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Foto: Hans Hekneby Reinertsen

iden sist har jeg opplevd noen diskusjoner der spesielt ny-amputerte stiller
spørsmål om hvorfor det er to foreninger for amputerte i Norge og hvilken forening de bør velge.
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Utkommer 4 ganger årlig.

e 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 amputerte. 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.
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y-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.
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Marcus Stener Edvardsen viser frem
en gammel (stående på gulvet) og et
«>ÀÊÞiÊL>`i«ÀÌiÃiÀ°Ê"ÀÌ«i`viiÊÊ
/ii`ÊÊ->`ivÀ`Ê}©ÀÊvÀÃ©Ê«FÊFÊ
tenke litt annerledes, for å skape bedre
proteser, og Marcus synes han har det
bedre i bassenget med en av de nye.
Ì\Ê>ÃÊiiLÞÊ,iiÀÌÃi°
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UÊ iÌÕÊ LÀÞÀÊ Ãi}Ê Ê i`iii°Ê 6FÀÌÊ ÌÌ\Ê » iÌÊ iÀÊ Li`ÀiÊ FÊ ÌiiÊ iÌÊ
ÞÃÊ iÊ FÊ vÀL>iÊ ©ÀiÌt»Ê 6Ê vÕÃiÀiÀÊ «FÊ Õ} iÌii]Ê «FÊ ÛiÌÃÊ ÞÃiÊ Ã`iÀ]Ê
på solskinnshistorier, og vi gir ut medlemsbladet Livsglede ﬁre ganger i året.
Der får medlemmene nyheter og reportasjer om det som er viktig og berører amputerte. Medlemsbladet Livsglede er vår viktigste kommunikasjon med
medlemmene, og vi legger mye arbeid og ressurser i å holde høy kvalitet på bladet.
UÊ,Õ`ÌÊnäÊ«ÀÃiÌÊ>ÛÊ>iÊ©ÃiÊ`iÀÊ}Ê>ÊÃÌ©ÌÌiÊiÌÕÊÌÌ>ÀÊ>
Ûi`iÃÊ«FÊi`iiiÊ}Êi>ÃÌiiÃÌi°ÊÕÊÓäÊ«ÀÃiÌÊ}FÀÊi`ÊÌÊ>`Ãtrasjon og drift av foreningen. En betydelig fordel ved å være en selvstendig forening.

”Momentum er (...) når som helst klare for å gå i forhandlinger
dersom LFA ønsker det”
UÊ ÃÌÊ iÊ }>}Ê Ê FÀiÌÊ >ÀÀ>}iÀiÃÊ iÌÕÜiii`Ê vÀÊ >iÊ i`iii]Ê
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 sammen, utveksle erfaringer og få innspill som gjør hverdagen lettere.
UÊ iiÊ }Ê «FÀ©Ài`iÌ>ÌiÀÊ ÃÌFÀÊ >ÀiÊ ÌÊ FÊ LiÃ©iÊ `iÊ ÃÊ >ÀÊ Li ÛÊ vÀÊ
å møte en som har opplevd noenlunde det samme som deg. Dette er medlemmer
ÃÊ iÀÊ viÀ`}iÊ i`Ê ÃÊ »ÃÀ}«ÀÃiÃÃ»Ê }Ê >ÀÊ }i}FÌÌÊ ©`Ûi`}Ê ««CÀ}°Ê
UÊiÌÕÊ >ÀÊÌiÌÌÊÃ>>ÀLi`Êi`ÊÞ`} iÌiiÊÊÃ>iÀÊÃÊ>}FÀÊ>«ÕÌiÀÌi°
UÊÊiÊÀF`iÀÊ >ÀÊÛÊvÞiÃ>}]Ê`iÀÊ`ÕÊ>Ê©ÌiÊ>`ÀiÊi`iiÀÊÊ`ÌÌÊCÀÀF`i°

Derfor er Momentum er et godt valg!
Hans Emil Møller-Hansen
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En rask prat med…

…Randi Raaen
Årsmøte i Momentum Buskerud. Helge
Borgevad skiftet fra lederskap til nestlederskap og har her ordet.
Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Et første aktivt
år i Buskerud
Fem medlemsmøter, syv styremøter og andre aktiviteter i
tillegg – dette kunne fylkeslaget Momentum Buskerud
se tilbake på etter sitt første
virkeår.
LIVSGLEDE
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>}iÌÊLiÊÃÌvÌiÌÊÊviLÀÕ>ÀÊÓä£ä]Ê}Ê`iÌÊ
første årets aktiviteter er oppsummert i
årsberetningen, som ble lest opp under
årsmøtet i januar, avholdt i Drammen.
iÌÕÛiÌiÀ>Êi}iÊ À}iÛ>`Ê
satt som leder det første året, men
frasa seg gjenvalg, under henvisning
til sin arbeidssituasjon, med den følge
>ÌÊiÌÊÀiLÞÌÌiÊv>ÌÊÃÌi`\Ê,>`Ê,>>i]Ê
nestleder det første året, ble valgt til
i`iÀ]Ê À}iÛ>`ÊÌÊiÃÌi`iÀ°
Handlingsplanen for de forestående
tolv måneder bærer bud om stor aktivÌiÌ\ÊÀLi`Êi`Êi>ÃÌiiÃÌi]Ê
medlemsmøter og andre arrangementer, 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, samarLi`iÊi`Ê"ÊÕÃÃ ii`iÃÊ
iiÃÀ}>Ã>Ã®Ê ÕÃiÀÕ`o
Ã"``Ê/©iÛ`]Ê`iÊÌ`}iÀiÊ
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.

Godt under to år etter at hun
som følge av dysmeli gjennomgikk en selvvalgt leggamputasjon, er Randi Raaen
fra Drammen for lengst vel
etablert som et aktivt Momentum-medlem: I februar
i fjor, da allerede aktiv som
likemann, var hun med på å
etablere fylkeslaget Momentum Buskerud, hvor hun satt
som nestleder i et år, for så å
bli lagets leder.
Dine erfaringer etter et år som nestleder i Momentum Buskerud?
i}ÊÃÞiÃÊÛiÊ`iÌÊÛ>ÀÊÞiÊFÊ}©Ài]ÊvÀÊ
ÃFÊÛ`Ì]ÊvÀÊFÊvFÊÌ}Ê«FÊ«>ÃÃ°Ê6ÊÛ>ÀÊiÌÊ
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?
i}ÊÛÀiÀÊÊvÀÊFÊvFÊLÕ`Ã>«iÌÊÃ«Ài`ÌÊ
rundt omkring om at vi har et slikt
>>}ÊÊ ÕÃiÀÕ`°Êi}Ê©ÃiÀÊyiÀiÊ
medlemmer, og å få til litt mer aktivitet 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.

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

Hvor mye tid bruker du på ledervervet?
6>Ãi}ÊFÊÃ]ÊiÊ`iÌÊ}FÀÊÊiÊ
timer pr. uke.
Et godt råd til nyamputerte?
Stå på, ikke gi opp.

