god, denne weekenden. I sin reportasje fra week-

enden skrev Livsglede (nr. 3, 2006) at “Meningen bak samlinger av typen Sørlandsweekend 2006 er at de skal gi 

hygge, gode vibrasjoner, positive impulser, livsglede – og det gjør de.” Her en stemning fra båtturen.

 Foto: Hans Hekneby Reinertsen.
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Gidsken Jakobsens vei 32, Bodø

Medlem av Ortocarekjeden

- Våre fagfolk hjelper deg til et mer aktivt livVååre fagfolk hjelper degeg till et mer aktivt liv

Vi leverer alle typer 
ortopediske hjelpemidler!

Ring oss!
tlf 75 50 74 20 

eller se 
ortocare-nordland.no

ORTOPEDISERVICE AS
Vi ble etablert i Kristiansand 1979 og er et ortopediteknisk
senter som produserer og tilpasser alt innen ortopediske
hjelpemidler. Vi samarbeider med sykehusene, leger/
spesialister og har faste klinikker i våre lokaler i
Kristiansand og Arendal. I tillegg har vi ambulerende
virksomhet i Flekkefjord, Mandal og Tvedestrand.

Ortopediservice AS
Skibåsen 42 B, Sørlandsparken
Epost: post@ortopediservice.no
www.ortopediservice.no 
Timebestilling: Tlf: 815 70001

Åpningstider 
Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Lørdag: Stengt

KFAnytt
Medlemstidning  för oss amputerade

Nr 4  December 2010 Årgång 21

KFAnytt träffar Malin:

”Kämpa på! 
Du lever bara en gång”

Amputerte i Sverige: 

“Ju större vi blir, desto mer kan vi uträtta”
Frontfigurer for amputerte i Sverige 

tenker i mange henseende omtrent 

som frontfigurer for amputerte i 

Norge gjør.  

blad for Koalition För Amputerade (KFA), 

det år som KFA också kommer att öka 
i storlek tack vare kommande informa-
tionsinsatser av förbundets viktiga am-
bassadörer – våra ortopedingenjörer och 

medlemmar, och jag vill samtidigt passa på 

sig bli kontaktpersoner som kan hjälpa 
och trösta andra anhöriga till nya medlem-

 

om att ni betalar medlemsavgiften som 

Forsiden på KFAnytts desember-utgave, 2010.



Momentumprisen 2010

Geir Bornkessel (i midten) om hva prisvinner Roger Gsell (til høyre) kan få kunder til å føle: ”Det er nesten slik at vi 

som brukere ikke savner det beinet vi en gang hadde.”  Foruten nestleder Bornkessel, var Rune Søstuen tilstede 

som representant for Momentums hovedstyre.

Han er opprinnelig fra Sveits, Roger 

Gsell, men har i mange år bodd i 

Norge. Her har han stukket seg så 

positivt frem i sitt arbeid som orto-

pediingeniør at han er blitt vinner 

- mer nøyaktig én av vinnerne - av 

Momentumprisen 2010.

-

trådte frem og ble overrakt diplom og 
blomster, foruten at han fikk tittelen 

-
ment og en medmenneskelighet i sitt 
arbeid som det er sjeldent å oppleve i 

han er utrolig dyktig i sitt fag, og han 
har en enestående evne til å kommun-

 
 
Gsell – og noen kolleger  

og gjentar i en oppfølgende samtale 

med Livsglede, at han ser seg som mot-

grunn vært med på å vinne.

