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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

Omtrent alle politikere gir inntrykk av å være veldig opptatt av å forenkle systemet for
brukere av statlige etater og strør om seg med ord som ”brukerorientering”, ”serviceerklæring”, ”forenkling” osv. Det er stort sett tomt snakk. Levering er det dårlig med. Det er
positivt at Regjeringen ønsker noe, men vi har foreløpig sett lite brukerorientering og
samordning. Tvert imot synes vi at systemet er blitt så innviklet at det er omtrent umulig
å vite hvor man skal henvende seg for å få den hjelpen man trenger.
Å få det man har krav på, verken mer eller mindre, krever et enormt pågangsmot. Det
krever også dyktighet for å manøvrere seg gjennom den statlige etatjungelen. Det er forresten godt dette bladet heter ”Livsglede”, man kan saktens trenge å bli minnet på at ”det
er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket” for det mye rart man møter på sin amputerte vei. Man kan være positiv, men akseptere urettferdighet skal man ikke. Og når det
gjelder de statlige stønadsetaters brukerfokus mener vi at det er stort potensial for forbedring. For å si det mildt.
Som alltid er det mye interessant å lese i medlemsbladet vårt ”Livsglede”, så også i
dette nummeret. Jeg vil anbefale deg å lese hjertesukket til Momentums utskremte i
Trøndelag, Elsa Sofie Solberg, om trygdeetatens brukerorientering i praksis. Hun har selv
bakgrunn fra Trygdeetaten så hun burde kjenne forholdene bedre enn de fleste. Elsa er
derfor nå rettighetsansvarlig i Momentum. Hennes forslag til nytt slagord for etaten er
”Etat for godt orienterte brukere”…
Mange trenger hjelp av en god advokat som kjenner lovverket og kan argumentere for
at man skal få oppfylt rettigheter som faktisk er lovfestet. Oddny Johanne Våge fra
Vågsvåg utenfor Måløy er et godt eksempel på dette. Etter å ha fått avslag på søknad om
trygdebil i flere år, har hun med hjelp av Momentum og advokat Paul Rynning vunnet
frem. Du kan lese hele historien i dette nummeret.
Det er alltid noe å glede seg over og glede seg til. I alle fall så lenge man er medlem av
Momentum. Helgen 26-28. september inviterer vi til POLARWEEKEND i Bodø.
Tradisjonen tro blir det både faglig og sosialt innhold – og noen overraskelser!!! Mer om
dette står i uti bladet og er du lur melder du deg på tidlig og sikrer deg plass. Antall deltakere er begrenset til maks 50 og plasser vil bli tildelt etter prinsippet ”først til mølla…”
God sommer!

Lillian Perret
Sekretær/rekrutteringsansvarlig, lårprotesebruker
Dronningensgate 80, 8006 Bodø
E-post symask@frisurf.no
Tlf 75 52 03 67, 91 76 11 81

Momentums foreløpige program
for høsten 2003

Elsa S. Solberg
Rettighetsansvarlig, hofteprotesebruker
Fagerstad Hageby 18, 7620 Skogn
Tlf 74 09 97 76, 99 51 41 12

26-28. september

Polarweekend
Rainbow Nordlys Hotel, Bodø

7-9. november

Østlandsweekend (Førjulsweekend)
Rainbow Hotel Vettre, Asker

Internett:
http://www.momentum.nu
Årskontingent:
- Hovedmedlem (for protesebrukere) kr. 200.- Støttemedlem (for pårørende og fagpersonell) Kr.
100.- Bedriftmedlem (for 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

Ring din lokale Momentumkontakt, Elin Holen på tlf 66 78 78 18, 99 01 66 92
eller Nils-Odd Tønnevold på tlf 22 44 87 97, 92 20 16 26 for nærmere
opplysninger om dette eller andre arrangementer.

Aktuelle tema & reportasjer
Likemannsweekend på Hurdalsjøen Hotel og Konferansesenter
Vestlandsweekend
Fekk tilslag etter to avslag
Hjertesukk (brukerorientering i praksis)
Høyteknologi gir økt brukervennlighet
Greetings from Hell
Nytt ortopedisk verksted i Nord

Nils-Odd Tønnevold
Styreleder

Elin Holen
Medlemsansvarlig
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s.
10
s. 12-13
s.
16
s. 18-19

erimed
Nyheter
Bilbo
320300 AV
320305 NS
Stl. 18-30

Frodo
320100 AV
320105 NS
Stl. 20-38
320109 Korsett TN4
Stl. 28-40
New Tapsi
450200 DV
450205 MT
Stl. 18-32

