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En del utfordringer for oss som protesebrukere krever at vi jobber sammen på tvers 
av landegrensene. Ett eksempel blant mange på slike utfordringer finner vi blant 

hofteamputerte, som utgjør en liten andel av amputerte i Norge. Hofteamputerte har 
større utfordringer enn de fleste med hylsetilpasning. Gjennom det internasjonale 
samarbeidsorganet IC2A har vi nå en mulighet til å lære av de beste fagfolkene også 
utenfor Norge og gjennom dem nå ut med bedre løsninger til denne pasientgruppen.

De mange krevende utfordringene danner bakgrunnen for at Momentum har vært 
med på å danne IC2A (International Confederation of Amputee Associations). 

IC2A ble offisielt lansert under verdenskongressen til ISPO (International Society for 
Prosthetics and Orthotics) i Lyon i juni i år.  Lanseringen vakte stor oppmerksomhet. 

ISPO-kongressen samlet fagfolk og leverandører fra 115 land som arbeider med 
rehabilitering av protese- og ortosebrukere. Under kongressen første dag, like etter 

åpningsseremonien, ble en samarbeidsavtale signert mellom IC2A og ISPO. Interes-
sen for IC2A er stor. IC2A har syv stiftere – protesebrukerforeninger fra Frankrike, 
Tyskland, Storbritannia, Irland, Belgia, Nederland og Norge – men allerede i Lyon 
meldte mange foreninger fra andre land sin interesse for å bli medlemmer i denne 
samarbeidsorganisasjonen.

Også WHO (Verdens Helseorganisasjon) og #ISPOWER (en internasjonal kampanje 
for økt tilgang til proteser og ortoser) ønsker IC2A som samarbeidspartner. Og 

etter kongressen i Lyon ble IC2A oppfordret av tidligere ISPO-president Bengt Söder-
berg til å snakke om IC2A på en svensk konferanse som nå i høst samlet rundt 100 
helsepersonell. Dette ble det første offisielle oppdraget for IC2A.

IIC2A har også blitt invitert til å holde et inspirasjonsforedrag som en permanent 
funksjon på ISPOs verdenskonferanser, som finner sted hvert annet år. Det vil dreie 

seg om et IC2A-foredrag under åpningsseremonien, der en inspirerende protesebruker 
forteller sin historie og vektlegger hvilken betydning gode proteser og god rehabilite-
ring har hatt for hans/hennes liv.

Dette er, etter mitt syn, en stor mulighet. Slike inspirasjonsforedrag på de store 
ISPO-kongressene vil sette IC2A, og målet vi streber etter, i forkant av dagsordenen 

for alle kategorier beslutningstakere vi ønsker å nå, og de vil dermed åpne mange dører. 

Beste hilsen 

Dr. Nils-Odd Tønnevold
Styreleder

Sammen blir vi sterkere

”Slike inspirasjonsforedrag på de store  
ISPO-kongressene vil sette IC2A, og målet vi streber 

etter, i forkant av dagsordenen for alle kategorier 
beslutningstakere vi ønsker å nå”
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Ikke alt i samfunnet er i alle  
henseende tilrettelagt for alle.  

Illustrasjonsfoto: Dahl/Samferdsel.

En rask prat med …

Som tenåring ble 
han reprofotograf og 
kunne dermed bidra 
til at pressefotos ble 
til klisjeer og kom 
på trykk. Det var en 
start på en broket 
karriere. Hans Petter 
”Petter’n” Sollin – år-
gang ’51, opprinnelig 
Oslo-gutt, bosatt i 
Ski kommune – har 
eksempelvis vært 
salgssjåfør med 
mineral vann på laste-
planet, har jobbet 
som biloppretter, har 
drevet offsettrykkeri 
sammen med broren, 
har sammen med 
kona drevet Tyri grava 
Kro syd for Oslo, har 
skaffet seg grave-
maskinførerbevis … 
Han kjører motorsyk-
kel (Harley), har dilla 
på gamle amerikan-
ske biler, har et navn 
innen internasjonal 
dragracing … I 44 
år har han vært gift 
med sin Gerd, som 
for halv annet år siden ble leg-
gamputert under et omfattende 
sykdoms bilde. Dermed har Hans 
Petter brukt mye tid på sykehus-
besøk, på amputert-tilpasning 
av huset, på å bistå Gerd i det 
daglige, på tanker om liv og død 
… De to deltok for første gang i et 
Momentum-treff da Momentum 
Øst arrangerte aktivitetsweekend 
ved Hurdalssjøen i august.

Det lar seg forstå at din kones sykdom-
speriode ikke har vært noe bare-bare, 
heller ikke for deg …

Det var en livsomstilling jeg aldri 
trodde jeg skulle måtte gå igjennom. 
Du hører om andre som opplever sånt, 
men du tror aldri at du kommer dit 
selv. Når det skjer over natten, og når 
sykdomsbildet istedenfor å bli bedre og 
bedre, i perioder blir verre og verre … 
Det er vanskelig å takle. Mye reising til 
sykehus, mye venting uten å vite utfall-

et, det har vært nære på noen ganger, 
det kan tære på psykisk, du vet ikke 
hva dagen bringer … 

Du har skiftet mye beite i arbeidslivet, 
det synes som om du har stått oppreist 
og klart mange omstillinger …

Ja, jeg føler at jeg skal greie å takle det 
meste, egentlig, men du møter jo litt 
veggen når det ikke går akkurat sånn 
som du helst vil.

