
 

 

Rullerende handlingsplan Momentum 
Periode 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 

 

Momentums visjon er å spre livsglede gjennom informasjon, inspirasjon og muntrasjon.  

Momentum vil i perioden (2015-2019) arbeide for: 
  

Likepersonstjenesten 
• Arbeide aktivt sammen med fylkeslagene og likepersonskontakter for å etablere gode 

kontakter på sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, ortopediverksteder, slik at pasienter 

og pårørende kommer raskt i kontakt med likepersonstjenesten.  

• Søke samarbeid med andre brukerorganisasjoner som har felles interesser med 

Momentum.  

• Videreutvikle kurs for opplæring og godkjenning av nye likepersoner.  

• Arbeide videre for å få likepersonstjenesten inn som et fast element i behandlingslinjen 

for amputasjoner og rehabilitering 
 

Administrasjon 
• Kontinuerlig oppdatering av KS-håndbok (Veiledningshåndboka) hvor dette er relevant 

og nødvendig 

 

Informasjon 
• Løpende oppdatering av brosjyremateriell  

• Når hensiktsmessig, oppgradere og vedlikeholde Momentums nettside 

• Jevnlig å oppdatere nettsiden ved: 

o Utgivelse av Livsglede 

o Nye arrangementer 

o Andre nyheter 

• Når hensiktsmessig, oppdatere facebook siden og gruppen, samt se til at facebook 

gruppen ikke misbrukes i form av spam/reklame eller annen type uønsket aktivitet 

• Spre informasjon om nettsiden, facebook siden og facebook gruppen 

• Støtte fylkeslag som eventuelt ønsker sin egen facebook gruppe for sine lokale 

medlemmer 

 

Fylkeslag 
• Bidra med nødvendig hjelp og skolering ved drift av fylkeslag i tråd med KS-håndbok 

(Veiledningshåndboka), inkludert: 

o Nødvendig og relevante kurs til fylkeslag som etterspør dette 

o Aktivt å bidra til at fylkeslag søker om økonomisk støtte fra helseforetak, 

fylkeskommuner, grasrotandel og andre. 

• Støtte fylkeslagene i rekrutteringskampanjer  



 

 

• Oppdatere maler for de viktigste søkeprosessene.  

 

Arrangementer  
• Avholde en årlig weekend for samtlige medlemmer i samarbeid med fylkeslaget eller 

kontaktpersoner der hvor weekenden avholdes  
• Støtte lokale arrangementer i fylkeslagenes regi  

• Arbeide for å utarbeide og lage en Momentum kongress hvor sentrale politikere og 

helsepersonell deltar. Langsiktig prosjekt (3-5 år).  

• Dersom økonomien tillater det, gjennomføre samling for tillitsvalgte 2x i året. 

 

Medlemsbladet livsglede 
• Holde fokus på medlemsbladet Livsglede. Livsglede er vårt viktigste talerør til 

medlemmene og våre samarbeidspartnere.  

• Sørge for gode, aktuelle artikler og billedstoff  

• Ha fokus på lave kostnader uten at det går på bekostning av kvaliteten og interessen 
for bladet 

• Sørge for at bladet følger moderne utviklingstrekk og gjør det mer tilgjengelig på nett 

 

Livsgledeutstillingen 
• Sørge for at fotoutstillingen Livsglede har en strategi for planmessig visning rundt om i 

landet.  

 

Interessepolitisk arbeid 
Det skal fremdeles holdes stort trykk på saker som:  

• Arbeide for at kompetanse om amputasjonskirurgi samles på færre sykehus, 

fortrinnsvis et i hvert helseforetak, for å heve kvaliteten.  Amputasjon skal så langt 

det er hensiktsmessig og praktisk mulig utføres på disse spesialiserte sykehusene. 

• Arbeide for at det blir utarbeidet kvalitetssikrede metoder som skal brukes ved 

amputasjoner for å redusere/minimere antall re-operasjoner som skyldes dårlige 

vurderinger og amputasjonsmetoder. 

• Arbeide for fritt verkstedvalg på tvers av helseregionene slik at alle selv kan velge 

tilbud uavhengig av hvilken helseregion de bor i. 

• Løpende følge opp kvaliteten ved de enkelte verkstedene og medlemmenes 

erfaringer og tilbakemeldinger på verkstedenes arbeid og kompetanse 

• Arbeide for at kvalitet på utforming og tilpasning av protesehylser heves. 

• Søke samarbeid med andre brukerorganisasjoner det er naturlig å samarbeide 

med. 



 

 

• Holde trykke på NOU 2010:5  ”Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering – et 

helhetlig hjelpemiddeltilbud”. 

• Spre informasjon om samhandlingsreformen som forutsetter betydelig 

brukermedvirkning.  

Momentum vil arbeide systematisk for å få representanter fra Momentum inn i 

brukerutvalg på både Helseforetaksnivå, fylkesnivå og kommunenivå. 

 

Rekruttering av nye medlemmer 

• Gjennomføre en omfattende rekrutteringskampanje gjennom: 

o Å oppmuntre hvert enkelt medlem til å ta kontakt og forsøke å rekruttere 

andre potensielle medlemmer 

o Legge til rette for fordeler ved verving av nye potensielle medlemmer 

• Synliggjøre organisasjonen ved: 

o Å anskaffe relevant og nødvendig materiell med Momentum logo og farger slik 

at vi fysisk blir mer synlige 

o Lage en tv-reklame for bruk under høytider hvor slik reklame er gratis 