Mistral
443525 Ortos LO
Stl. 18-46

Merry
320400 AV
320405 NS
Stl. 18-30

erimed, Box 5028, 141 05 Huddinge, Tel +46(0)8-449 56 50, Fax +46(0)8-646 47 67
e-mail:info@erimed.se
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Likemannsweeken
Hurdalsjøen Hotel
Konferansesenter
25.-27. april 2003
AV BJØRG NODELAND, LIKEMANNSKONTAKT I VEST-AGDER
E: mnod@frisurf.no, T: 38 15 70 03, M: 90 66 31 37

Siste helgen i april
var 25 ”Momentumer”,
likemannskontakter
og pårørende fra hele
landet, på likemannskurs. Stedet var
Hurdalsjøen Hotel og
Konferansesenter, ca 20
min. kjøring nord for
Gardermoen. Deltakerne
ankom i løpet av fredag
ettermiddag, med fly,
buss, tog eller i egne
biler. Vi ble hjertelig
mottatt av Helge
Borgevad og Nils-Odd
Tønnevold, hhv.
Likemannsansvarlig og
styreleder i Momentum.
I konferanselokalet var bildene fra utstillingen "LIVSGLEDE " hengt opp slik at vi
kunne studere og beundre ekte livsglede.
Nils-Odd ønsket oss velkommen og knyttet
noen betraktninger til likemannsarbeidet
vinklet opp mot utstillingen. Han startet
med å sitere Confusius "Det er bedre å
tenne et lys, enn å forbanne mørket.”
Deretter ba han den som kom lengst nord-

fra, Lillian Perret, om å komme frem å
tenne et lys. Vi fikk så en orientering om
weekendens program og alle foretok en presentasjon av seg selv, slik at vi fikk et lite
innblikk i hverandres situasjon.
Lørdagen tok "alvoret" til med gruppearbeid i forhold til temaene egen og pårørendes mestring av amputasjon/ omstilling;
meningsfylt erfaringsutveksling; samt taushetsplikt, grensesetting og retningslinjer for
likemannsarbeidet. Før inndeling i grupper
ble lyset tent, denne gangen av den som
kom lengst sørfra, meg, og Nils-Odd innledet om likemannsarbeid.
Vi ble delt inn i fire grupper, fordelt
med brukere og pårørende i hver gruppe,
og her ble temaene diskutert, for så å samles og sammenholdes i plenum. Gruppene
var veldig samstemte i sine konklusjoner
om hva som er viktig: Informasjon (både
fra det offentlige og fra likesinnede). sette
fokus på det praktiske i hverdagen, være på
bølgelengde (gå i takt) med den amputerte,
og det er viktig å være et lyttende medmenneske, betydningen av å overholde taushetsplikten for å vise at vi tar brukeren på
alvor, og for at vi som likemenn skal bli tatt
på alvor.
Søndagen var temaet ”behandlingskje-

den og veien videre for likemannsarbeidet
lokalt i praksis”. Etter at lyset var tent, av
den som kom lengst vestfra, Oddny Våge,
fortsatte vi arbeidet i gruppene i en drøy
time, for så å komme sammen for oppsummering i plenum. Hver gruppeleder oppsummerte, og det er utrolig hvor samstemte
vi var her også: Vi må få til en dialog med
avdelingslederne på de relevante avdelingene på sykehusene, rehab.senterne, ortopediverksteder og i hjemmepleien, for å informere om Momentum og likemannsarbeidet
og oppmuntre dem til å fortelle alle amputasjonspasienter om det og kontakte den
lokale likemannskontakten for å avtale
besøk eller lignende. Vi var alle enige om
at det er viktig å synliggjøre oss selv, d.v.s
oppsøke de forskjellige stedene, slik at
MOMENTUMS likemannsarbeid skal forbindes med et ansikt, ikke bare et papir. Vi
var også inne på at det kunne være en fordel om vi har tilgang til en oversikt over
medlemmene mht. alder, ulykke/sykdom
og amputasjonsnivå, interesser osv, slik at
det er mulig å finne frem til en mest passende likemann i hver situasjon.
Ovennevnte er en sammenfatning fra
weekendens arbeide. Innimellom all lærdommen fikk vi servert noen fortreffelige
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Vestlandsweekend
25.-27. april arrangerte vi for første gang
weekend i Stavanger.
AV ELIN HOLEN
E: elinholen@hotmail.com, T: 66 78 78 18, M: 99 01 66 92

Fredagen startet med
friske grønnsaker,
en gjennomgang av
programmet samt
presentasjon av
ankomne brukere. Vi
hadde også brakt med
oss små bilder fra
Livsgledeutstillingen,
som undertegnede
åpnet. Hovedbudskapet
var og er: Det er bedre
å tenne et lys enn å
forbanne mørket!
Lørdag formiddag var det gruppearbeid om
temaene mestring, god erfaringsutveksling
og grensesetting. Resultatene ble etterpå lagt
fram i plenum. Det var enighet om at det er
et behov for mer informasjon og å treffe

måltider, både frokoster, middager og lunsjer, og ikke å forglemme de små aperitiffene med grønnsaker og frukt sammen med
nydelige forfriskninger, spesielt "styrkedrikken" på bassengkanten i forbindelse med
vannpolokampen smakte nydelig. Som en
oppsummering var det en meget godt tilrettelagt, lærerik og usedvanlig hyggelig
weekend med mange fantastiske mennesker, til og med været viste sin allsidighet, vi
ankom i solskinn og reiste i snøvær.