Et råd til andre i lignende pårørende-
situasjoner?

Det er vel derfor vi er her, Gerd og jeg, 
på dette Momentum-arrangementet, 
fordi vi her kan treffe folk som har 
opplevd noe lignende. Det er jo ikke 
alt du kan få svar på av en lege, en 
psykolog, venner eller naboer som ikke 
har vært gjennom noe lignende selv. 
Så det å treffe og snakke med andre 
amputerte og deres pårørende, det kan 
være bra. 

Hverdagen ble annerledes for Hans Petter Sollin etter at hans 
Gerd ble syk og leggamputert. 

Foto: Hans Hekneby Reinertsen.  

Drøbak på østsiden av 
Oslofjorden er i manges øyne en 
sjarmerende liten by, ikke minst 
om sommeren. Men lett frem-
kommelig for alle, det er den 
ikke.

Avisen Akershus Amtstidende har i 
høst vært med rullestolbruker Ole  
Johannes Hafsten på tur i Drøbak,  
og den konkluderer med at Drøbak 
sentrum er en lit hyggelig prøvelse  
for en som sitter i rullestol.

Mye å hakke på
Mye brostein, reklameskilt på for-
tauene, uteservering helt til veikant-
en, høye fortauskanter, vel smale 
parkerings plasser for funksjon-
shemmede … Forhold som dette  
inngår i forklaringen.

Avisen melder at rådet for personer 
med nedsatt funksjonsevne i Frogn 
kommune gjentatte ganger har tatt 
opp problemene.

Et spørsmål om …
«Det handler kun om vilje», lyder 
konklusjonen i en lederartikkel om 
saken i Akershus Amtstidende.

En sjarmerende,
men ikke lytefri
liten kystby

… Hans Petter Sollin
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Uten begrensninger!
Oppdag nye vanntette Genium X3Oppdag nye vanntette Genium X3

En aktiv livsstil stiller ulike typer krav til protesen din. Du er kanskje 
eventyrlysten, alltid på jakt etter nye fysiske utfordringer. Eller kanskje du 
kort og godt bare vil kunne ta del i hverdagslige aktiviteter uten å måtte 
bekymre deg om protesen din virkelig holder hele veien. Kunne ta en 
løpetur i naturen, bestige det fjellet. Eller hvorfor ikke et bad i sjøen? 
   Nye Genium X3 er lagd med et beskyttelsesovertrekk som er både lett 
og utrolig sterkt. Det korrosjonsbestandige materialet med titan, hard 
anodisert aluminium og rustfritt stål gjør at vi nå kan tilby en helt vanntett 
benprotese. Det lette, kraftige batteriet har en levetid på 5 dager og lades 
praktisk via en magnetkopling som tilkoples med et enkelt klikk – til og 
med gjennom klærne dine.
   Genium X3 gir deg nye forutsetninger for en økt livskvalitet.

www.ottobock.se · info@ottobock.se · T +46 11 280600



I årevis har hun vært kjent for å 
kreve egeninnsats av amputerte 
som under hennes kommando 
skal hjelpes opp og frem til en 
bedre hverdag.

Som en amputert nylig sa det da 
samtalen kom inn på denne Gitte: 
”Hun er en rå fysioterapeut, det skal 
hun ha.”  

Det var ment som en kompliment, 
presiserte mannen bak uttalelsen.

For tre år siden ble Gitte Flindt Hilding 
hedret med Momentumprisen, ledsa-
get av en forklaring som fortalte om 
”utrolig entusiasme og engasjement i 
arbeid for amputerte og deres vei til-
bake etter amputasjonen.” 

Ved samme anledning ble det fra 
Momentum-ledelsens side sagt om 
Gitte at ”hun er en dame med stor 
omsorg for sine brukere, men er også 
en person det ikke nytter å lure. Er du 
hennes pasient, vil hun fort se hvor 
mye hun kan kreve av deg i rehabilit-
eringsfasen, og hun finner seg ikke i at 
man sluntrer unna.”

En krevende dame, altså. Og hun sa i 
forbindelse med pristildelingen i 2012 at 
hun så sin jobb som ”en drømmejobb.”

Det skal godt gjøres å påstå at hun 
senere, etter at hun ble prisvinner, har 
hvilt på sine laurbær.

Som hun har gjort i mange år, og fra 
mange år tilbake som fagansvarlig for 
amputerte, arbeider hun fortsatt ved 
Bakke, Senter for Mestring og Reha-
bilitering. Senteret ligger i landlige 
omgivelser like syd for Halden – i 
Norge, ikke langt fra svenske Ström-
stad, der den danske Gitte bor sammen 
med sin svenske (politi)mann og deres 
tre døtre.

Innimellom den daglige dont har hun 
ikke bare deltatt som invitert fagperson 
i arrangementer i regi av Momentum, 

foreningen for 
arm- og benprotese-
brukere, men har 
eksempelvis også 
vært i USA og hen-
tet inspirasjon, fra 
arbeidet med amput-
erte eks-soldater der, 
som hun drar nytte 
av i sitt arbeid her 
hjemme.