Den årlige Momentumprisen kan 

en seanse på senteret 1. oktober, ble 
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Proteser fra vinnerens hånd
passer ”som hånd i hanske” 

F. Dahl (tekst)

Hans Hekneby Reinertsen (foto)



lille julaften valgt som dato for prisvin-
-

sende anledning, hadde Momentum-

funnet ut, fordi det da uansett skulle 
holdes juleavslutning for medarbei-

 
 
En mann som stiller opp 

protese som passer som hånd i hanske. 
Det er nesten slik at vi som brukere 
ikke savner det beinet vi en gang 
hadde. Har du problemer, så stiller han 
opp uansett om det er i arbeidstiden 

Som vanlig ved anledninger som 
denne, ble det fra Momentum-styrets 
side minnet om at den årlige prisen 
kan vinnes av enkeltpersoner, team, 

at den som vil kan nominere kandi-

dater fra rekkene av aktører som har 
gjort en innsats utover det vanlige. 

-

stimulere til vedvarende ekstraordinær 

som er mer opptatt av å spørre hva jeg 
kan gjøre for andre enn hva andre kan 

 
 
”Prøve å få jobben gjort” 
Prisvinner med gode kollegers hjelp, 

ikke skjul på at han finner det hyggelig 
å være selve vinneren.

bevis på at man blir satt pris på, at man 

for alvor satte fot i Norge for 29 år 
siden, at han da hadde sin fagutdan-
nelse fra Sveits og at han senere, i 

-

Hvis noen skulle tro at det var kjærli-
ghet som fikk mannen til å sette fot i 
Norge, har de ifølge mannen selv rett, 
skjønt han understreker at han nå er 
gift med en annen kjærlighet enn den 
som den gangen var inne i bildet.

til selv å antyde hvorfor han blir satt 
pris på som fagmann, sier han at noen 
nok opplever ham som ganske tålmo-
dig, at det er viktig å imøtekomme 
pasienters behov og i det hele tatt vik-

”Dette er en pris for alle oss som jobber med proteser (i Ortopediteknikk, 

red. anm.) på Ryen,” sier Roger Gsell, her sammen med noen av de mange 

kollegene som var tilstede under prisseremonien.

Roger Gsell, ortopediingeniør og prisvinner.
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Fagfolk og kunder stiller opp for Livsglede i Teknomeds lokaler. Fra venstre: Chris Andersen (ortopeditekniker), Per 

Bjørge (ortopeditekniker og verkstedleder), Ivar Vethe (ortopediingeniør), Erik Halvorsen (kunde), Marcus Stener 

Edvardsen (kunde) og Jon Andersen (fagansvarlig ortopediingeniør). 

Et ønske fra en kunde, en idé i ho-

det på en fagperson, et materiale 

som gir nye muligheter… Kombina-

sjonen av slike faktorer kan føre til 

så mangt – eksempelvis en protese 

som får en amputert til å føle seg 

bedre tilpass

Leggamputerte Erik Halvorsen ser den 
som et fremskritt, den protesen han nå 
viser frem.  Det dreier seg om en aktivitets-
protese, en slik som innfrir andre krav enn 
hva en protese til alminnelig gange gjør.

Halvorsen, amputert etter at han ni 

stillesittende typen, gammel Paralympics-
deltager som han er. Han sammenligner 
den nye aktivitetsprotesen med den gamle 

-
føring. Når du går langrenn, for eksempel, 

Noe lettere er den også, og i tillegg gir 
den mindre svetteplager, fastslår Hal-
vorsen.

Marcus Stener Edvardsen med en 

gammel badeprotese stående ved 

siden av seg og en ny i hånden, 

foruten en ny på det amputerte 

benet. De nye badeprotesene er i 

stor grad laget av karbonfiber og er 

gitter-preget, slik at vann strømmer 

gjennom dem under svømming.  

Den gamle er laget av glassfiber-

armert plast. 
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Annerledes tenkning bak
annerledes proteser

F. Dahl (tekst)

Hans H. Reinertsen (foto)



Marcus Stener Edvardsen er 15 år gam-
mel, ble leggamputert for halvannet år 
siden som følge av sykdom og er nå i ferd 
med så å si å svømme seg varm med en 
ny og annerledes badeprotese. Marcus er 
mindre erfaren enn Halvorsen, men sier 
uten å nøle at den nye badeprotesen rep-
resenterer et klart fremskritt for ham.