likesinnede i forbindelse med en amputasjon. Som likemenn kan vi bidra med noe
som fagpersoner ikke kan. Det er da viktig
at vi er underlagt taushet og at vi er der for
den vi besøker. Det er viktig å være en aktiv
lytter.
Det ble også diskutert hva som er viktig
når en velger ut hvem som skal besøke en
person. Det ble enighet om at en fortrinnsvis bør sende en som er på samme alder og
har samme amputasjonsnivå. Dersom det
ikke er en i den kategorien som kan ta et
besøk, så er det uansett bedre å sende noen
enn at vedkommende ikke skal få tilbudet i
det hele tatt.
Vi var også så heldige at vi hadde besøk
av to lokale ortopediske verksteder. Helge
Walaunet fra Ortopediteknikk AS hadde et
innlegg om forskjellige typer proteser og hva
som passer best til hvem, mens Tron
Swanstrøm fra Ortopediservice AS pratet
om hvordan lager man en protese. I tillegg
hadde vi gleden av å ha Terje Eintveit fra
Össur Nordic som presenterte firmaets nyeste produkter. Össur var også vår sponsor for
arrangementet - en spesiell takk for det!
Etter en faglig dag var det på tide å bevege seg, og turen gikk ned i svømmehallen
som var holdt av for oss.
Her ble det energisk
vannpolo og fargerike
forfriskninger samt tid
til å slå av en prat med
andre benløse fugler.
Da kvelden kom var
alle klar for et godt måltid mat. Vi fikk servert
ypperlig mat og hadde
en hyggelig kveld med
mye prat og moro. Jeg
tror jeg snakker for alle
når jeg sier at vi opplevde at det er godt å møte
like…
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Atterås Ortopediteknikk AS
gir honnør til Momentum
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• for bedring av livskvalitet
• for arm- og benampurterte.
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Adresse: Fjøsangervn. 215, 5073 Bergen
Tlf.: 55 27 11 00, Faks.: 55 27 10 99
Internett: www.atteraas.no Epost: post@atteraas.no
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Skreddersydd Til
Brukerens Behov
Ny Low-Profile Pathfinder™
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

Maksimal komfort for lårprotesebrukere
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

I samarbeid med
Ohio Willow Wood

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
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Fekk tilslag etter
to avslag
AV VIDAR ALFARNES, E: 080167@online.no, M: 90 86 63 58
FOTO: JOHN KRÅKENES

Då livet såg som mørkast ut, og aksjonsradiusen var i ferd med å
skrumpa inn til huset
sine fire veggar, tok
Oddy Johanne Våge kontakt med Momentum.
Det er ho sjeleglad for i
dag. - Eg trong bil for å
koma meg ut. Etter to
avslag hadde eg meir
eller mindre gjeve opp.
Men så kom advokat
Paul Rynning inn i bilete,
og i dag er sorg snudd til
glede.

No er rett nok ikkje bilen komen på tunet
heime på Vågsvåg, seks kilometer utanfor
Måløy. Men søknaden er innvilga, og det er
berre snakk om veker før ein Toyota Yaris
står til hennar disposisjon.
- Saman med representantar frå
Hjelpemiddelsentralen i Førde, har vi
funne det optimale køyretyet. No ventar eg
berre på at automatgear og handgass skal
installerast. Dette er større enn å vinna i
Lotto, forsikrar 74-åringen heilt vest i
havet.

Fem år sidan
Oddny har vore mykje sjuk i livet sitt.
Plager knytt til diverse hjarte- og karsjukdomar har følgd ho tett. Men dette er slett
ikkje kvinna som syt og klagar. Men då
kolbrannen for alvor hadde sett seg i den
høgre leggen, etter ein mislukka operasjon
for å få opp blodsirkulasjonen, måtte ho
pressa doktorane til amputasjon.
- Det var absolutt det siste dei ville
gjera. Men eg hadde ufatteleg vondt, og det
var i tillegg stor fare for spreiing. Etter tolv
dagar på sjukehuset skar dei av beinet. Eg
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hadde berre lokal bedøving, og høyrde faktisk lyden frå saga. Men eg var berre glad
til. Det er fem år sidan dette skjedde. Heilt
tilfeldig fekk eg høyra av ein doktor at eg
kunne søkje om bil over trygda. Det ville
eg jo meir enn gjerne. Men det enda som
sagt med avslag. Både på søknaden og
anken.