Da hun i 2012 
ble utropt som 
prisvinner – av 
Momentumprisen 
2011 i kategorien 
”fagperson innen 
helse” – rettet hun 
blikket mot amput-
erte krigsveteraner 
i USA, eks-soldater 
som ifølge mange 
beretninger blir 
tilbudt den best ten-
kelige rehabilitering. 
Hun hadde et sterkt ønske, sa hun, om 
å reise over Atlanteren og ta dette i 
nærmere øyesyn. 

Og før jul i fjor reiste hun over, til 
Washington, D.C. og San Antonio,  
Texas, godt hjulpet av 20 000 kroner 
stilt til disposisjon av Momentum.  

Fra det vel to uker lange Amerika-
opp holdet beretter Gitte at det ikke 
finnes grenser for hva USAs amputerte 
krigsveteraner blir tilbudt. ”De blir 
behandlet som konger og dronninger”, 
sier hun, for samtidig å poengtere at 
andre amputerte i USA i veldig mange 
tilfeller må ta til takke med hjelpe-
midler og rehabiliteringstilbud som 
sett med skandinaviske øyne er heller 
elendige.

Hun forteller om amerikanske ampu-
terte krigsveteraner, i mange tilfeller 
dobbeltamputerte, som tilbys rehabi-
litering livet ut og alt hva som finnes 
av fagpersonale og utstyr, om veldig 
romslige tilbud også til ektefeller og 
barn, om et amerikansk samfunn der 
krigsveteraner blir tatt spesielt hensyn 
til, eksempelvis ved at de ofte slipper 
utenom køen av folk som skal borde et 

fly og ved at mange butikker gir dem 
spesielle prisavslag.

Også tidligere har Gitte vært ute i 
verden for å dyktiggjøre seg faglig:

For mange år siden reiste hun til Bath 
i England for et fem uker langt kurs i 
hydroterapi, i hvordan vann kan brukes 
i terapeutisk sammenheng. Så sent 
som under Momentum Øst-weekenden 
ved Hurdalssjøen i august (reportasje 
på s. 10–12) hadde hun nytte av dette, 
da hun ledet de amputertes treningsse-
anse i svømmebassenget der.

Gitte – en av dem her i landet som 
har snakket varmt for et best mulig 
samarbeid mellom fysioterapeut og 
ortopediingeniør, til fordel for amput-
erte – var knapt tilbake på Bakke fra 
fjorårets USA-opphold, forteller hun, 

Et blikk på: Gitte Flindt Hilding

Tøff – og høyt verdsatt

”Deres rehabilitering var 
deres arbeid, det ble  

satt enorme krav til hver  
eneste en om deltagelse  

og engasjement, hver dag”

Flemming Dahl (tekst)

Hans Hekneby Reinertsen (foto)

”Jeg kommer til å stille større krav til unge pasienter, for nå har jeg 
sett at det fungerer”, sier Gitte etter å ha vært i USA og sett  

nærmere på rehabiliteringen av amputerte krigsveteraner.



Alt innen
ORTOPEDISKE

hjelpemidler

Oslo, Lillestrøm, Gran, Mo i Rana 23 03 56 00. Sandvika 67 80 50 50.
Horten 33 01 76 02. Tønsberg 33 01 76 00. Sandefjord 33 01 76 03. Stavern 33 01 76 04.

Sandnes 51 66 44 83. Stavanger 51 88 56 60. Sogndal 57 67 28 65. Førde 57 72 24 84.

www.ortopediteknikk.no

ORTOPEDITEKNIKK
er en totalleverandør av ortopedi tekniske løsninger. 

Dyktige medarbeidere på lokale klinikker, samhandling 
med brukerne og kompetanse på både moderne og 

tradisjonelle metoder gir våre brukere trygghet på at de 
beste løsningene velges.

Ryensvingen 6, 0680 Oslo

For deg som protesebruker

gjør vi en forskjell – det er ditt valg 

Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

Sandefjord: Teknomed AS, Skolmar 13, 3232 Sandefjord    Porsgrunn: Storgata 118, 3291 Porsgrunn 

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

før hun tok den hjembrakte inspirasjo-
nen i bruk i rehabiliteringen av to unge 
nyamputerte. 

Noe av det Gitte ifølge henne selv reg-
istrerte blant de amputerte krigsvet-
eranene i USA, var intensiteten i deres 
rehabiliteringsopplegg. ”De trente 
fra morgen til kveld hver dag og hele 
dagen, deres rehabilitering var deres 
arbeid, det ble satt enorme krav til hver 
eneste en om deltagelse og engasje-
ment, hver dag”, forteller hun.

Etter USA-oppholdet står det klarere 
enn før for Gitte, fastslår hun, at unge 
amputerte kan ha godt av å drives hardt. 
Dette smaker av riktig harde tak for 
iallfall noen av hennes pasienter her 
hjemme, for som hun sier: ”Jeg kommer 
til å stille større krav til unge pasienter, 
for nå har jeg sett at det fungerer.”

Unge og eldre amputerte, eksempelvis 
en 30-åring og en 60-åring, bør ikke 
rehabiliteres etter samme lest, poeng-
terer hun: ”Med eldre pasienter må vi  
 

ta det litt pent, men med yngre kan vi 
speede litt opp.”