Konge i bassenget

”Vi prøvde den i forrige uke,” sier Marcus 
om den dagen han sammen med ortopedi-
ingeniør Jon Andersen og ortopeditekni-
ker Chris Andersen var en tur i et lokalt 
svømmebasseng. Om hvordan det føltes, 
tilføyer Marcus: ”Jeg var konge. Det bare 
føltes riktig.” 

Jon Andersen er fagansvarlig ortopediing-
niør i Teknomed AS, et ortopediteknisk 
senter som, der det holder hus i utkanten 
av Sandefjord, startet med tre ansatte ved 
etableringen i 2002 og senere har vokst 
til 20 ansatte.  Andersen, som var initia-
tivtager til Teknomed, sier at nettopp et 
ønske om å tenke nytt og friskt, sammen 
med kundene, var en drivkraft for ham og 
de to andre som dro i gang virksomheten.

”Vi ville gjøre det annerledes. Spesialiser-
ing, inklusive protesetilpasning, var et 
utgangspunkt,” sier han. 

Karbonfiber og ett kne-ledd

Om de nye protesene som kommer i fokus 
når Livsgledes medarbeidere besøker sen-
teret og der treffer kundene Halvorsen og 
Marcus, sier Andersen at hans kollegaer 
Ivar Vethe og Chris Andersen, henholdsvis 
ortopediingeniør og ortopeditekniker, har 
spilt nøkkelroller i fremstillingen.

Hva de nærmere bestemt har gjort, er å 
bruke karbonfiber som et vesentlig ele-
ment i protesene, basert på hvordan de 
fra før har brukt det samme materialet til 
fremstilling av ortoser, slike hjelpemidler 
som i mindre faglig sammenheng kalles 
støtteskinner. 

Riktignok er karbonfiber også tidligere 
blitt anvendt i protesefremstilling, men 
Teknomed-folkene sier at måten de nå har 
brukt materialet på er spesiell – så spesiell 
at de ikke kjenner til at andre i bransjen 
har brukt det på tilsvarende måte.

Jon Andersen, den faglige lederen, forklar-
er nærmere, med utgangspunkt i Erik 
Halvorsens nye aktivitetsprotese: 

”Noe av det som er nytt, er at vi klarer oss 
med ett ledd i kne-området på protesen; 
da får Erik bedre kontroll over bevegel-
sene og beholder samtidig den støtten han 

trenger. Vi har aldri tidligere laget denne 
typen aktivitetsprotese, med ledd bare på 
den ene siden. I tillegg er også lårkappen 
laget av karbonfiber (istedenfor lær, som 
er brukt i Halvorsens gamle aktivitets-
protese, red. anm.).”

Et eksempel, altså, på dette med å bygge 
sten på sten… Se vedstående artikkel.

Erik Halvorsens gamle aktivitet-

sprotese (til venstre) har to ledd, og 

lårkappe i lær. Ortosen (midt i bildet) 

er basert på karbonfiber og var ut-

gangspunkt for den nye aktivitets-

protesen (til høyre). Denne har bare 

ett ledd i kne-området og er i stor 

grad laget av karbonfiber.

Drøye åtte år etter at virksomheten 

ble etablert, ble Teknomed AS i 

februar kåret som vinner av ”Spare-

Bank 1 Sandefjords gründerpris”.

Den første vinner av den nyinnstiftede 
prisen, intet mindre. Og det ville seg slik 
at Teknomed ble vinner i en tid da bedrif-
ten la et stykke nytt land under seg – ved 
å åpne en avdeling i Porsgrunn.