Til Hardanger
I fjor tok Oddny seg sørover til
Momentum-samling i Hardanger. Der traff
ho Nils-Odd Tønnevold.
- Eg trur ikkje det finst makan til person. Det var også heilt fantastisk å få vera
saman med så mange livsglade menneske.
Tønnevold spurte meg om eg hadde bil, og
det måtte eg jo svara avkreftande på.
Umiddelbart sa han at det måtte vi sjå å få
gjort noko med. Han sette meg i kontakt
med advokat Paul Rynning. For å gjera ei
lang historie kort, klarte Rynning å få til
det eg ikkje hadde klart i løpet av fire år på
eiga hand: Å skape forståing for at livskvaliteten min var sterkt forringa utan bil. Eg
fekk eit brev kring påsketider der det stod
at eg hadde fått innvilga søknaden min. Eg
var så glad at eg grein. Er evig takksam for
det Momentum har gjort for meg.

Ta bussen
Kva var grunnlaget for avslaget dei to første
gongene? - Første gongen kom det ikkje
noko grunngjeving i det heile. Det var først
i ankesvaret at det kom fram at eg kunne
følgje bussen som andre i min situasjon.
Ein lokal doktor hadde uttalt seg og sagt at
eg hadde ganske bra gangfunksjon. Det visste han fint lite om. Dessutan var det fullstendig galt. Eg har hatt store problem med
protesene mine, og har mest ikkje gått eit
steg utan smerte, etter amputasjonen.
- Eg er evig takknemleg for den hjelpa eg har fått i
Momentum. No ventar eg berre på bilen. Ein
flottt Toyota Yaris, smiler Oddny Johanne Våge
(74) frå Vågsvåg, like utanfor Måløy.

Klarar ikkje å bera posar med matvarer til
og frå plassen der bussen stoppar. Har fått
innvilga litt pengar til drosje. Kring 500
kroner i fjor. Og 800 i år. Dei har eg for
lengst brukt opp, forklarar Oddny Johanne
Våge.

På kveldstid
Ein ting er at Oddny mest har vore avskoren frå å reise inn til Måløy for å handle
det mest naudsynte. Ho har heller ikkje
hatt sjanse til å vera med på kveldsarrangement i regi av LHL.
- Måndag kveld er det bading.
Torsdagen trim. Når bilen kjem håpar eg å
kunne møte opp på desse arrangementa. I
tillegg ser eg fram til å starta med besøksteneste. Har også vorte lokal representant for
Momentum, og målet mitt er å ta meg
rundt til andre som har opplevd amputasjonar. Ideane er mange, og tiltakslysta er
som du skjønar ganske stor om dagen, smiler Våge.

Slektsstemne
26. juli kjem heile slekta til Oddny vest til
Vågsvåg. - Svigerson min har ei stor sjøbod som kan brukast til slikt. Det kjem
mellom 55 og 60 personar. Eg gler meg
som ein liten unge. Slekt frå Tyskland,
England og Sverige har alt meldt frå at dei
dukkar opp. Ikkje minst vert det spennande å treffa Wolfram og Edna frå
Tyskland. Eg er tanta deira, og har enno
ikkje møtt dei. Endå Wolfram har runda
60. Han har også med seg to søner. Tenk
kor flott det ville vore om eg hadde hatt
bilen klar til den helga.

Spørsmål
Ta gjerne kontakt med advokat Paul
Rynning dersom du har spørsmål om
denne eller andre saker på tlf. 38 39 59 60,
e-post paul@rynning.no.

Thomas
Budenberg

Jari
Byström

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
Eva
Budenberg

Vi har refusjonsavtale med Rikstrygdeverket.
Ønsker du informasjon, time for tilpassing eller
konsultasjon hos ortopedlege, ta kontakt!
Hovedkontor:
Alkeveien 14, 9015 Tromsø
Tlf. 77 60 00 22
Faks 77 60 00 23

Kurt
Soini

Frantz Robert
Konradsen

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

www.aktivortopedi.no • E-post: post@aktivortopedi.no

Arnt Eirik
Edvartsen

Torgeir
Pettersen

Arnt Johan
Nordgård
Harstad

Sigurd Skårer
Hamar
Ortopediske as
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Hjertesukk (brukerorientering i praksis)
Følgende byråkrati må en rullestolbruker i Vågan, Nordland, forholde seg til:
Søknad om legemidler behandles av Beiarn Trygdekontor.
Hjelpesøknad behandles av Værøy Trygdekontor.
Barnebidrag behandles av Vestvågøy Trygdekontor.
Sykepenger/attføring behandles av Vågan Trygdekontor.
Søknad om bil behandles av Bodø Trygdekontor.
Yrkesskadesaken behandles av Vestvågøy Trygdekontor.
Grunn- og hjelpestønad til hans barn behandles på Flakstad
Trygdekontor.
Uføresaken behandles på Vågan Trygdekontor.
Hadde hans uførhet vært forårsaket av en yrkesskade skulle den
blitt godkjent av Vestvågøy Trygdekontor.
Og la oss for all del håpe at han ikke får feilutbetalingssak for den
skal behandles på Moskenes Trygdekontor.
Nu var han på Vågan Trygdekontor og skulle klage på et avslag på