Den rå Gitte, den tøffe Gitte … En 
liten artikkel i Dagbladet for et tiår 
siden, basert på en artikkel i Stöm-
stads Tidning, fortalte om Gitte og en 
kollega av henne at de i et par somme-
ruker svømte over Iddefjorden for fra 
svensk side å komme seg til jobben på 
Bakke-senteret …

 (Mer om Gitte i Livsglede nr. 2, 2010 
og nr. 3, 2012)
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Et liv fullt ut
Xtend Foot er så nær en menneskelig 
fot man kan komme. Gjennom sin unike 
fleksibilitet tilpasser den seg til ulike un-
derlag, og gjør det lettere å gå på ujevnt 
underlag. Etter at jeg mistet begge bena 
i en togulykke, hadde jeg vanskelig for å 
finne en protese som fungerte utendørs. 
Jeg falt ofte, og følte meg utrygg. 
Derfor har jeg utviklet Xtend Foot. 
Nå kan jeg bevege meg fritt igjen! 

Christoffer Lindhe

Mer info på lindhextend.com

Følg oss og se oss gjerne på f You
Tube

Hva kundene våre sier:

”Det er en forandring i livet. Jeg trenger ikke 
lenger å tenke når jeg går.”

”Fantastisk at det kan utgjøre så stor forskjell.”

”Det føles som om jeg har min egen fot igjen.”

”Helt overlegen på ujevnt underlag.”

17°

Kontakt din Ortopedi-
ingeniør hvis du vil 
prøve Xtend Foot.

Prisvinneren.  
(Mer om Onny 
Eikhaug i Livsglede 
nr. 3, 2010)
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Bedre løsninger for alle
Det dreier seg når alt 
kommer til alt om bedre 
løsninger for alle, ikke 
bare for funksjons-
hemmede…

Onny Eikhaug i Norsk 
design- og arkitektursenter 
(DOGA) har i høst vunnet 
en internasjonal pris for 
mangeårig innsats for ink-

luderende design.Prisen ble 
delt ut i London, av Helen 
Hamlyn Centre for Design, 
melder DOGA.

Juryen skriver i begrunnels-
en at «Onny har satt spor 
etter seg med sin innsats 
for inkluderende design, og 
vi ser effektene av hennes 
arbeid også internasjonalt.»

Eikhaug har i mange år 
arbeidet med inkluderende 
design, som programans-
varlig for nyskapingspro-
grammet «Innovasjon for 
alle.»

Prisvinneren sier i en 
kommentar at «universelt 
utformede løsninger er 
både samfunnsøkono misk 

og bedriftsøkonomisk 
lønnsomt. Og når desig-
nere, produktutviklere og 
arkitekter legger inn dette 
perspektivet fra starten av, 
ser vi at også løsningene 
blir bedre for alle, både når 
det gjelder funksjon og 
form.»
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Real Technology - Real People

MOTION FOOT MX

Vår Motion Foot MX er en forbedret utgave av vår tidligere modell Motion Foot. Med sin hydrauliske ankel, naturlige beve-
gelsesutslag og den nye multiaksiale fotplaten tilpasser foten seg automatisk til ujevnt terreng, bakker, ulike hælhøyder og 
gjør at man kan sitte med full fotkontakt mot underlaget. Motion Foot MX har individuellt justerbar motstand for plantar- og 

• Multiaxial fotplate med ’split toe’ for utmerket inversion/eversion

• Unik kraftoverføring gjennom hele steget

• Ny hældesign for økt vertikal støtdemping

New Motion Foot MX



”Det var godt gjort at de fikk meg ned i den flatbunnede båten”, sa rullestolsittende  
Berit Wilhelmine Simonsen (midt i bildet). Og etterpå fikk de henne attpåtil på land.

Hyggelig og nyttig, som det 

Hadde det plaskregnet, hadde det 
nok blitt hyggelig likevel – med så 
mange trivelige deltagere som denne 
sensommer weekenden ved Hurdals-
sjøen nord for Oslo brakte sammen. 
Men solen satte en spiss på det hele, 
den skinte og varmet 
som knapt tidligere 
denne sommeren på 
Østlandet.

Hyggelig altså – ta 
eksempelvis samtalene 
over god mat og drik-
ke, og ute i terrenget; 
ta for all del også 
lørdagsettermiddagens 
snekketur på Hurd-
alssjøen, kaffe og muf-
fins medbrakt (hvem 
vet hvilken skjebne 
denne programposten 
hadde fått hvis det 
hadde plaskregnet…).    

Nyttig også – ta de 
formodentlig helse-

bringende treningsseansene i hotellets 
svømme basseng og på plenen utenfor; 
og ta, ikke minst, dette at nettopp hyg-
gelige samtaler i Momentum-sammen-
heng gjerne innebærer at amputerte og 
deres pårørende utveksler erfaringer, 
oppmuntrer hverandre, utveksler tele-
fonnumre og mailadresser … 

Mens enkelte av deltagerne var med 
i en Momentum-samling for første 
gang, og etterpå fortalte Livsglede at 
dette ga mersmak, var venstreleggam-
puterte Berit Wilhelmine Simonsen 
med for annen gang, etter i fjor å ha 
deltatt i Momentum Øst-weekenden på 
Bakke-senteret i Østfold.