Momentum-samling i Trondheim
6-8. mai i Trondheim går
årets Momentum-weekend
og årsmøte av stabelen.
Alle medlemmer får invitasjon til å delta. Hold av
datoen nå.
º/i>ÊvÀÊÜiii`iÊiÀÊÛiÀÛiÌÊ
}ÊÛÃÃÌÃi`À}]»ÊÃiÀÊitums styreleder Hans Emil MøllerHansen til Livsglede.
>Ê««ÞÃiÀÊ>ÌÊÜiii`i]Ê
med hotellet Scandic Solsiden

som samlingssted, skal starte
med avholdelse av Momentums
årsmøte.
Møller-Hansen peker på at overvekt regnes blant helse-Norges
ÃÌ©ÀÃÌiÊÕÌvÀ`À}iÀ]Ê}Ê >ÊÃiÀ\Ê
ºiÌÕÊÛÊ`iiÊÜiii`iÊ
aktivt bidra ved å fokusere på
livsstilsendring, konsekvenser og
betydning for amputerte og proÌiÃiLÀÕiÀi°»

Med kunden i fokus

Velkommen til starten på en ny hverdag!
Fjøsangerveien 215 (Krambua) 5073 Bergen - Tlf.: 55 27 11 00
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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.
ÊiÌÊÌ>ÌÊvÀÃ}Ãi`iÀÊÃiÊ-ÛÊ
Ûi`Ê>`iÃ ©}ÃiÊÊ `©Ê ®Ê
ved Universitetet i Nordland har utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsde«>ÀÌiiÌiÌ]Ê iÌiÀÊ`iÌ\Ê
»//ÊÃ>Ê«ÀCÀÌÊLiÞÌÌiÃÊÌÊvÀÌ`Ã
reiser. Hvordan det enkelte fylke organiserer ordningen, hvor mange som
vFÀÊÌ`iÌÊ//ÀÌÊ}ÊÊ ÛiÌÊv>}Ê
brukerne får reise, varierer mellom
vÞii°»
LIVSGLEDE
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ÊiÊ>ÀÌiÊ-ÛÊ >ÀÊÃÀiÛiÌÊÊ
notatet i tidsskriftet Samferdsel
>Õ>ÀÕÌ}>ÛiÊÓä££®ÊqÊÕ`iÀÊÌÌÌiiÊ
»ÕÃÃ ii`i\Ê ÃÌi`Ã>`ÀiÃÃiÊ
LiÃÌiiÀÊÌÀ>Ã«ÀÌÌLÕ`iÌ»ÊÊ««ÃÕiÀiÀÊ >ÊÃ\Ê

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

»ÞiÃ«ÌiÀiÊ«ÀÀÌiÀiÀÊÃiÊ
funksjonshemmede innbyggere svært
ulikt når det gjelder støtte til trans«ÀÌ°»Ê

og eldre, mennesker som har hatt en
funksjonshemning hele livet og andre
ÃÊ««iÛiÀÊvÀyÞÌ}Ã«ÀLiiÀÊ
v©ÀÃÌÊÊ>`iÀ`i°»

Store ulikheter
Solvoll trekker eksempelvis frem at
»Ê6iÃÌv`Ê}Ê-}Ê}ÊÀ`>iÊ>Ê
ÛiÀÊ//LÀÕiÀÊÊ}iÃÌÌÊvÀiÌ>Ê
£äÊFÀ}iÊÌÕÀiÀ]ÊiÃÊÌÃÛ>Ài`iÊÌ>ÊÊ
Ûi`ÃÌ>`iÊiÀÊÈx°»ÊÊ

90 000 aktive TT-brukere
>ÌÊ`iÊ>}iÊv>Ì>Ê-ÛÊLiÀiÌÌiÀÊ
\

Han minner han om at ordningen
ÃÀÛiÀÊÃi}ÊvÀ>Ê£nnÊ}Ê>ÌÊ`iÊ}i`iÀÊ
»«iÀÃiÀÊÃÊ>ÛÊvÀÃi}iÊFÀÃ>iÀÊ
ikke kan bruke ordinær kollektivetransport og dermed kan ha vansker
med å delta på linje med andre i ulike
>ÌÛÌiÌiÀÊÊÃ>vÕiÌ°»
iÊÌÞ«ÃiÊ//LÀÕiÀÊiÀÊv©}iÊ-ÛÊ
»iÊÛiÊ«FÊÛiÀÊÇäÊFÀÊÃÊLÀÊ>iiÊ
}Ê >ÀÊ>`iÀÃÀi>ÌiÀÌiÊvÀyÞÌ}Ã«ÀLiiÀ°»Ê
Samtidig presiserer han at brukerne er
©ÞÃÌÊÕi]Ê`iÌÊ`iÊ»Õ`iÀiÀÊÕ}iÊ

UÊÊÊÓä£äÊ >``iÊÛiÊ££xÊäääÊ«iÀÃiÀÊ
//ÀÌ]ÊiÊÃ`iÊÓ£Ê«ÀÃiÌÊiÊ
LÀÕÌiÊÀÌiÌ]ÊÛ>ÀÊÕÊäÊäääÊ>ÛÊ`iÊ
aktive brukere.
UÊÊÞiÃÕiiÃÊÕÌ}vÌiÀÊÌÊ//
©À}ÊÛ>ÀÊV>°Ê{{äÊiÀÊÀiÀÊ
ÊÓä£ä°Ê/`i}iiÊ >ÀÊiÊ `ÌÊ
tritt med utviklingen i drosjetakstene,
med den følge at tilbudet generelt er
blitt dårligere med årene, uten at dette
gjelder alle fylker.
UÊÊÊÓä£äÊÀiÃÌiÊ ÛiÀÊ>ÌÛÊ//LÀÕiÀÊ
vÀÊÊ}iÃÌÌÊ{nnÓÊÀiÀÊ
i}i>`i]ÊÃÊ}i`iÀÊÊ`iÊyiÃÌiÊvÞii]ÊiÊi`Ài}iÌ®°ÊiÃÌÌiÌÊ
Ê"ÃÊ ©ÞiÃÌ®ÊÛ>ÀÊ£ÎÊänÈÊÀiÀ]ÊÊ
6iÃÌv`Ê>ÛiÃÌ®Ê£{£ÇÊÀiÀ°

-ÛÊÕ`iÀÃÌÀiiÀÊ>ÌÊ//ÊiÀÊjÊ>ÛÊ
yiÀiÊÌÀ>Ã«ÀÌÀ`}iÀÊvÀÊvÕÃÃ ii`iÆÊ >ÊiÀÊÊ>ÌÊ 6Ê
kan gi stønad til bil og grunnstønad
ÌÊÌÀ>Ã«ÀÌÊÃ>ÌÊÊ>ÌÊ`iÌÊÊÓää£ÊÊ
tillegg ble innført en forsøksordning
med tilrettelagte arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede.
v©}iÊ-ÛÊiÀÊÀÕ`ÌÊÓäÊ«ÀÃiÌÊ
>ÛÊ//LÀÕiÀiÊÌÌ>}iÀiÊ>ÛÊÃÌ©ÌÌiÊ
også fra en annen transportordning.
Angående dette skriver han at det er
»iÊLiÌÞ`i}ÊÕÌvÀ`À}ÊFÊvFÊiÊLi`ÀiÊ
samordning av de transportordningene
ÃÊÃ«iÃiÌÊiÀÊÀiÌÌiÌÊÌÊvÀyÞÌ}Ã ii`i°»
Det rundt 50 sider tykke notatet kan
leses på Samferdselsdepartementets
nettsider. Gå til Samferdelsdepartementet.no og søk ”Transportordningen
for funksjonshemmede”.

Også Frankrike
arbeider med
tilgjengeligheten…

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-

Gratisavisen 20 minutes’ lokale
utgave slo 9. februar stort opp at
Nantes gjør det godt innen universell tilgjengelighet.
tige forbedringer” i Frankrike hva
tilgjengelighet angår.
Mer om universell utforming på sidene
8-11.