Telefon: 55206460

grunnstønad – behandlet på Vågan Trygdekontor. De mente at
han ikke hadde tilstrekkelige telefonutgifter – selv hevder han at
bare telefoner rundt til trygdeetatens saksbehandlere skulle kvalifisere til høyere grunnstønadssats. For øvrig mener han at bostedskontoret kunne behandlet alle hans saker raskt og riktig. De kan
jo svare på alle spørsmål han har – hvorfor får de da ikke fatte vedtakene også?
P.S.
Klagen skal behandles av Røst Trygdekontor. Det er ikke sikkert
brukerorientering bør være Trygdeetatens nye slagord. ”En etat for
godt orienterte brukere” passer bedre.
D.S.
Innsendt av Elsa Sofie Solberg, Momentumkontakt i Trøndelag
Kilde: Trygdefunksjonæren nr 3/2002

Adresse: Møllendalsveien 8, 5009 Bergen Internett: www.drevelin.no
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Høyteknologi gir ø
brukervennlighet
AV RUNE GRØNLI

For halvannet år siden
startet Nordland
Ortopediske Verksted
opp i lyse trivelige lokaler nær Nordlandssykehuset i Bodø. I dag
har de 1460 brukere og
kan levere en protese på
ett døgn – og er det første ortopediske verkstedet i Europa som har
komplett databasert
utstyr til scanning og
utfresing til proteser.
Bruker Per Meby (58) er svært fornøyd
med den raske leveringstiden. For tre år
siden måtte han amputere foten sin ved
Nordlandssykehuset.
- Tidligere tok de gipsavstøpninger. Nå
slipper jeg å sitte og vente på at gipsen skal
tørke. I tillegg får jeg protesen mye raskere,
sier Meby. Han understreker også brukervennligheten ved det nye ortopediske verkstedet.
- Jeg føler at jeg blir satt i fokus her. Det
er kontinuitet siden jeg hele tiden har kontakt med en person. Da slipper jeg et nytt
intervju hver gang jeg er innom, forklarer
han.
Det er nye høyteknologiske metoder
som sørger for den raske leveringstiden. På
kort tid har de fem ansatte gått fra gipsavstøpninger til digital scanning av stumpen.
En T Ring med åtte digitale kameraer sørger for at foten blir fotografert på et klikk.
Det er alt brukeren må igjennom før prote-

sen kan tilpasses dagen etter, og treningen
med fysioterapeut på Nordlandssykehuset
kan begynne.
- T Ringen fikk vi februar, sier ortopediingeniør Tor Henning Wiik.
Samtidig gikk de til innkjøp av en
Ortho Carver. Fresen er noe av det ferskeste markedet kan tilby, og maskinen som
står i Bodø har serienummer 005. Altså
den femte maskinen som er produsert i sitt
slag.
- Det er den absolutt mest avanserte for
øyeblikket. Vi kjøpte den inn for at vil ville
være nyskapende på alle områder, forteller
Wiik.
Ortho Carveren ble utviklet for Ohio
Willow Wood /Tracer Cad av Ortho
Europe. Det amerikanske firmaet og firmaet Tracer Cad har utviklet T Ringen i samarbeid med Ortho Europe.

Etter T Ringen har tatt det digitale tredimensjonale bildet, lagres det på data.
Deretter henter ortopediingeniørene det
opp på Ortho Carverens datamaskin før
maskinen freser ut formen. Deretter støpes
protesen og bearbeides videre til montering
og utprøving neste morgen.
- I løpet av en uke leverer vi altså en
fullt ferdig protese, med kosmetikk for protesepasienter ved Nordlandssykehuset, sier
ortopediingeniøren. Han påpeker at den
nye teknologien også letter arbeidet deres,
på grunn av at maskinen gjør arbeidet mer
nøyaktig enn tidligere da de måtte tilpasse
formene for hånd.
15. februar 2002 startet Nordland
Ortopediske verksted opp i splitter nye 430
kvadratmeter store lokaler. Firmaet eies helt
og holdent av de fem ansatte som har lang
fartstid innen bransjen.

Fotsenger er bare ett av produktene Nordland Ortopediske Verksted produserer. For ortopeditekniker Tron
Luneborg går det i en fei.
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- Det var lysten på å skape noe eget som
ga utslaget. Vi følte at vi ikke fikk strukturert oss for å gi et best mulig tilbud der vi
jobbet før. Vi ville også ha en lokal profil,
forteller Wiik.
Da de rundet ett år hadde de fått 1000
brukere og omsatt for seks millioner kroner. Nå er de oppe i 1460 brukere, og er
ennå ikke å regne for store i markedet.