Momentum Øst-samling ved Hurdalssjøen

Nyamputerte møter erfarne amputerte, folk som er nede kan hente inspirasjon  
fra folk som er oppe … Sånn er det ofte når Momentum-folk samles, sånn var  
det da Momentum Øst arrangerte aktivitetsweekend i august.

Hans Hekneby Reinertsen (foto)

Flemming Dahl (tekst)

LIVSGLEDE
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Svømmebaseng-trening i regi av fysioterapeut Gitte. 

Fysioterapeut Gitte Flindt Hilding ledet noen 
treningsseanser, som hun har gjort under tid-
ligere Momentum-arrangementer, og denne 
gangen hadde hun med seg sin mann, Johan, 
som er politimann hjemme i Sverige. I en 
tidligere Livsglede-reportasje har Gitte fortalt: 
”Jeg møtte jo min elskling på Bygdin Høy-
fjellshotell. Der traff jeg min svenske mann i 
1989, da jeg arbeidet som kjøkkenassistent i 
hotellet.” (mer om Gitte på s. 6-7.)

Hans Petter Sollin med sin Gerd, som for 
halvannet år siden ble leggamputert. Dette 
var deres første deltagelse i et Momen-
tum-arrangement. (En rask prat med Hans 
Petter på s. 4.)

helst skal være 

Fint å kunne ta det helt med ro. 

FORTS.

FORTS.

”Ah, det var så koselig, og det var ny-
delig vær, jeg hadde det fint”, sa Berit 
etter at Hurdalssjøen-arrangementet 
var avrundet.

Ikke bare sykdomsprat …
Berit, fra Bøler i Oslo og ofte sittende 
i rullestol, ble amputert for vel fire år 
siden. Det hadde begynt med sår på 
tærne som ikke ville gro, tiden hadde 
gått, så hadde hun fått en klar beskjed: 
”Legen sa at hvis jeg hadde lyst til å 
leve litt til, var det ingen vei utenom.”

Jo da, det er greit å kunne utveksle  
erfaringer med andre amputerte, 
mente Berit. Men som hun sa: ”Vi  
sitter ikke bare og prater sykdom.”

Ved Hurdalssjøen satte hun spesielt 
pris på, fortalte hun, å ha truffet en 
dame som hadde vært på sykehuset 
samtidig med Berit selv da hun ble 
amputert. ”Det var veldig hyggelig at  
vi traff hverandre igjen nå.”

Skog, landbruk, innsjøer
Hurdalssjøen? Ikke like stor som den i 
nordøstlig retning nærliggende Mjøsa, 
som topper listen over Norges største 
innsjøer. Oppslagsverk forteller at  
Mjøsas overflate er godt over ti ganger 

så stor som Hurdalssjøens, som for sin 
del inntar 45. plass på listen – med en 
største bredde på rundt tre kilometer, 
en største lengde på nær 20 kilometer 
og en overflate på godt over 30 kvadrat-
kilometer. 

Sjøen ligger i et ikke tett befolket  
skog-, landsbruks- og altså innsjø-
preget landskap. Et deilig landskap, 
dette, en drøy times kjøring nordover 
fra Oslo. Folk som flyr inn nordfra til 
flyplassen på Gardermoen i noenlunde 
pent vært kan se Hurdalssjøen nede til 
høyre.

Momentum Øst er Momentums største 
lokallag, med rundt 150 medlemmer, 
og arrangementet ble koordinert av 
styremedlem Bjørn Røhne, under 
oppsikt, selvfølgelig, av lederen selv, 
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Du finner oss i 

Møllendalsbakken 6, 5009 Bergen
Tlf. 55 20 64 60 

drevelin@drevelin.no

Vi er Drevelin

Ortopedisk merkevare på Vestlandet i 156 år

Her møter du førsteinntrykket hos Drevelin. 
Anne, Ingrid, Lene, Hege og Christine tar

hjertelig imot deg når du besøker Drevelin.
De sørger for at du får den bistand du

forventer å få, også fra andre fagavdelinger.  
Dette er jenter som elsker dialogen med

kundene, og som gjør alt for at et besøk hos
Drevelin skal være noe mer enn en konsultasjon. 

Det skal være en opplevelse.

Muffins til snekketur-kaffen ble brakt om bord 
like før avgang – av Bjørn Røhne og Livs-
glede-reporter Flemming Dahl (for en gangs 
skyld et annerledes bidrag fra pressen, altså).

De fikk ros for et godt arrangement,  
styremedlem Bjørn Røhne og Momentum 
Øst-leder Steinar B. Hansen. Klart for snekketuren. 

Steinar B. Hansen, som overfor Livs-
glede sa seg glad for den rosen arrange-

mentet fikk fra mange munner. Han 
fortalte at weekenden ble sponset med 
50 000 kroner av Helse Sør-Øst.

Et aktivt lokallag
Det finnes tegn på at Momentum Øst 
lever et godt og relativt selvstendig liv 
i Momentum, og som Steinar sa: ”Vi er 
nok litt mer aktive enn de andre, men 
det har jo litt med størrelsen å gjøre 
også. Vi er størst, med Momentum Vest 
som en sterk konkurrent.”

Kunne han ønske seg noe på lokal-
lagets vegne? ”Det jeg kan uttrykke 
ønske  om, er at alle medlemmer står på 

for å skaffe oss ytterligere medlemmer, 
det vil gi oss større inntekter og flere 
arrangementsmuligheter.”