LIVSGLEDE

Arbeidet for universell utforming – for å skape universell
tilgjengelighet - foregår i
mange land, inklusive Frankrike, der Nantes nå ﬁgurerer
som den by i landet med best
tilgjengelighet for funksjonshemmede.
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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®
For mer informasjon, kontakt din
ortopediingeniør eller Centri AB,
centri@centri.se eller www.centri.se,
telefon +46 8 505 332 00

Et samfunn for alle ...

Tora Aasland om universell utforming:

“Nødvendig for noen,
men en fordel for alle”
Mens funksjonshemmede er blant
dem som sliter på glatte vinterfortauer – 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.
LIVSGLEDE
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Et eksempel: I februar inviterte Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet ulike samfunnsaktører til å
konkurrere om en ny pris, ”Innovasjonsprisen 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,

for noen, men en fordel for alle. Ved å
bygge ned barrierer får vi større ﬂeksibilitet, 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.

Tora Aasland, ministeren, vil med
”Innovasjonsprisen for universell
utforming” motivere til nytenkning
og grensesprenging. Foto: Johnny
Syversen/Norsk Designråd.
der samfunnet er tilrettelagt for alle.
Universell utforming er nødvendig

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

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 kategoriene: ”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 anerkjennelse til nyskapende arkitektur og
design og motivere til nytenkning og
grensesprengning. Hun viste til at befolkningen eldes og at ﬂere mennesker
av den grunn vil ha en form for funksjonsbegrensning.
”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

Et blikk på universell utforming i transport-Norge

“En kjede er kun så sterk
som det svakeste ledd”
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 bussen, 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 vanÃi}oÊ iÌÌiÊiÀÊiÌÊiÃi«iÊ«FÊ Û>Ê
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 oppholder 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.
iÀÊ iiÊiÀÊyiÀiÊ`i«>ÀÌiiÌiÀÊ
og andre aktører delaktige i arbeidet
i`ÊÕÛiÀÃiÊÕÌvÀ}°Ê"Ê À}iÃÊ
ambisjon i denne sammenheng, skriver
>Ài]ÊiÃÌ}ÃÊ}ÊÕ`iÀ}Ã`i«>ÀÌiiÌiÌÊ«FÊÃiÊiÌÌÃ`iÀ\
»,i}iÀ}iÃÊÛÃÊiÀÊ>ÌÊ À}iÊÃ>Ê
ÛCÀiÊÕÛiÀÃiÌÊÕÌvÀiÌÊiÊÓäÓx°Ê
Dette motvirker diskriminering av
personer med nedsatt funksjonsevne
og gir bedre omgivelser for hele bev}i°Ê,i}iÀ}iÊi}}iÀÊ««Ê
ÌÊÃÀÌÌÛÃÊ}iv©À}Êo®»°Ê
Miljøverndepartementet skriver på sine
iÌÌÃ`iÀÊ>ÌÊi`Ã>ÌÌÊvÕÃÃiÛi»Ê
inkluderer funksjonsnedsettelser knyttet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse
}Êv©Ã iÌÊvÀÊ©«FÛÀ}°»
ÊÊ"ÃÊ}Ê>`ÀiÊÃÌi`iÀÊÊ À}iÊ
kan ikke minst om vinteren registrere

hvor vanskelig det kan være, spesielt
for mennesker med nedsatt funksjonsevne, å for eksempel komme seg
fra en bussholdeplass til en kjøpesenÌiÀ}>}\Ê>ÃiÊ}}iÀÊ`iÌÊiÊÃ©brøytekant mellom holdeplassen og det
©ÛÀ}iÊvÀÌ>ÕiÌ]Ê>ÃiÊiÌÊ iy>Ê
akkurat ved begynnelsen av gangfeltet
som leder til kjøpesenteret på motsatt
Ã`iÊ>ÛÊ}>Ìio
Arbeidsgruppen som har sett på fortid,
status og fremtid i satsingen på universell utforming i transportsystemet,
vÀi>ÊÊÛÌiÀÊÃÊÀ>««ÀÌ°ÊÀÕ««iÃÊ
aktivitet inngikk i det grunnlagsarbeidet fagetater utfører for løpende å
««`>ÌiÀiÊ ÀÃÊÌÀ>Ã«ÀÌ«>Ê /*®]Ê
som er en ledetråd for regjeringens
>ÀLi`ÊÊÌÀ>Ã«ÀÌÃiÌÀi°Ê6i>Ì©ÀiÊ
Statens vegvesen spilte lederrollen i
}ÀÕ««i]Ê`iÀÊ}ÃFÊyÞ«>ÃÃiiÀiÊÛÀÊ
}ÊiÀL>iiiÀiÊiÀL>iÛiÀiÌÊÛ>ÀÊ
Fortsetter neste side

LIVSGLEDE

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
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Et samfunn for alle ........
representert.
>ÌÊ`iÌÊ}ÀÕ««iÊÌ>ÀÊÌÊÀ`iÊvÀÊÊ
rapporten, er mer samarbeid mellom
ulike aktører i arbeidet med universell
utforming, og mer helhetstenkning.
Utallige tilfeller av manglende ledd i
kjeden – eksempelvis dårlig fremkommelighet mellom en bussholdeplass
og et kjøpesenter - ligger åpenbart
til grunn når gruppen i sin rapport
ÃÀÛiÀ\Ê» Êi`iÊiÀÊÕÊÃFÊÃÌiÀÊÃÊ
`iÌÊÃÛ>iÃÌiÊi``°»Ê

LIVSGLEDE

UÊ» iÌÊwiÃÊ}iÊÃ>iÌÊÌÃÌ>`Ãvurdering av universell utforming i
`iÌÊÀÃiÊÌÀ>Ã«ÀÌÃÞÃÌiiÌ°Ê6ÊÛiÌÊ
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
LÞÀF`iiÊ}ÊÕÌivÀÊ`ÃÃi°»
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UÊ»1ÌLi`À}Ê>ÛÊiÃÃÌiÀi`iÊvÀ>Ãtruktur innebærer at gang- og sykkelveger, fortau, holdeplasser, stasjoner,
ÕÌi«ÕÌ]ÊyÞ«>ÃÃiÀ]ÊviÀi>iÀ]Ê
gangfelt, nødutganger, rasteplasser osv.
skal tilfredsstille kravene til universell
utforming. Dette er komplisert og
ÃÌL>ÀÌ°»
UÊ» ÌÊiÌÛÌÀ>Ã«ÀÌÃÞÃÌiÊÃÊ
>ÊLÀÕiÃÊ>ÛÊyiÃÌÊÕ}ÊÀiÃi`i]ÊÌÊ
tross for individuelt varierende funkÃÃiÛi]ÊiÀÊiÊiÊÀi>ÌiÌÊ«À°ÊÊ`>}°»
UÊ»«iÌ>ÃiÊiÊv>}ÀF`iÌÊ
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 overordnet planlegging til detaljutførelser i
vÀÊiÃi«iÊ`ÀvÌÊ}ÊÛi`i `°»
UÊ» iÌÊwiÃÊ«À°ÊÊ`>}ÊiÊ}`iÊÃÌ>`arder og rutiner for hvordan universell
utforming skal ivaretas gjennom drift
}ÊÛi`i `ÊÊ©«iÌÊ>ÛÊFÀiÌ°Ê6ÌiÀ`ÀvÌÊiÀÊiÊÃCÀ}ÊÕÌvÀ`À}°»