Ortopediingeniør Tor Henning Wiik tilpasser et av
produktene. En datastyrt protese for de mer aktive
brukerne.

- Det er litt av profilen vår at vi har lyst
til å hjelpe færre litt bedre. Nå ser brukerkurven vår til å gå i været og den dagen vi
ikke klarer å opprettholde tilbudet må vi
ansette mer arbeidskraft. Vi har satt et tak
på 2000 brukere. Over det tallet så må vi
ansette flere, sier ortopediingeniøren.
I dag leverer Nordland Ortopediske
verksted følgende hjelpemidler: Proteser,
fotsenger, ortoser, spesialsko,
korsetter og halskraver.
For mer informasjon om
Nordlands Ortopediske
Verksted ta kontakt med
Kåre Martin Hagen på
tlf. 75 50 74 20 el.
e-post kmh@nov.as.
Bruker Per Meby er svært fornøyd
med T Ringen. De åtte digitale
kameraene sørger for et tredimensjonalt bilde av foten hans.
Ortopediingeniør Kåre Martin
Hagen lagrer bildet på data.

Ortopeditekniker Morten Wilmann freser ut modeller på Carveren.

Kontormedarbeider Merete Mortensen er den første
brukerne møter hos firmaet. Profilen er å være
lokal, samt å hjelpe færre litt bedre.
Etter stumpen er bearbeidet på datamaskinen av
ortopediingeniør Tor Henning Wiik så blir det
sendt til Ortho Carver datamaskinen.
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MOMENTUM
Foreningen for arm- og benprotesebrukere

INVITASJON TIL POLARWEEKEND
BODØ, 26-28. SEPTEMBER 2003
I samarbeid med de lokale ortopediske verkstedene har Momentum for annen gang
på to år gleden av å invitere til Polarweekend for protesebrukere, pårørende og
fagpersonell fra sykehus, rehab.senter, ortopediske verksteder m.v.
Åstedet for Polarweekenden er som forrige gang Rainbow Nordlys Hotel,
Moloveien 14, Bodø. Hotellet ligger hendig til i sentrum ved sjøen med flott utsikt
over havet, er godt tilrettelagt, har god mat og ellers det som trengs for en hyggelig
weekend.
Vi kan allerede nå røpe fra programmet at det vil bli visning av utstillingen
”Livsglede”, lærerikt gruppearbeid og stor vekt på det sosiale. Programmet
begynner fredag 26/9 kl 18 og avsluttes etter frokost søndag 28/9. Deltakeravgiften
per medlem er satt til kr 750 for hele weekenden og inkluderer mat, overnatting, men
eks. drikke (er du ikke 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, Dorthes vei 1, 0287 Oslo el. per
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 denne svarslippen innen fredag 15. august
Hjertelig velkommen enten du er protesebruker, pårørende
eller arbeider med rehabilitering av amputerte

Nils-Odd Tønnevold (styreleder)
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DERMA
hudpleieprogram

Dette forebyggende og spesielle hudpleieprogram bevarer og fornyer hudens naturlige
beskyttelse- og imunfunksjoner.
Idielle produkter for protese- og ortosebrukere.

DERMA

DERMA

DERMA

453H14
• beskytter og
fornyer den
utsatte huden.
200 ml

453H12
• beskytter
mot trykk &
friksjon
• beskytter
mot svette og
lukt.
100 ml

453H10
• Mildt vaskemiddel som
renser huden,
protesen,
ortosen og
lineren.
500 ml

Kontakt din OrtopediIngeniør!

QUALITY FOR LIFE

Otto Bock Scandinavia AB
Tel 22 32 15 50 • Mobile 90 98 29 92
Fax 22 32 15 52 • www.ottobock.no
Email: per.bjergsrud@ottobock.no

Hvilken
er din
favoritt?
Otto Bocks liner-sortiment
strekker seg ifra stabile
linere i silicon for den
aktive brukeren til trykkutjevnende linere i polyuretan med optimal
komfort egnet for
følsomme stumper.
Vi kan tilby en liner for
hver brukers unike behov.
Modellene er helt
kompertible og passer i
samme protesehylse.
Kontakt din OrtopediIngeniør.