I juryens begrunnelse berettes det om 

”visjoner og fagkunnskap” og om ”en 
samfunnsnyttig og fremtidsrettet virk-
somhet,” dessuten om ”inspirasjon til 
andre som ønsker å starte en virksomhet 
med utgangspunkt i faglig kunnskap og 
innsikt.” Under seansen der prisvinneren 
ble utropt, uttalte vinnerbedriftens fagan-
svarlige ortopediingeniør Jon Andersen 
ifølge Sandefjords Blad: ”Det tar tid å bli 
synlig. Bygg sten på sten og ikke ha blik-
ket rettet på størst og raskest utbytte.”

Sandefjords prisvinnende gründerbedrift

Noe å glede seg over for Jon Andersen og hans medarbeidere: Oppslaget i 

Sandefjords Blad som forteller om kåringen av Teknomed som gründerpris-

vinner.
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Styret i Momentum oppfordrer 
foreningens medlemmer til å se 
inntektsmulighetene i en ordning 
som Norsk Tipping kaller Grasro-
tandelen.

mulighet til å være med å bestemme 
hva noe av overskuddet skal gå til. 
Du kan nå velge hvilket lag eller 
forening som får fem prosent av din 
spillerinnsats. Det vil si at dersom du 
spiller Lotto for hundre kroner, går 

best av alt; din innsats, premie eller 

Momentum, sier til Lesertorget-redak-
sjonen at hvis Momentum-medlemmer 

den fem prosents grasrotandelen til-

falle Momentum, så må medlemmenes 
respektive fylkeslag registreres i det 
såkalte Frivillighetsregisteret.

instruks for slik registrering i Frivil-
lighetsregisteret. Det ble på styremøte 

kan registrere seg i Frivillighetsregis-

-

spill, bortsett fra Flax og Extra. Dette 
fordi alt overskuddet i Extra allerede går 

Kulturdepartementet som bestemmer 
hvem som kan motta grasrotmidler.  
For at ditt lag eller forening skal motta 

være registrert i Frivillighetsregisteret 
(brreg.no) og godkjent som grasrot-
mottaker. Din grasrotmottaker behøver 
ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, 
men må drive regional eller lokal virk-

av betingelsen om regional eller lokal 
virksomhet, at Momentum som hove-
dorganisasjon ikke kan registrere seg.

Momentum-medlemmer kan skaffe 
foreningen inntekter også gjennom 

fordeler overskuddet til frivillige or-
ganisasjoner som har registrert seg hos 
dem. Her er det mye penger som forde-

Fylkeslag som trenger mer informas-
jon og kanskje hjelp til å registrere 

-
ping eller bingo-foreninger, vil være 
velkomne til å ta kontakt, understreker 

-

 
 

sven.erik.blidberg@momentum.nu 

Lesertorget

Momentum Sørlandet har hatt 

årsmøte. Den 21.februar var vi 10 

personer til stede på møtet, som 

ble avholdt i nye lokaler hos Orto-

pediservice AS i Sørlandsparken, 

like øst for Kristiansand sentrum.

ny leder. Etter forslag fra styret ble 
navneendring på lokallaget vedtatt til 

Høyland, som har sittet i styret siden 
starten, ble valgt til ny leder etter 

-

kaffe og kaker samtidig som praten 
gikk livlig, og på det faglige plan fikk vi 
en omvisning i lokalene, med forklar-
ing om hvordan proteser blir produsert 
fra begynnelse til endelig resultat.

Det var interessant å se hvordan ut-
viklingen har gått fremover de siste 
årene, og hvilken innsats som blir gjort 
for å følge med på nyvinninger for oss 
protesebrukere.

Nytt navn og 
ny leder på 
Sørlandet

Årsmøte, deretter servering og faglig informasjon. Henry Gerhard Høyland 

(nr. to fra høyre) har tiltrådt som leder i Momentum Sørlandet. 