Foto: F. Dahl

Mye å gripe fatt i
ÌÊÕÛiÀÃiÌÊÕÌvÀiÌÊ À}iÊÊÓäÓx¶Ê
Et øvrig utvalg sitater fra arbeidsgruppens rapport sier noe om utfordringene
som må håndteres for at målet skal bli
F``ÊL>ÀiÊ Û>ÊÌÀ>Ã«ÀÌÃÞÃÌiiÌÊ>}FÀ\

Se opp for folk
i skinnegangen
Hadde det vært en bil som
her blokkerte fortauet og
ledet folk ut i trikkeskinnene, ville den med en viss
grad av sannsynlighet vært
fjernet for lenge, lenge
siden.
Men her dreier det seg om en konstruksjon som for noen måneder siden
ble reist i forbindelse med renovering
av en bygård, og det står muligens
ÌiÌÊÃÌi`ÊÃÀiÛiÌÊ>ÌÊ/À>wiÌ>ÌiÃÊ
representanter, de som hyppig ilegger bileiere gebyrer for feilparkering,
skal bry seg om den slags, skjønt det
«FÊ`iiÊ"ÃiÌ>ÌiÃÊiÌÌÃ`iÀÊÃÌFÀÊ
ÃÀiÛiÌÊ>ÛÊ`iÊ»>ÀLi`iÀÊvÀÊ>ÌÊ"ÃÊ
skal være en traﬁkksikker by med god
vÀii} iÌ»°ÊÕ}iÃÊÃÌFÀÊ`iÌÊ
heller intet sted skrevet at politifolk
skal bry seg om den slags, ei heller
>ÌÊÃiÃ>«iÌÊÃÊy>}}iÀÊÃÌÌÊ>ÛÊ«FÊ
konstruksjonen (ÜÜÜ°w° – et

ÃiÃ>«ÊÊÃ«iÊ,>ÊÀÕ««i®ÊÃ>Ê
bekymre seg over de farlige situasjoner 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, kanÃiÊÕÌiÊFÊÛCÀiÊLÌÌÊ ©ÀÌ¶Ê iÀÊ Û>Ê
med de mange stortingspolitikerne
ÃÊ >ÀÊL}iÀÊiÊÊCÀ iÌi¶ÊiÊ
}`ÌÊFÊÛÌi°Ê >ÀiÛ}ÌÀiÀi]ÊÀÕlestolbrukere, krykkebrukere og eldre
med svake ben og dårlig syn i den aktuelle 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. 1januar 2011).

Med den nylig ferdigtrykte “Håndbok 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.
v©}iÊ6i}ÛiÃiiÌÊiÀÊ`iÌÌiÊ`iÊv©ÀÃÌiÊ
håndboken i denne etaten for universell utforming.
}À`Ê(ÛÃÌi}]ÊÃÊ >ÀÊi`iÌÊ>ÀLi`iÌÊ
i`Ê F`LiÊÛi`Ê/À>Ã«ÀÌ«>ÃiÃiÊÊ6i}`ÀiÌÀ>ÌiÌ]ÊÃiÀ\Ê
»1ÛiÀÃiÊÕÌvÀ}ÊiÀÊiÌÌÊ>ÛÊwÀiÊ
hovedmål i Nasjonal transportplan
Óä£äÊÓä£°ÊF`LiÊiÀÊ>}iÌÊvÀÊFÊ
bidra til at vi får et universelt utformet
ÌÀ>Ã«ÀÌÃÞÃÌiÊÃÊLiÃÀiÛiÌÊÊ /*°Ê
Den kan også fritt brukes av fylker og
ÕiÀ°»
ÕÊLiÃÀÛiÀÊ F`LiÊÃÊ»iÊ
veileder for alle som jobber med universell utforming, fra overordnet planlegging av transportsystemet og ned til
detaljer som for eksempel utforming
>ÛÊ>ÌÃÌiÊiiÀÊÃ©LÀ©ÞÌ}°»
Mange som ferdes gatelangs har merket seg at myndighetene i noen tilfelle
som gjelder universell utforming har
ÛCÀÌÊyiÊÊ>i}}Ãv>Ãi]ÊvÀÊÃFÊFÊ
svikte i oppfølgingen. Men den nye
håndboken tar for seg også drift og
Ûi`i `]Ê}ÊÃÊ(ÛÃÌi}ÊÃiÀ\
»ÀÊiÃi«iÊiÀÊ`iÌÊÛÌ}ÊFÊiÊi}}iÊ
igjen brøytekanter som er til hinder for
fri ferdsel om vinteren, og viktig å slå
plen regelmessing langs gater og veger
iiÀÊviiÊ}>ÌiÀÊ}ÊLÕÃÃ `i«>ÃÃiÀ°»
Håndboken kan leses på Statens vegvesens nettsider.

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 hjelper du oss å hjelpe ﬂere amputerte og pårørende.

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 fradragsberettiget 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

LIVSGLEDE

Slik kan det
gjøres…

Støtter du
Momentum
kan du få
skattefradrag
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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 opptreningssenter,
store og små sammenkomster, kurs
og opplæring av frivillige og tillitsvalgte, lobbyvirksomhet overfor politikere
for å oppnå bedre kår, spredning av
livsglede og fjerning av barrierer
gjennom visning av utstillingen
Livsglede, utgivelse av medlemsbladet Livsglede, drift av organisasjon
nasjonalt og i fylkene.

Foto: Dag Thorenfeldt

Fra Hasses album...

LIVSGLEDE

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 weekenden 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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Som Momentum-medlem får du
rabatt på overnatting og møterom
Gjennom medlemskap i FFO
oppnås gode rabatter på hotellene Scandic, Thon og Choice.
FFOs medlemsorganisasjoner og organisasjonsledd 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

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.
Ê`iÃiLiÀÕÌ}>ÛiÊ>ÛÊÞÌÌ]Êi`iÃ
blad for Koalition För Amputerade (KFA),
ÃÀÛiÀÊi`iÀÃÀLiÌiÊiv\Ê»>}ÊÃÕÌ>ÀÊ
ÌiÊ>ÌÌÊÕ««Ài«>ÊÌÌÊ>ÌÀ>\ÊÕÊÃÌÀÀiÊÛÊ
LÀ]Ê`iÃÌÊiÀÊ>ÊÛÊÕÌÀBÌÌ>t»Ê
>ÊÃÀÛiÀÊ}ÃFÊ>ÌÊ»>}ÊÛiÌÊ>ÌÌÊÓä££ÊLÀÊ
det år som KFA också kommer att öka
i storlek tack vare kommande informationsinsatser av förbundets viktiga ambassadörer – våra ortopedingenjörer och
ÃÕ}Þ>ÃÌiÀ°»

iÃÃÕÌi\Ê»6ÊBÀÊÊÃÌÀÌÊLi ÛÊ>ÛÊ>ÌÛ>Ê
medlemmar, och jag vill samtidigt passa på
>ÌÌÊivÌiÀÞÃ>ÊyiÀÊ> À}>ÊÃÊ>ÊÌB>Ê
sig bli kontaktpersoner som kan hjälpa
och trösta andra anhöriga till nya medlem>Àt»

KFAnytt
Nr 4 1 December 2010 Årgång

"}Ê«i}iÀÊÌÊ`ÀvÌi]ÊÛÌ}Ê}ÃFÊÊ-ÛiÀ}i\Ê
ivÊÃÀÛiÀÊ>ÌÊ»ÛÃÕÌ}ÃÛÃÊÛÊ>}ÊÛB`>Ê
om att ni betalar medlemsavgiften som
iÀÊ>ÌÌÊÃV>ÃÊÕÌÊÃ>ÀÌ°»
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Medlemstidning

för oss amputerade

KFAnytt träffar Malin:

”Kämpa på!
Du lever bara en gång”

Forsiden på KFAnytts desember-utgave, 2010.