Mens Berit, hun fra Bøler, var blant 
dem som fant weekenden fin og 
givende, leverte hun også et lite 
hjertesukk – over at hotellet ikke var 
helt tilpasset rullestolbrukere: ”Åh du 
verden som jeg slet med å komme over 
diverse terskler.”

Bare et lite hjertesukk, altså, men 
mange aktører rundt omkring i sam-
funnet kan nok se det som et verdifullt 
signal.

Momentum Øst-samling ved Hurdalssjøen
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Spar penger
-  få rabatt på overnatting 

og møterom
Ta kontakt med hotellet du ønsker å benytte eller direkte med op-

pført kontaktperson - oppgi avtalekoden. 

God tilgjengelighet til hotellene er ett av FFOs mål med avtalene.

Mer informasjon
Les mer om hotellavtalene på - www.ffo.no/hotellavtaler

Rabattene gjelder både private opphold og Momentum-arrangementer.

Hvordan bestille?
Choice Hotels - tlf 22 34 42 00 

Kontaktperson: Karen Fischer 

Telefon: 93 00 16 02 eller e-post: 

karen.fischer@choice.no 

(avtalekode CH14660) 

Scandic Hotels - tlf 23 15 50 00 

Kontaktperson: Mads Eliassen 

Telefon: 90 50 19 11 eller e-post:  

mads.eliassen@scandichotels.com 

(avtalekode D000004481). 

Thon Hotels - tlf 815 52 400 

Kontaktperson: Line Raaen 

Telefon: 92 69 77 56 eller e-post:  

line.raaen@thonhotels.no 

(avtalekode FFO).

, 

www.och.no

Bevegelseshemming skal ikke stå i veien for livskvalitet.

OCH ortopedi har siden 1846 vært en ledende aktør i utvikling av 
 ortopediske hjelpe midler. Vi er stolte over å være ISO-sertifisert.  
For deg som pasient innebærer dette at vi kan tilby spesialtilpassede 
hjelpe midler av høyeste kvalitet og standard. 

Oslo og  Møre og
Akershus Romsdal Østfold  Oppland   Telemark
23 28 82 00 70 14 50 40  69 30 17 70 61 24 73 30  35 56 15 50

Hamar Ortopediske AS  
Vi tilbyr individuelt tilpassede hjelpemidler.

Besøksadresse: Grand Helsesenter,  
Torggata 1, 2317 Hamar 
Telefon: 62 51 19 50
E-post: post@hamar-ortopediske.no
Web: www.hamar-ortopediske.no

HAMAR
Ortopediske

Vår kunnskap  
– din helse

• Proteser
• Ortoser
• Ortopediske sko
• Fotsenger

• Spesialsko
• Innleggsåler
• Korsetter
• Oppbygg mm.
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Lyon 22. juni 2015 – samarbeidsavtalen mellom IC2A og ISPO signeres av 
IC2A-leder Nils-Odd Tønnevold (t.v.) og (avtroppende) ISPO-leder Bengt  
Söderberg. Applauderende IC2A-representanter, f. v.: Alex Cosemans og  
Hubert Siemes (Belgia), Susan Jüptner og Dieter Jüptner (Tyskland), Philippe  
Louzeau og Anne Marsick (Frankrike). IC2A-representanter fra Irland, Nederland  
og Storbritannia var ikke til stede da bildet ble tatt.

Stor kongress i Lyon – fri flyt av kunnskap, erfaring og inspirasjon:

Nye broer mellom ve

Det første skrittet ble tatt da Momen-
tum i Norge og seks tilsvarende fore-
ninger – i Belgia, Frankrike, Irland, 
Nederland, Storbritannia og Tyskland 
– etablerte paraplyorganisasjonen IC2A 
(International Confederation of Ampu-
tee Associations). Det skjedde under en 
seanse i Paris 25. mars.

Nils-Odd Tønnevold, styrelederen i Mo-
mentum, er frontfigur også i IC2A, der 
han bærer tittelen president.

Det andre skrittet ble tatt da IC2A eta-
blerte en samarbeidsavtale med verdens-
omspennende ISPO (International 
Society for Prosthetics and Orthotics), 
en organisasjon der ulike kategorier 
mennesker som har med amputerte å 
gjøre – inklusive kirurger, hjelpemid-
delprodusenter, ortopediverkstedsfolk, 
rehabiliteringsfagfolk og flere til – er 
representert på medlemslisten. Det 

skjedde under en seanse i Lyon 22. juni, 
under ISPOs verdenskongress 2015.

Momentum-leder Tønnevold kjenner 
ISPO fra innsiden etter at han i en 
periode satt som ansvarlig for økonomi, 
finans og brukermedvirkning i organi-
sasjonens toppledelse.

Mottatt med begeistring 
Mens både IC2A og ISPO arbeider for å 
fremme livskvaliteten for personer som 
benytter proteser og andre hjelpemidler, 
finnes det vesentlige forskjeller mellom 
de to: IC2A er ikke bare mye mindre 
enn ISPO; i tillegg kommer at IC2A har 
et entydig utgangspunkt i protesebruk-
ernes hverdag, mens ISPO er fagfolkets 
arena.