QUALITY FOR LIFE

Otto Bock Scandinavia AB
Tel 22 32 15 50 • Mobile 90 98 29 92
Fax 22 32 15 52 • www.ottobock.no
Email: per.bjergsrud@ottobock.no
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Greetings from
Hell
Andre helgen i mai ble det arrangert årsmøte- og Trønderweekend
på Rica Hell Hotell like ved Værnes lufthavn.
AV ELIN HOLEN
E: elinholen@hotmail.com, T: 66 78 78 18, M: 99 01 66 92

Kurslokalene var, i beste
Momentum-tradisjon,
pyntet med utstillingen
”Livsglede” og ble
startet med å tenne lys.
Etter noen tanker
omkring utstillingen ble
programmet gjennomgått. Før kveldens middag fikk alle presentere
seg selv for å bli bedre
kjent med hverandre.
Lørdagen ble, etter en god frokost, innledet
med gruppearbeid om likemannsarbeid og
protesebruk. Arbeidet ble avsluttet i plenum
hvor gruppene framla resultatene. Det var
bred enighet om at en som nyamputert har
mange spørsmål. En har da et stort informasjonsbehov, og mange savner å møte
noen i samme situasjon.
Det ble denne gangen gitt god anledning
til å utveksle praktiske erfaringer om protesebruk. Vi kom blant annet fram til at for å
få en protese som fungerer optimalt, er en
avhengig av ortopediteknisk ekspertise, men
vi må også selv være villig til å bruke en del
tid på å lage en god hylse. Vi gikk også
gjennom en rekke produkter som er gode å
ha for å pleie stumpen. Blant dem ble aloe
vera gele, aloe vera propolis og Derma
Prevent fra Otto Bock fremhevet.
Etter en fortreffelig lunsj ble det avholdt
årsmøte. Det hele gikk etter planen og forhåndsfremlagte forslag ble vedtatt. Deretter
ble nytt styre valgt. Geir Liang, Tor
Dalsheim samt Ola Kvisgaard gikk av som
styremedlemmer og det ble rettet en stor

takk for deres innsats. Nils-Odd Tønnevold
ble gjenvalgt som styreleder. Helge
Borgevad, Anita Baastad og Kristin Linnes
Lesser ble gjenvalgt som styremedlemmer.
Kjartan Haugen , Lillian Perret, Elsa Sofie
Solberg og Elin Holen ble innvalgt i styret.
Det nye styret vil bli behørig presentert i
neste nummer av Livsglede.
Fra Trøndelag Ortopediske Verksted stilte ortopediingeniørene Hans Petter
Aursand og Frøydis Alstad Stenhaug og
hadde et innlegg om alignment, altså hvordan innstillingene på en protese påvirker
stabilitet og gange. Det ble en interessant
presentasjon hvor flere hadde spørsmål de
fikk svar på. Deretter tok vi på ny fram litt
tips og råd i forbindelse med pleie av stumpen, slik at våre gjester fra verkstedet kunne
få noen innspill fra oss.
Lørdag ettermiddag gikk turen til
Værnes Kirke fra 1142 som er en av landets
eldste steinkirker. En av våre lokale medlemmer, Kåre Mæhlen gjorde en flott innsats som guide. Vi fikk en meget interessant
omvisning i en kirke med en svært spennende historie.
Tradisjonen tro var det årsmøtemiddag
på kvelden med deilig mat og god anledning til å bli godt kjent. Det ble et hyggelig
måltid med høy stemning og allsang, slik
det skal være i Trøndelag.

All kunst er
etterligning av
naturen

www.och.no

Seneca, filosof

Å være et helt menneske,
er å føle seg som et.

Livsappetitten er ekte
Bevegelseshemming skal ikke stå i veien for livskvalitet.
Derfor er et ortopedisk hjelpemiddel langt mer enn kun en teknisk
utfordring for oss. Det skal bidra til helheten - både det mentale og det
fysiske. Fordi hele mennesket står i fokus hos oss, samarbeider vi
nært med pasientene og deres nærmeste samt med utdanningsinstitusjoner og annet helsepersonell.
Velkommen til OCH ortopedi!

Oslo & Akershus
23 28 82 00

Østfold
69 30 17 70

Telemark
35 56 15 50

Oppland
61 24 73 30

Møre & Romsdal
70 10 06 70
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Nytt ortopedisk
verksted i Nord
AV FRANTZ ROBERT KONRADSEN
E: frantz@aktivortopedi.no, T: 77 60 00 22

1. mars 2003 så et nytt
ortopedisk verksted,
Aktiv Ortopedi AS,
dagens (nord)lys.
Hovedkontoret ligger i
Alkeveien 14 ved biltilsynet i Tromsø og det er
etablert avdelinger i
Harstad og Alta for å
kunne være tilgjengelig
og yte service i to fylker
med store avstander.
Firmaet har 10 ansatte og merker økende
interesse, spesielt i Finnmark fylke har forespørselen vært stor. Thomas Budenberg,
daglig/faglig leder for Aktiv Ortopedi AS
forklarer at man etter en del undersøkelser
kom frem til at Alta er et knutepunkt for
mange i Finnmark, og at et satellittverksted
på stedet hadde vært gunstig for mange
brukere. Fra 1. juni fikk man tilgang på et
lokale i Alta og har startet med reisevirksomhet dit. Både i Harstad og Alta er det