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.
Åpningstider
Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Lørdag: Stengt
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Vi leverer alle typer
ortopediske hjelpemidler!
- Vå
Våre
åre fagfolk hjelper deg
eg till et mer aktivt liv

Ring oss!
tlf 75 50 74 20

eller se
ortocare-nordland.no

Medlem av Ortocarekjeden

Gidsken Jakobsens vei 32, Bodø

LIVSGLEDE

www.vdesign.no 2010

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

Momentumprisen 2010

LIVSGLEDE

14

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.

Proteser fra vinnerens hånd
passer ”som hånd i hanske”
F. Dahl (tekst)
Hans Hekneby Reinertsen (foto)

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 ortopediingeniør at han er blitt vinner
- mer nøyaktig én av vinnerne - av
Momentumprisen 2010.
iÊÀ>ÀÌÊ>ÌÊ`iÌÊÛ>iÌÊ«iiÊÀ`ÊÊ
ÃiÊ`>Ê >ÊÕ`iÀÊiÌÊ>ÀÀ>}iiÌÊ«FÊ
ÃÊ>ÀLi`Ã«>ÃÃ]Ê"ÀÌ«i`ÌiÊ«FÊ
,ÞiÊÊ"Ã]ÊLiÊÕÌÀ«ÌÊÃÊÛiÀ°
iÀÊ ÀiÃÃi]ÊiÃÌi`iÀÊÊiÌÕÃÊ Ûi`ÃÌÞÀi]Êv©ÀÌiÊÀ`iÌÊ`>ÊÃiÊ

trådte frem og ble overrakt diplom og
blomster, foruten at han ﬁkk tittelen
ÀiÌÃÊ"ÀÌ«i`}i©À°Ê

med Livsglede, at han ser seg som motÌ>}iÀÊ>ÛÊiÊ«ÀÃÊÃÊyiÀiÊÊLÕÊ}Ê
grunn vært med på å vinne.

"ÊÃi]ÊÃÊiÀÊv>}}Êi`iÀÊ«FÊ,Þi]Ê
Ã>Ê ÀiÃÃiÊ>ÌÊ >Ê»ÛÃiÀÊiÌÊi}>Ãiment og en medmenneskelighet i sitt
arbeid som det er sjeldent å oppleve i
`>}°»

» iÌÌiÊiÀÊiÊ«ÀÃÊvÀÊ>iÊÃÃÊÃÊLLiÀÊ
i`Ê«ÀÌiÃiÀÊ«FÊ,Þi]»ÊÃiÀÊ >°

À>Ê ÀiÃÃiÊwÊÃiÊ}ÃFÊ ©ÀiÊ>ÌÊ
» >Ê >ÀÊiÊiÀÊ>ÀLi`Ã>«>ÃÌiÌ]Ê
han er utrolig dyktig i sitt fag, og han
har en enestående evne til å kommunÃiÀi°»

Den årlige Momentumprisen kan
ÛiÃÊ>ÛÊj]ÊÌÊiiÀÊyiÀiÊ>Ì©ÀiÀ]Ê}Ê
Óä£ä«ÀÃiÊ}ÊÃÊÌ>ÌÊÊvÀÀ}iÊ
ÕÌ}>ÛiÊ>ÛÊÛÃ}i`i®ÊÌÊ >i]Ê-iÌiÀÊ
vÀÊiÃÌÀ}Ê}Ê,i >LÌiÀ}]ÊvÀÕÌiÊ
ÌÊ,}iÀÊÃi°

Gsell – og noen kolleger
ÃiÊvÀi `ÌÊÕ`iÀÊ«ÀÃÃiÀii]Ê
og gjentar i en oppfølgende samtale

iÃÊ >iÃiÌiÀiÌÊÃÞ`ÊvÀÊ>`iÊÊ
(ÃÌv`ÊLiÊÕÌÀ«ÌÊÃÊÛiÀÊÕ`iÀÊ
en seanse på senteret 1. oktober, ble

lille julaften valgt som dato for prisviniÀÃi>ÃiÊÊ"ÀÌ«i`Ìi°Ê Ê«>Ãsende anledning, hadde MomentumÃÌÞÀiÌÊ}Ê"ÀÌ«i`Ìii`iÃiÊ
funnet ut, fordi det da uansett skulle
holdes juleavslutning for medarbei`iÀiÊ«FÊ,Þi°Ê

»>Ê}ÀÊÃi}Ê>`ÀÊv©ÀÊ`ÕÊ >ÀÊvFÌÌÊiÊ
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
iiÀÊi°»Ê
Som vanlig ved anledninger som
denne, ble det fra Momentum-styrets
side minnet om at den årlige prisen
kan vinnes av enkeltpersoner, team,
>Û`i}iÀ]Ê iÃiÃÌÌÕÃiÀoÊ}ÊÊ
at den som vil kan nominere kandi-

”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.
dater fra rekkene av aktører som har
stimulere til vedvarende ekstraordinær
gjort en innsats utover det vanlige.
Ã>ÌÃ°Ê6Ê©ÃiÀÊi}Ê`ÃiiÀÊ
som er mer opptatt av å spørre hva jeg
iÃÌi`iÀÊ ÀiÃÃiÊv>ÃÌÃÊ>ÌÊ ikan gjøre for andre enn hva andre kan
ÃÌiÊi`Ê«ÀÃiÊiÀÊ»FÊ«ÀiiÀiÊ}Ê
}©ÀiÊvÀÊi}°»Ê
”Prøve å få jobben gjort”
Prisvinner med gode kollegers hjelp,
"]ÊiÊÃiÊi}}iÀÊÛiÀvÀÊÛÃ}i`iÊ
ikke skjul på at han ﬁnner det hyggelig
å være selve vinneren.
»-iÛv©}i}]Ê`iÌÊiÀÊÊ`iÌ°Ê iÌÊiÀÊÊiÌÊ
bevis på at man blir satt pris på, at man
LÀÊ>}ÌÊiÀiÊÌÊvÀÊ`iÌÊ>Ê}©À°»
Ãi]Ê{ÊFÀÊ}>i]ÊvÀÌiiÀÊ>ÌÊ >Ê
for alvor satte fot i Norge for 29 år
siden, at han da hadde sin fagutdannelse fra Sveits og at han senere, i
`ÌiÊ>ÛÊnäFÀii]ÊÃÀiÌÊÃi}ÊÃÌÌÊiÃÌiÀLÀiÛÊÊ/ÞÃ>`°Ê
Hvis noen skulle tro at det var kjærlighet 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.
FÀÊÃiÊ>ÀÊÃi}ÊÛiÀÌ>iÊ>ÛÊÛÃ}i`iÊ
til selv å antyde hvorfor han blir satt
pris på som fagmann, sier han at noen
nok opplever ham som ganske tålmodig, at det er viktig å imøtekomme
pasienters behov og i det hele tatt vikÌ}Ê»FÊ«À©ÛiÊFÊvFÊLLiÊ}ÀÌ°»

Roger Gsell, ortopediingeniør og prisvinner.
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En mann som stiller opp
ÀiÃÃiÊ >``iÊiÀÊ«iÌÊFÊÃÊÊ
Ãi\
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Annerledes tenkning bak
annerledes proteser
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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 hodet på en fagperson, et materiale
som gir nye muligheter… Kombinasjonen av slike faktorer kan føre til
så mangt – eksempelvis en protese
som får en amputert til å føle seg
bedre tilpass
F. Dahl (tekst)
Hans H. Reinertsen (foto)

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 glassﬁberarmert plast.