Tippepenger 
til egne 
lommer

Bjørg Nodeland, nettopp avtroppet leder i 

Momentum Sørlandet, som har fått ny 

leder og et kortere navn, har sendt inn 

denne artikkelen med foto:

medlem fra Drammen, er så begeistret 
etter å ha deltatt på kurset “Ett skritt 

at hun føler trang til å dele sin begeis-
tring med andre. Kurset (omtalt i Livs-

-

ønske at veldig mange amputerte fikk 

Begeistring

Sven-Erik Blidberg, styremedlem i 

Momentum, har oversendt Livsglede-

redaksjonen bakgrunnsmateriale for 

følgende artikkel: 



erimed

www.erimed.se

College Park Accent

Accent, ett knappetrykk mellom høyhelt og barfot.
Sandaltåen og et genialt fl eksibelt ankelkonsept tar opp bevegelsen i ankelen. 

For mer informasjon ring Steinar Knutsen tel.91686272
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     Løsning 

kryssord
   nummer 3 - 2010

Kryssord-produsent: 
Rolf Bangseid



Kunnskap om brukerens behov er nødvendig for
å finne den beste løsningen.
Vi har i en årrekke spesialisert oss på armproteser. Det er vi
alene om i Norden. Fordi vi tar kunnskap og fornyelse på alvor,
har vi muligheten til å være først med nyvinningene og kan tilby
den beste løsningen for hver enkelt.

Fri utfoldelse er vår spesialitet

Norsk Teknisk Ortopedi AS Vikaveien 17 - P.b. 10 - 2312 Ottestad -Tlf: 62 57 44 44 - nto@ortonor.no - www.ortonor.no
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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

b e s t e  f u n k s j o n  o g  l i v s k v a l i t e t

f o r  d e n  e n k e l t e

V å r  a v d e l i n g  i  Te l e m a r k  e r  n å  å p n e t .  F r a  d e s e m b e r  2 0 1 0  

e r  v i  å  f i n n e  i  m o d e r n e  l o k a l e r  i  S t o r g a t a  i  P o r s g r u n n .  

N y e  o g  g a m l e  p r o t e s e p a s i e n t e r  ø n s k e s  v e l k o m m e n !

Telefon:  33 45 45 33  
e-post:  info@teknomed.no 

www.teknomed.no

Sandefjord: 
Lingelemveien 65

3225 Sandef jord

Porsgrunn:
Storgata 118

3921 Porsgrunn



            

 

                                                                     

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophies Minde Ortopedi AS - Besøksadresse: Trondheimsveien 235, bygg nr 79 -  0514 Oslo 

Postadresse: Postboks 493, Økern -  0512 Oslo - Tlf: 22 04 53 60  

E-post: post@sophiesminde.no -  www.sophiesminde.no 

 

Sophies Minde Ortopedi AS er et heleid da erselskap av Oslo 
universitetssykehus HF. Vi er totalleverandør av ortopediske hjelpemidler og tar 
imot pasienter fra hele landet. Hovedavdelingen ligger ved Oslo 
universitetssykehus avd. Aker. Vi har også avdelinger ved Oslo 
universitetssykehus avd. Rikshospitalet og avd. Ullevål. I legg har vi en avdeling 
ved Drammen Fothelsesenter, samt en produksjonsavdeling for ortopedisk fo øy 
på Hamar. Vi samarbeider også  med Akershus universitetssykehus. Med 
forankring i medisinske universitetsmiljøer holder våre medarbeidere seg 
kon nuerlig oppdatert og har bred fagkunnskap og ekspe se. Vårt mål er å 
skreddersy den beste løsningen l den enkelte. 

                                      

   

  

En veldig gammel stortå-protese
Gjenstander og skrifter gir klare 

signaler om at nåtidens proteser 

har røtter som strekker seg til-

bake til lenge før Kristus. 