Nyetablerte IC2A ble mottatt med nys-
gjerrighet og begeistring av det store og 
veletablerte ISPO-miljøet, som 22.-25. 
juni var samlet til en ny i rekken av sine 
annethvertårlige verdenskongresser, 
bestående av en serie fagseminarer og 

en omfattende 
utstilling av ny-
heter innen pro-
teser og ortoser.

Under kon-
gressen i Lyon, 
som samlet over 
4000 deltagere 
fra 115 land, 
fremkom det at 
stadig flere lands 
protesebruker-
foreninger ønsk-
er medlemskap 
i IC2A, dessuten 
at Verdens helse-
organisasjon 
(WTO), som er 
en del av FN-sys-

temet, ønsker å samarbeide med den 
nye paraplyorganisasjonen.

Noe å ta, noe å gi 
Nils-Odd Tønnevold ser at ulike lands 
miljøer gjennom samarbeidsavtalene 
kan ta og gi på en rekke felt, ikke minst 
disse:

•  Arbeidet med optimal amputasjons-
kirurgi – valg av riktig amputasjonsnivå, 
vektlegging av at stumpen blir fri for 
fantomsmerter og stumpsmerter, at 
den blir utformet kirurgisk for å være 
tilpasset protesebruk, at kompresjons-
behandling etter operasjon blir riktig 
utført, at amputasjoner blir utført kun 
av ortopediske kirurger (som lettere kan 
se rehabiliteringspotensialet til den en-
kelte,) fremfor av karkirurger (som kan 
føle at de har feilet med karkirugi ved at 
amputasjon er nødvendig).

•  Arbeidet med gode hylser og protes-
er – sørge for veltilpassede hylser og 

•  Med signeringen av to samarbeidsavtaler har Momentum, foreningen 
for arm- og benprotesebrukere, tatt to skritt ut i den store verden – for å 
fremme en bedre hverdag for amputerte i både Norge og andre land.

•  Nils-Odd Tønnevold, Momentums frontfigur, har ved hjelp av sitt 
inter nasjonale nettverk spilt en nøkkelrolle i arbeidet med avtalene, 
som skal bidra til en friere flyt av kunnskap, erfaring og inspirasjon over 
lande grenser.

Av Flemming Dahl (tekst)

Hans Hekneby Reinertsen (foto)
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Spektakulær åpning av ISPOs verdenskongress 2015, i Lyon i juni.

Et glimt av det store utstillingsområdet.

En utstiller går i detaljer om proteser og andre hjelpemidler, ikke av den 
mest teknologisk avanserte sorten, som har store markeder i de ikke 

rikeste deler av verden.

Nils-Odd Tønnevold (t.v.), leder i Momentum og i IC2A, beskuer noe av det 
nye i proteseverdenen sammen med ISPOs påtroppende leder, Rajiv Singh 

Hanspal, og den avtroppende lederen, Bengt Söderberg.Så fint som dette kan arm- og håndproteser lages – og så elegant kan de presenteres.

FORTS.

erdens amputerte

velvalgte proteser, slik at det ikke blir 
vondt for brukeren å stå, gå, sitte, og 
slik at protesehylsen gir stødighet, stab-
ilitet samt trygghet og dessuten tillater 
muskelbruk.

•  Arbeidet med riktig trening – av 
styrke og spenst før protesetilpasning 

begynner, dernest gangtrening med 
protese og vedvarende trening av styrke 
og spenst resten av livet, for å bevare og 
forbedre funksjons- og mestringsevne.

•  Arbeidet med å inspirere – noen 
stikkord her er erfaringsutveksling, 

eksempelets makt, aksept, positiv inn-
stilling, vilje; mye av dette kan skje 
gjennom likepersonsarbeid.

Om arbeidsfeltene han trek-
ker frem sier Tønnevold at 
”dette er utfordringer 
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Nils-Odd Tønnevold (rød for babord, grønn  
for styrbord) benytter anledningen til å prøve 
avansert proteseteknologi.

Et samarbeid mellom IC2A og Verdens  
helseorganisasjon (WHO) er på trappene.  
Her er IC2A-leder og reisebrevforfatter Nils-Odd 
Tønnevold sammen med Chapal Khasnabis, 
ortopedi- og protesespesialist i WHO.  

protesebrukere i alle land har. Dette 
krever riktig kunnskap og erfaring, men 
også penger og organisering av tilbud. 
Det beste i hvert land har mye å tilføre 
andre.”

Et par eksempler på felt der andre kan 
lære av Norge, slik Tønnevold ser det:

”De beste rehabiliteringsstedene I Norge 
er blant de beste på rehabilitering og 
gangtrening for amputerte generelt. Og 
som forening er Momentum svært gode 
på likepersonsarbeid, som er integrert i 
behandlingslinjen på de beste stedene.  
Andre land kan lære av oss på disse 
områdene, med hensyn til hvordan vi 
organiserer tilbudet til amputerte og 
kvaliteten i hvert ledd.”

På den annen side ser Tønnevold at det 
norske miljøet har noe å hente utenfra 
innen for eksempel arbeidet med am-
putasjonsstump og arbeidet med hylse-
tilpasning:

”Der har vi mye å lære av de beste. De 
beste i Norge er gode, men nivået her 
varierer mye. ”

Et annet eksempel på hva Norge i Tøn-
nevolds øyne ikke er best på: 

”Når det gjelder rehabilitering av unge 
amputerte som ønsker høy aktivitet og 
høyt funksjonsnivå, har vi mye å vinne 
ved å lære av de beste miljøene utenfor 
Norges grenser.”