Leggamputerte Erik Halvorsen ser den
som et fremskritt, den protesen han nå
viser frem. Det dreier seg om en aktivitetsprotese, en slik som innfrir andre krav enn
hva en protese til alminnelig gange gjør.
Halvorsen, amputert etter at han ni
FÀÊ}>iÊ©«Ê«FÊiÊLÕÃÃÊÊ£Ç£ÊÃiÊ
ÛÃ}i`iÊÀ°ÊÓ]ÊÓä£ä®]ÊiÀÊiÊ>ÛÊ`iÊ
stillesittende typen, gammel Paralympicsdeltager som han er. Han sammenligner
den nye aktivitetsprotesen med den gamle
}ÊÃiÀ\
» iÊ}ÀÊÞiÊLi`ÀiÊÃÌ>LÌiÌÊ}ÊÀ>vÌÛiÀføring. Når du går langrenn, for eksempel,
vFÀÊ`ÕÊÞiÊLi`ÀiÊvÀ>Ã«>À°»
Noe lettere er den også, og i tillegg gir
den mindre svetteplager, fastslår Halvorsen.

Marcus Stener Edvardsen er 15 år gammel, 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 representerer et klart fremskritt for ham.

”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 bevegelsene 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 aktivitetsprotese, red. anm.).”
Et eksempel, altså, på dette med å bygge
sten på sten… Se vedstående artikkel.

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

Erik Halvorsens gamle aktivitetsprotese (til venstre) har to ledd, og
lårkappe i lær. Ortosen (midt i bildet)
er basert på karbonﬁber og var utgangspunkt for den nye aktivitetsprotesen (til høyre). Denne har bare
ett ledd i kne-området og er i stor
grad laget av karbonﬁber.

Sandefjords prisvinnende gründerbedrift

”Vi ville gjøre det annerledes. Spesialisering, inklusive protesetilpasning, var et
utgangspunkt,” sier han.
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Karbonﬁber og ett kne-ledd
Om de nye protesene som kommer i fokus
når Livsgledes medarbeidere besøker senteret 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 element 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, forklarer nærmere, med utgangspunkt i Erik
Halvorsens nye aktivitetsprotese:

LIVSGLEDE

Jon Andersen er fagansvarlig ortopediingniør 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 initiativtager 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.

Noe å glede seg over for Jon Andersen og hans medarbeidere: Oppslaget i
Sandefjords Blad som forteller om kåringen av Teknomed som gründerprisvinner.
Drøye åtte år etter at virksomheten
ble etablert, ble Teknomed AS i
februar kåret som vinner av ”SpareBank 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 bedriften 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 virksomhet,” 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 fagansvarlige ortopediingeniør Jon Andersen
ifølge Sandefjords Blad: ”Det tar tid å bli
synlig. Bygg sten på sten og ikke ha blikket rettet på størst og raskest utbytte.”

Lesertorget

Nytt navn og
ny leder på
Sørlandet
Bjørg Nodeland, nettopp avtroppet leder i
Momentum Sørlandet, som har fått ny
leder og et kortere navn, har sendt inn
denne artikkelen med foto:

Momentum Sørlandet har hatt
årsmøte. Den 21.februar var vi 10
personer til stede på møtet, som
ble avholdt i nye lokaler hos Ortopediservice AS i Sørlandsparken,
like øst for Kristiansand sentrum.
6Ê >ÀÊvFÌÌÊ»ÞÌÌ»Ê>Û]Ê}ÊÛÊ >ÀÊvFÌÌÊ
ny leder. Etter forslag fra styret ble
navneendring på lokallaget vedtatt til
iÌÕÊ-©À]Ê}ÊiÀÞÊiÀ >À`Ê
Høyland, som har sittet i styret siden
starten, ble valgt til ny leder etter
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Tippepenger
til egne
lommer
Sven-Erik Blidberg, styremedlem i
Momentum, har oversendt Livsglederedaksjonen bakgrunnsmateriale for
følgende artikkel:

Styret i Momentum oppfordrer
foreningens medlemmer til å se
inntektsmulighetene i en ordning
som Norsk Tipping kaller Grasrotandelen.
*FÊ ÀÃÊ/««}ÃÊiÌÌÃ`iÀÊwiÃÊiÊ
vÀ>À}\
Ê»À>ÃÀÌ>`iiÊ}ÀÊ`i}ÊÃÊÃ«iÀÊ
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
viÊÀiÀÊÌÊ`Ê}À>ÃÀÌÌÌ>iÀ°Ê"}Ê
best av alt; din innsats, premie eller
ÛiÀÃ>ÃiÊÛÊiÊÀi`ÕÃiÀiÃt»
-Ûi ÀÊ `LiÀ}]ÊÃÌÞÀii`iÊÊ
Momentum, sier til Lesertorget-redaksjonen at hvis Momentum-medlemmer
ÃÊÃ«iÀÊÊ ÀÃÊ/««}Ê©ÃiÀÊFÊ>Ê
den fem prosents grasrotandelen til-

Årsmøte, deretter servering og faglig informasjon. Henry Gerhard Høyland
(nr. to fra høyre) har tiltrådt som leder i Momentum Sørlandet.
©À}Ê `i>`°Ê"ÀÌ«i`ÃiÀÛViÊ-Ê
>ÀÊyÞÌÌiÌÊÊÊÞi]ÊyÌÌiÊ>iÀ°Ê ÌÌiÀÊ©ÌiÌÊ`ÃiÌÊ*>ÕÊ ©ÀiÃiÌ Ê ÃÊ
"ÀÌ«i`ÃiÀÛViÊ««Êi`ÊÀÕ`ÃÌÞiÀ]Ê
kaffe og kaker samtidig som praten
gikk livlig, og på det faglige plan ﬁkk vi
en omvisning i lokalene, med forklaring om hvordan proteser blir produsert
fra begynnelse til endelig resultat.

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

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

Momentum-medlemmer kan skaffe
foreningen inntekter også gjennom
ÌÞÌ}ÊÌÊL}vÀi}iÀ°Ê» ÃÃiÊ
fordeler overskuddet til frivillige organisasjoner som har registrert seg hos
dem. Her er det mye penger som fordeiÃ]»ÊÃiÀÊ >°