-
-

line Finch, forsker ved University of 
Manchester, noen innblikk i protesenes 

-
ler nærmere er en kunstig stortå – bes-
tående av tre og hva som er antatt å 
være lær – som skal stamme fra Egypt, 
som nå finnes i Egyptian Museum i 
Kairo og som antas å være fra rundt 

gjerne snakk om arm- og benproteser 
når temaet er proteser. En ortopedifag-
mann Livsglede nylig møtte, minnet 
imidlertid om at mange mennesker 
utenfor de arm- og benamputertes 
rekker har lett for å tenke på gebiss når 
de blir stilt overfor ordet protese.

-

-
i tillegg forklart at ordet stammer fra 

To stortåproteser som er antatt å være nærmere 3000 år gamle, nylig om-

talt i tidsskriftet The Lancet. Illustrasjon: Egyptian Museum.



Buskerud Teknisk Ortopedi AS 

PB 3568 - 3007 Drammen

Besøksadresse: Buskerudveien 217 

Tlf.: 32 80 93 93 

Faks: 32 80 93 94 

E-post:  post@bto.no

Web:  www.bto.no

Trøndelag Ortopediske Verksted - Besøksadresse: Elgesetergate 10 v/ innkjørselen til St.Olavs Hospital - Telefon: 73 84 56 30  - E-post: post@tov.no 



Kan jeg gi noe tilbake?

Hverdagen kan bli enklere for en nyamputert hvis det finnes en 
likemann å snakke med. Å møte noen som har opplevd det samme, 

kan bety enormt mye.
 

Det handler ikke så mye om hva du som likemann gjør, men om at du 
er der og kan møte samtalepartneren med respekt og åpenhet. Til like-

mannstjenesten er vi ute etter vanlige mennesker som kan bety en 
forskjell for den nyamputerte. Det vi stiller krav om, er at du er over 20 
år, har bearbeidet din egen amputasjon og har tilstrekkelig avstand til 
eventuelle egne kriser. Vi gir deg, som likemannskandidat, full opplæ-

ring. Du må regne med å jobbe noen timer i måneden. Likemannsjobben 
er ulønnet, men det betyr ikke at du ikke blir sittende igjen med noe: 

Tilbakemeldinger vi får fra våre likemenn - kvinner og menn - forteller at 
de føler de utvikler seg som mennesker av utfordringene de møter.

 

TA KONTAKT NÅ

Per tlf. 4000 4360 eller info@momentum.nu 

Husker du... 

Alle de spørsmålene du hadde? 

Alle utfordringene du trodde var uoverkommelige?

At du lurte på hvor du kunne få ordnet med 

det ene og det andre?

Følelsen av å være den eneste som

har det akkurat slik?
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Bli medlem? 
Adresseforandring?

Er du ikke medlem og ønsker å 

få bladet Livsglede? Eller har du 

endret adresse? Kontakt oss med 

opplysninger om:

Navn, adresse, telefon, mobil, e-post, 
evt. ny/gammel adresse osv. I tilfelle 
nytt medlem, ønskes Familiemedlem 
(amputert/protesebruker og alle i hus-
standen) kr 400 per år, Hovedmedlem 
(kun bruker) kr 300 per år, Støttem-
edlem (personlig støttemedlem for 
venner og helsepersonell) kr 200 per 
år, Bedriftsmedlem (institusjoner, 
verksteder og leverandører) kr 1000 
per år. Ta kontakt slik det er enklest 
for deg - per telefon, e-post eller brev:
 
Momentum
Pb 49 Skøyen, 0212 Oslo
info@momentum.nu
Tlf: 4000 4360
 

Om Momentum
Momentum – foreningen for arm- og ben-
protesebrukere – er til for å spre livsglede 
og inspirasjon og gjøre hverdagen bedre 
for protesebrukere og pårørende. Momen-
tum betyr bevegelse fremover, og vårt 
motto er ”Det er bedre å tenne et lys enn 
å forbanne mørket”. Foreningen ble stiftet 
i 1996, har i dag over 700 medlemmer og 
er representert med lokallag i de fleste av 
landets fylker.