investert i utstyr for å kunne ta avstøpninger, foreta reparasjoner, justeringer og produksjon av proteser, ortoser m.v.
Lokalene i Tromsø ligger sentralt i
Lagnes handelspark og er meget attraktive.
Det er gjort en god del tilrettelegging for at
lokalene skal være godt egnet som et ortopedisk verksted. Det er tatt hensyn til at
det skal være en god arbeidsplass for de
som jobber her og det er investert en hel
del med tanke på det miljømessige, forteller
ortopediingeniør Budenberg som opprinnelig er fra Tyskland. Han fremhever at det
veldig grei adkomst fra gateplan og at ventearealer er romslige og godt tilrettelagt for
å gjøre det brukervennlig. Dessuten er det
felles kantine i bygget slik at de som kommer reisende lang veg eller trenger lengre
tid på utprøving/tilpassing vil kunne kjøpe
seg et godt måltid til en rimelig penge.
Staben består av 2 ingeniører, 6 teknikere, 1 ortopedskomaker og en fysioterapeut. De som jobber med de ortopediske
hjelpemidlene har lang og bred erfaring fra
tilpassing og produksjon av proteser, ortoser, sko, fotsenger varmegivende utstyr osv.
For å kunne gi et helhetlig tilbud til
brukerne har Aktiv Ortopedi ansatt en
fysioterapeut fra
juni. Han har tidligere arbeidet ved
Universitetsykehuset i Tromsø (UNN) ved
rehabiliteringsenheten, i tillegg til dette er
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han fysioterapeut for Fløyas damelag i
toppserien i fotball. På denne måten får
brukerne et helhetlig opptreningstilbud
som blant annet inkluderer opptrening i
bruk av f.eks proteser på rett måte.
Fysioterapeuten tilbyr i tillegg konvensjonell fysioterapi, veiledning til idrettsutøvere
og vil drive en ”løplab” i tilknytning til
verkstedet.
Aktiv Ortopedi har inngått avtale med
Rikstrygdeverket om leveranse av ortopediske hjelpemidler, noe som innebærer at
brukerne i Nord-Norge gjennom denne
etableringen har fått et nytt tilbud for å
kunne få levert hjelpemidler i tillegg til det
som finnes fra før.
For de som skulle ha behov for kontakt
med spesialist lege har vi
også mulighet til å formidle
time hos Ortopedlege, sier
den vennlige tyskeren som
for en del år tilbake falt pladask for den flotte nordnorske naturen og det nordnorske lynnet. Både i
Tromsø og Harstad har vi
lege som kommer til våre
lokaler og gir konsultasjoner. En del brukere ser
nytte i det ettersom det ofte
er lange ventelister på sykehusene, forklarer han. Det
bør for ordens skyld nevnes
at legene driver denne konsultasjonsvirksomheten privat og har ikke inngått avtale med Trygden om refusjon.
For mer informasjon om
Akitv Ortopedi ta kontakt
med Thomas Budenberg på
tlf. 77 60 00 22 el. epost
post@aktivortopedi.no.
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ORTOPRO AS
Møllendalsvn. 1
5009 Bergen
Telefon: 55 20 01 70
Telefax: 55 20 01 71
Mobil:
971 60 767
E-post:
joern@ortopro.no
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MOMENTUM
LIKEMANNSKONTAKTER

Momentum likemannskontakt
Sogn
GUNNAR SKAHJEM
gs2000@frisurf.no
T: 91 37 49 94, 57 63 36 69

Ta gjerne kontakt med din lokale Momentumkontakt
Momentum likemannskontakt
Buskerud
HELGE BORGEVAD
helge.borgevad@selvaag.no
T: 90 16 26 81 (32 85 64 26)

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

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

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

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

Momentum likemannskontakt
Fjordane
ODDNY J. VÅGE
T: 57 85 44 35, 99 69 80 33
Momentum likemannskontakt
Vestfold
PAUL HAGEN
p-hagen@online.no
T: 33 46 14 85 (92 49 71 97)

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

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

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

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

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

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

Momentum likemannskontakt
Finnmark
JILL HELEN NILSEN
jillhni@frisurf.no
T: 74 43 43 23 (91 39 57 95)
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Et godt liv forlenger latteren
Meld deg inn i Momentum

Åpent for alle

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, familie
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 velkommen inn i
fellesskapet.

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.

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 reportasjer
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.

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

.....................................................................................................................
..................................................................................................................
...........................................................................................................
..................................................................................................................

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 protesebrukere skal få en best
mulig hverdag. Vi arbeider bl.a. for
optimal amputasjonskirurgi - og
rehabilitering, ortopediteknisk service
og smertebehandling. Momentum er
tilsluttet FFO.