»-ÌÞÀiÌÊÊiÌÕÊ >ÀÊ>}iÌÊiÊ
instruks for slik registrering i Frivillighetsregisteret. Det ble på styremøte
ÓÎ°ÊviLÀÕ>ÀÊÓä££ÊÛi`Ì>ÌÌÊ>ÌÊvÞiÃ>}Ê
kan registrere seg i FrivillighetsregisÌiÀiÌ]»ÊÃiÀÊ `LiÀ}°
ÀÃÊ/««}Ê«ÀiÃÃiÀiÀÊ>ÌÊ»À>ÃÀÌ>`iiÊ}i`iÀÊvÀÊ>iÊ ÀÃÊ/««}ÃÊ
spill, bortsett fra Flax og Extra. Dette
fordi alt overskuddet i Extra allerede går
ÌÊÃÌvÌiÃiÊiÃiÊ}Ê,i >LÌiÀ}Ê}Ê
>ÝÊÃ«iÃÊÕÀi}ÃÌÀiÀÌ°»
"ÊÀ>ÃÀÌ>`iiÀ`}iÊ iÌiÀÊ
`iÌÊÛ`iÀiÊ«FÊiÌÌÃ`iiÊ>ÌÊ» iÌÊiÀÊ
Kulturdepartementet som bestemmer
hvem som kan motta grasrotmidler.
For at ditt lag eller forening skal motta
`iÀÊvÀ>ÊÀ>ÃÀÌ>`ii]ÊFÊ`iÌÊ
være registrert i Frivillighetsregisteret
(brreg.no) og godkjent som grasrotmottaker. Din grasrotmottaker behøver
ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø,
men må drive regional eller lokal virkÃ iÌ°»
-Ûi ÀÊ `LiÀ}ÊÕ`iÀÃÌÀiiÀ]ÊÊÞÃÊ
av betingelsen om regional eller lokal
virksomhet, at Momentum som hovedorganisasjon ikke kan registrere seg.
ÀÊ©ÛÀ}Ê«i}ÌiÀiÀÊ `LiÀ}Ê>ÌÊ

ÊÃÌÀÊÌ>ÊÌÊ*>ÕÊ ©ÀiÃiÌ Ê}Ê
"ÀÌ«i`ÃiÀÛViÊÃÊÌÊÌÊÃÃ°

Fylkeslag som trenger mer informasjon og kanskje hjelp til å registrere
Ãi}]Ê Û>ÊiÌiÊ`iÌÊ}i`iÀÊ ÀÃÊ/«ping eller bingo-foreninger, vil være
velkomne til å ta kontakt, understreker
`LiÀ}°Ê>Ê««}ÀÊv©}i`iÊÌ>ÌÕ} iÌiÀ\
-Ûi ÀÊ `LiÀ}
7iL>ÃÛ>À}
«ÃÌ\Êsven.erik.blidberg@momentum.nu
LÌv\ÊnÊÓnÊÎÎÊxx

Begeistring
,>`Ê,>>i]Ê>ÌÛÌÊiÌÕ
medlem fra Drammen, er så begeistret
etter å ha deltatt på kurset “Ett skritt
Û`iÀi»]ÊvÀÌiiÀÊ ÕÊÌÊiÃiÀÌÀ}iÌ]Ê
at hun føler trang til å dele sin begeistring med andre. Kurset (omtalt i Livs}i`iÊÀ°ÊÓ]ÊÓä£ä®Ê}FÀÊ«FÊ >iÃiÌiÀiÌÊÊ(ÃÌv`Ê}ÊÃÌÀiiÀÊÃi}ÊÛiÀÊÃiÃÊ
ÕiÀ°Êº iÌÊÛ>ÀÊi«iLÀ>°Êi}ÊÃÕiÊ
ønske at veldig mange amputerte ﬁkk
>i`}ÊÌÊFÊÛCÀiÊi`Ê«FÊ`iÌ]»ÊÃiÀÊ
,>`Ê,>>i°

erimed
College Park Accent
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Accent, ett knappetrykk mellom høyhelt og barfot.
Sandaltåen og et genialt ﬂeksibelt ankelkonsept tar opp bevegelsen i ankelen.
For mer informasjon ring Steinar Knutsen tel.91686272

www.erimed.se
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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.

I samarbeid med

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

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
er vi å finne i moderne lokaler i Storgata i Porsgrunn.
Nye og gamle protesepasienter ønskes velkommen!

beste funksjon og livskvalitet
for den enkelte

S a n d e fjo rd :
L i n g e l e m ve i e n 6 5
3225 S a n d e f j o rd

Alt innen

ORTOPEDISKE
hjelpemidler

Po r s g r un n :
Sto rg a ta 1 1 8
3921 Porsgrunn

Tel ef o n : 3 3 4 5 4 5 3 3
e - p o s t: i n f o @ te k n om e d.n o
w w w. te k n o m e d . n o

ORTOPEDITEKNIKK

er en totalleverandør av ortopeditekniske 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.

www.ortopediteknikk.no
Ryensvingen 6, 0680 Oslo

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.PRESIS.no Foto: PhotoDisc

Fri utfoldelse er vår spesialitet

En veldig gammel stortå-protese
Gjenstander og skrifter gir klare
signaler om at nåtidens proteser
har røtter som strekker seg tilbake til lenge før Kristus.
ÊiÊ>ÀÌiÊÊ`iÌÊi`ÃÃiÊÌ`ÃÃÀvÌiÌÊ/ iÊ>ViÌÊÊviLÀÕ>ÀÊÊFÀÊ}ÀÊ>VµÕiline Finch, forsker ved University of
Manchester, noen innblikk i protesenes
ÃÌÀÃiÊÀ©ÌÌiÀ°Ê >ÌÊ`iÌÊ ÕÊÌ>ler nærmere er en kunstig stortå – bestående 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
ÇääÊFÀÊiiÀÊiÀÊv©ÀÊÀÃÌÕÃ°Ê
*ÀÌiÃi¶ÊÊiÌÕÀiÌÃiÀÊiÀÊ`iÌÊ
gjerne snakk om arm- og benproteser
når temaet er proteser. En ortopedifagmann 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.

To stortåproteser som er antatt å være nærmere 3000 år gamle, nylig omtalt i tidsskriftet The Lancet. Illustrasjon: Egyptian Museum.
Ê,ÃFÃÀ`LiÊÕÃ>«ÃvÀ>}iÌ]Ê£ÇÇÕÌ}>Ûi®Ê >ÀÊ»«ÀÌiÃi»ÊvFÌÌÊ
`iiÊ`iwÃi\Ê»ÕÃÌ}Êi}iÃ-

`i]Êv°ÊiÃ°Êi]Ê}iLÃÃ]Ê©Þi»°Ê iÌÊLÀÊ
i tillegg forklart at ordet stammer fra
}ÀiÃÊ}ÊLiÌÞÀÊ»`iÌÊFÊÃÌiÊÊÃÌi`iÌ»°

Sophies Minde Ortopedi AS er et heleid daƩerselskap 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 Ɵůlegg har vi en avdeling
ved Drammen Fothelsesenter, samt en produksjonsavdeling for ortopedisk foƩøy
på Hamar. Vi samarbeider også ƚĞƩ med Akershus universitetssykehus. Med
forankring i medisinske universitetsmiljøer holder våre medarbeidere seg
konƟnuerlig oppdatert og har bred fagkunnskap og ekspeƌƟse. Vårt mål er å
skreddersy den beste løsningen Ɵl den enkelte.

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

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

Buskerud Teknisk Ortopedi AS
PB 3568 - 3007 Drammen
Besøksadresse:
Tlf.:
Faks:
E-post:

Buskerudveien 217
32 80 93 93
32 80 93 94
post@bto.no

Web:

www.bto.no

Bli medlem?
Adresseforandring?
Er du ikke medlem og ønsker å
få bladet Livsglede? Eller har du
endret adresse? Kontakt oss med
opplysninger om:

Kan jeg gi noe tilbake?