Åpent for alle
Medlemskap er åpent for alle – amputerte/
protesebrukere og pårørende (familie, ven-
ner, alle som arbeider med og har interesse 
for rehabilitering av amputerte).

Dette får du
Som medlem får du bladet Livsglede 
tilsendt fire ganger i året, mulighet til å 
delta på weekender og sammenkomster til 
sterkt subsidierte priser, rabatt på møte-/
hotellrom, hjelp i spørsmål knyttet til pro-
tesebruk, protesetilpasning, rehabilitering, 
rettigheter osv. Dessuten tilgang til noen å 
snakke og utveksle erfaringer med – noen 
som har kjent det på kroppen selv – etter 
prinsippet like hjelper like. Dermed slipper 
du å finne opp kruttet selv, du blir inspir-
ert og motivert og  fungerer bedre raskere. 
Momentums likemannstjeneste utføres 
av protesebrukere og pårørende som har 
møtt egne utfordringer og stiller opp frivil-
lig for andre i samme situasjon – for en 
prat per telefon, under besøk på sykehus, 
på rehabiliteringssenter eller hjemme. 



Momentum 
landet rundt
Vi er til for deg og dine. Ta kontakt!

Sogn og Fjordane:

fin-atle@online.no

Møre og Romsdal: 

rs@tussa.com

Sør-Trøndelag: 

arnfinn.helland@etac.no

Nord-Trøndelag:

kaamae@online.no

Momentum Nordland:
  

 
perret@online.no

per@meby.no

 

Momentum Troms & Finnmark:
 

b-gebhar@online.no

 

jillhni@online.no
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LOKALE LEDERE OG KONTAKTPERSONER:

Momentum Øst: Østfold, Oslo og Akershus:

Momentum Innlandet: 
 

rune.sostuen@momentum.nu

 

tor.dal@frisurf.no

 

Buskerud: 
 

Vestfold:

paul.hagen@momentum.nu

Telemark:

bjorn.thorsen@gda.no

Rogaland:

Hordaland:

perbutz@broadpark.no

Momentum Sør:
 

henry.gerhard.hoyland@gmail.com

SPORTSKONTAKT: 

kjartan@haugen.org

BARN- OG FORELDREKONTAKT:

arnfinn.hellan@etac.no

PÅRØRENDEKONTAKTER:

Østfold, Oslo og Akershus: 

tusle@hotmail.com

Hedmark og Oppland: 

liv.karin.sostuen@momentum.nu

Hordaland: 

hnmarit@frisurf.no

Sogn og Fjordane: 

sigrun.leirpoll@momentum.nu

Sør-Trøndelag  

kari.mahlen@momentum.nu

 
Nord-Trøndelag: 

kari.mahlen@momentum.nu

Nordland, Troms og Finnmark: 

b-gebhar@online.no

Rogaland: 

erla.einarsdottir@momentum.nu

Agder: 

mnod@online.no
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Hovedstyret 
i Momentum
HANS EMIL MØLLER-HANSEN  
Styreleder
h-moelle@online.no
T: 90 18 38 10

GEIR BORNKESSEL
Nestleder 
geir.bornkessel@momentum.nu
T: 97 15 58 78

ELIN HOLEN DE CAPITANI
Styremedlem/Generalsekretær 
elin.holen@momentum.nu
T: 99 01 66 92 

RUNE SØSTUEN
Styremedlem 
rune.sostuen@momentum.nu
T: 98 28 33 56

HELGE BORGEVAD
Styremedlem
helge@gs-transport.no
T: 90 70 55 45

LILLIAN PERRET
Styremedlem 
perret@online.no
T: 91 76 11 81

TURID BORNKESSEL
Styremedlem/pårørendekontakt
tusle@hotmail.com
T: 99 24 67 12

SVEN-ERIK BLIDBERG
Styremedlem 
sven.erik.blidberg@momentum.nu
T: 41 76 97 33
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Danske soldater med proteser
Livsgnist, pågangsmot, vilje 

til å komme opp igjen etter en 

nedtur… Det finnes massevis av 

eksempler på mennesker som 

imponerer andre med slikt. 

Det smakte av slike eksempler da avi-
sen Jyllands-Posten i vinter meldte at 
det danske forsvaret ga etter for ønsker 
fra skadde soldater om å få komme 
tilbake til krigen i Afghanistan.

”Selv om de har mistet vitale lemmer 
i Afghanistan, har flere danske solda-
ter ytret et sterkt ønske om å vende 
tilbake til krigen. Etter massivt press 
fra soldatene, åpner forsvaret for første 
gang opp for at soldater med arm- eller 
benproteser kan gå i krig,” skrev avi-
sen.

En representant for forsvaret opplyste 

at amputerte soldater ville bli under-
lagt en medisinsk vurdering og at de 
ikke måtte utgjøre en sikkerhetsrisiko 
hverken for seg selv eller andre. 

”En soldat uten ben skal kanskje ikke 
til det farligste stedet i Afghanistan, 
men vi mener at han kan ivareta en 
kontorjobb i en militærleir eller klare 
en misjon til Kosovo eller Libanon,” 
tilføyde representanten.

På det danske Rigshospitalet, hvor 
amputerte soldater har fått gjenopptre-
ning, fantes det skepsis: 

”De vil, alt annet likt, være langsom-
mere hvis de for eksempel skal flykte. 
Jeg mener at det ikke er forsvarlig å 
sende dem av sted,” uttalte en fysiote-
rapeut der.

Mange amputerte eks-soldater i USA
Eksploderte landminer er en 

hyppig årsak til at amerikanske 

soldater i Afghanistan pådrar seg 

skader som medfører amputa-

sjoner, fremgikk det av en nylig 

reportasje i  Washington Post. 

Avisen meldte at 171 amerikanske 
soldater ble amputert i 2010 og at 65 
av dem mistet mer enn én legemsdel. 
Tallene var ifølge avisen markert opp 
fra henholdsvis 75 og 21 i 2009. I re-

portasjen ble det rettet spesielt søkelys 
på at mange av soldatene som hadde 
mistet et ben eller begge bena, i tillegg 
hadde pådradd seg skader i underlivet. 

Også en studie som sammenlignet 73 
amputerte veteraner fra Vietnam-kri-
gen med 61 amputerte veteraner fra 
krigene i Irak og Afghanistan, ble truk-
ket frem i reportasjen, som påpekte at 
rundt 70 prosent av veteranene i hver 
gruppe hadde erfart fantomsmerter.  

Styret i Momentum inviterer deg til å nominere kandidater til

Momentumprisen 2011
Kjenner du noen som har gjort en vedvarende ekstraordinær  
innsats for amputerte?
Momentum delte ut Momentumprisen for første gang i 2004. Deretter er prisutde-
lingen blitt en årlig tradisjon. Vi ønsker med prisen å hedre den eller dem som har 
gjort en spesiell innsats.
Du kan foreslå en protesebruker, pårørende, ortopediingeniør, tekniker, lege, 
hjelpepleier, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut eller en annen eller et team, en 
avdeling, en institusjon/organisasjon eller et firma som du synes har gjort en innsats 
langt utover det vanlige og som du derfor mener bør få Momentumprisen 2011. Alle 
kan foreslå kandidater.
Send inn ditt forslag i dag. Fortell hvem du foreslår, gi en begrunnelse, oppgi ditt 
navn og din kontaktinformasjon.

Ta kontakt   Momentum
slik det er enklest  Pb 49 Skøyen, 0212 Oslo
for deg - per telefon,  info@momentum.nu                          
e-post eller brev:  Tlf: 40 00 43 60



Returadresse:

Momentum
pb. 49 Skøyen

0212 Oslo