Momentum
Pb 49 Skøyen, 0212 Oslo
info@momentum.nu
Tlf: 4000 4360

Om Momentum
Momentum – foreningen for arm- og benprotesebrukere – er til for å spre livsglede
og inspirasjon og gjøre hverdagen bedre
for protesebrukere og pårørende. Momentum 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, venner, 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 protesebruk, 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 inspirert og motivert og fungerer bedre raskere.
Momentums likemannstjeneste utføres
av protesebrukere og pårørende som har
møtt egne utfordringer og stiller opp frivillig for andre i samme situasjon – for en
prat per telefon, under besøk på sykehus,
på rehabiliteringssenter eller hjemme.

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?
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 likemannstjenesten 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 opplæring. 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

LIVSGLEDE

Navn, adresse, telefon, mobil, e-post,
evt. ny/gammel adresse osv. I tilfelle
nytt medlem, ønskes Familiemedlem
(amputert/protesebruker og alle i husstanden) kr 400 per år, Hovedmedlem
(kun bruker) kr 300 per år, Støttemedlem (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:
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Momentum
landet rundt

SPORTSKONTAKT:
,/ Ê1
kjartan@haugen.org
/\ÊäÊxÇÊnÈÊ£x
BARN- OG FORELDREKONTAKT:

Vi er til for deg og dine. Ta kontakt!
LOKALE LEDERE OG KONTAKTPERSONER:

,  Ê 
arnfinn.hellan@etac.no
/\Ê£ÊÓ{ÊÈÓÊäÓ

Momentum Øst: Østfold, Oslo og Akershus:
i`iÀÉi>ÃÌ>Ì\ÊÊ-6  ,Ê 
,
ÃÛi°iÀ°L`LiÀ}JiÌÕ°ÕÊ
/\ÊnÊÓnÊÎÎÊxxÊ
PÅRØRENDEKONTAKTER:
Momentum Innlandet:
i`iÀÉi>ÃÃÌ>ÌÊi`>À\Ê
,1 Ê-(-/1
rune.sostuen@momentum.nu
/\ÊnÊÓnÊÎÎÊxÈ
i>ÃÃÌ>ÌÊ"««>`\
/",Ê - 
tor.dal@frisurf.no
/\ÊÇÊÇÊÎÇÊ£{
LIVSGLEDE
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Buskerud:
i`iÀÉi>ÃÌ>Ì\Ê
, Ê,
À>`À>>iJiLiÌÌ°ÊÊ/\ÊäÊxnÊ{äÊÎÓ

Vestfold:
i`iÀ\Ê Ê ,Ê 9"
 JÛi°ÊÊ/\ÊÎÎÊÎÎÊ££Ê{
i>ÃÌ>Ì\Ê*1Ê
paul.hagen@momentum.nu
/\ÊnÊÓnÊÎÎÊxn
Telemark:
(, Ê/",- Ê
bjorn.thorsen@gda.no
/\ÊÎÊäÎÊÎäÊäÈ

Momentum Sør:
i`iÀÉi>ÃÌ>Ì\Ê
 ,9Ê ,, Ê(9
henry.gerhard.hoyland@gmail.com
/\ÊÎnÊÎxÊÓÈÊ£nÉ{ÇnÊÎÊ{ÈÓ

Rogaland:
i`iÀ\Ê  Ê-6 -/
ÃÛ>i ÇÇJ}>°V
/\ÊÊäÎÊäxÊäÇ
Hordaland:
* ,Ê,6 Ê 1/<
perbutz@broadpark.no
/\ÊxÈÊÎÎÊ£ÈÊ{

Sogn og Fjordane:
 Ê/ Ê ,*"
fin-atle@online.no
/\ÊxÊ£ÊxäÊÇx

Møre og Romsdal:
," 9Ê-/,
(
rs@tussa.com
/\ÊäÊÇÊÓÊÇnÊ>ÀL®

Sør-Trøndelag:
,  Ê 
arnfinn.helland@etac.no
/\Ê£ÊÓ{ÊÈÓÊäÓ

Nord-Trøndelag:
, Ê
kaamae@online.no
/\ÊxÊnÓÊÈ{Ê£
Momentum Nordland:
i`iÀ\Ê Ê* ,, /
"vÌiÉ-©À/ÀÃ®
perret@online.no
/\Ê£ÊÇÈÊ££Ên£
* ,Ê 9Ê `©É->Ìi®
per@meby.no
/\ÊÇxÊxnÊä£ÊÎx]ÊÎÊ{£ÊÎÎÊnn
  ,9Ê-( ,Ê
6iÃÌiÀFiÉvÌi®
>Ú iÀÞ{nJ Ì>°V
/\Ê£ÊÎÓÊÈxÊÇä
Momentum Troms & Finnmark:
i`iÀÉi>ÃÌ>ÌÊ/ÀÃ\
" Ê , /
b-gebhar@online.no
/\Ê{£ÊÈ{ÊäÎÊxä
i>ÃÃÌ>ÌÊ>À\
Ê  Ê jillhni@online.no
/\Ê£ÊÎÊxÇÊx

Østfold, Oslo og Akershus:
/1, Ê-°Ê ",  -- 
tusle@hotmail.com
/°ÊÊÓ{ÊÈÇÊ£Ó
Hedmark og Oppland:
6Ê, Ê-(-/1
liv.karin.sostuen@momentum.nu
/\Ê{ÇÊäÓÊ£äÊ{
Hordaland:
,/Ê6, Ê -hnmarit@frisurf.no
/\ÊÓÊäÎÊäÈÊ£È]ÊxxÊÎ{ÊÎÇÊÎÇ
Sogn og Fjordane:
-,1 Ê ,*"
sigrun.leirpoll@momentum.nu
/\Ê{nÊ£äÊxÈÊ£Î
Sør-Trøndelag
,Ê
kari.mahlen@momentum.nu
/\ÊÇ{ÊnäÊÓxÊÎÈ
Nord-Trøndelag:
,Ê
kari.mahlen@momentum.nu
/\ÊÇ{ÊnäÊÓxÊÎÈ
Nordland, Troms og Finnmark:
/ Ê , /
b-gebhar@online.no
/\Ê{£ÊÈ{ÊäÎÊxä
Rogaland:
,Ê  ,- "//,
erla.einarsdottir@momentum.nu
/\ÊäÊÇÊÓxÊä
Agder:
 Ê " 
mnod@online.no
/\Ê{ÇÊnÊn{Êx{

Danske soldater med proteser
at amputerte soldater ville bli underlagt en medisinsk vurdering og at de
ikke måtte utgjøre en sikkerhetsrisiko
hverken for seg selv eller andre.

Det smakte av slike eksempler da avisen 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 soldater 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 avisen.

”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 gjenopptrening, fantes det skepsis:
”De vil, alt annet likt, være langsommere hvis de for eksempel skal ﬂykte.
Jeg mener at det ikke er forsvarlig å
sende dem av sted,” uttalte en fysioterapeut der.

En representant for forsvaret opplyste

Mange amputerte eks-soldater i USA
Eksploderte landminer er en
hyppig årsak til at amerikanske
soldater i Afghanistan pådrar seg
skader som medfører amputasjoner, 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-krigen med 61 amputerte veteraner fra
krigene i Irak og Afghanistan, ble trukket 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 prisutdelingen 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
slik det er enklest
for deg - per telefon,
e-post eller brev:

Momentum
Pb 49 Skøyen, 0212 Oslo
info@momentum.nu
Tlf: 40 00 43 60

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

LIVSGLEDE

Livsgnist, pågangsmot, vilje
til å komme opp igjen etter en
nedtur… Det ﬁnnes massevis av
eksempler på mennesker som
imponerer andre med slikt.
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Returadresse:
Momentum
pb. 49 Skøyen
0212 Oslo