Så igjen et felt hvor Norge ifølge Tøn-
nevold kan være en inspirasjonskilde for 
andre land:

”Norge er et foregangsland på verdisyn, 
her i landet blir rehabilitering sett som 
en investering, ikke en kostnad.”

Trafikk over broene …
Det ligger i kortene at de to nye samar-
beidsavtalene ikke vil gi spektakulære 
resultater, til beste for amputerte, på 
veldig kort sikt. 

Men når trafikken for alvor måtte 
komme i gang over hva som kan sees 
som de nybygde broene, kan mye i posi-
tiv retning tenkes å skje.

Reisenotater:  

Mye innovasjon og nytenkning

Stor kongress i Lyon – fri flyt av kunnskap, erfaring og inspirasjon:

Ortopedibransjen er i en rivende 
utvikling, med ønsket om bedre 
funksjon som en drivkraft. Resul-
tatet er nye og bedre materialer, 
føtter, armer, hender, knær mv. 
Trebein er for lengst historie.

Interessant nok er mesteparten av inno-
vasjonen innen proteser klekket ut av 
amputerte. Frustrasjon over mangelfull 
funksjon har gitt ideer til nye måter å 
løse ting på. I Lyon så vi de beste ideene 
og resultatene i form av nye produkter 
fra hele verden.

Vi fikk et lite innblikk i det, fotograf 
Hasse, journalist Flemming og jeg, da 
vi i juni deltok på ISPOs store verdens-
kongress i Lyon i Frankrike. Og vi 
gjorde oss noen tanker.

Nye løsninger, nye håp
Det er fantastisk å se så mye skaperkraft 

samlet på ett sted. Alt fra enkle løs-
ninger – som gjør at noe fungerer bedre 
i grisgrendte strøk av verden, langt fra 
asfalt, strøm og sivilisasjon – til datasty-
rte proteser som gir stadig flere håp om 
en bedre løsning på sine funksjonsvan-
sker. Sistnevnte kategori proteser blir 
stadig mer aktuell for unge, aktive am-
puterte i Norge og andre vestlige land.

Å kunne stå trygt og kunne gå uten fare 
for å falle og skade seg – ikke bare inne, 
men ute både på bygater av brostein 
og i andre former for ulendt terreng i 
skog og mark – gir muligheter for et 
mer fysisk aktivt liv som gir glede og 
overskudd til arbeid og fritid.  Dette tar 
funksjonsfriske for gitt, mens man som 
amputert både trenger utstyr som gjør 
det mulig og i tillegg må være villig til 
å legge ned innsats gjennom trening og 
viljestyrke.

Se hva det betyr …
Desto høyere opp man er amputert, 
desto mer krevende blir det, enten  
man er arm- eller benamputert. For 
personer som er hofte-, lår- eller 
kne-amputerte betyr den siste genera-
sjonen datastyrt protesekneledd økt 
funksjons- og mestringsevne og mindre 
plager i hofte, rygg og skuldre og gir økt 
trygghet når man står og går, mindre 
støt under gange og mulighet til å gå 
nedover bakker og trapper på tryggere 
vis enn før, takket være kontrollert 
bremsing i protesekneet. 

Utviklingskostnadene gjør dessverre at 
slike nyvinninger blir dyre, i alle fall før 
det blir volum av det. Og den nye gen-
erasjonen datastyrte proteser er ikke for 
alle, man skal forsikre seg om at man 
kan nyttiggjøre seg fordelene for å fors-
vare kostnadene – slik man alltid skal 
gjøre for å opptre ansvarlig. Men for de 
som trenger og kan nyttiggjøre seg det 
nye, kan det være avgjørende i forhold 
til å orke å stå i jobb og klare hverdagen.

En utfordring
Det er samtidig en utfordring å få ned 
prisene på de nye og bedre protesene, 
slik at de kommer flere til gode. Uten 
volum forblir prisen høy, og samtidig 
forhindrer høy pris et høyt volum.

Utfordringen er dermed sendt videre …

Nils-Odd Tønnevold (tekst)

Hans Hekneby Reinertsen (foto)
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Norsk Teknisk Ortopedi AS 

Vikaveien 17 - P.b. 10 - 2312 Ottestad

Tlf: 62 57 44 44 - nto@ortonor.no

www.ortonor.noI SAMARBEID MED

Norsk Teknisk Ortopedi tenker framover. Vi vil være i forkant av kroppens

utvikling og skal være klare den dagen nye behov melder seg. Målet er at

unge brukere skal vokse og utvikle seg med sine armproteser. Med stadig

bedre teknikk og fokus på hver enkelts personlige behov ønsker vi å gjøre

hverdagen best mulig for unge brukere.

Vi vet mulighetene og har løsningene som gir en god funksjon.

FRI  UTFOLDELSE 
er vår spesialitet

w
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.123rf.com

- hjelpemidler som gjør hverdagen enklere!

- Fotsenger/løpsinnlegg og spesialsko
- Ortoser og korsett
- Proteser

Buskerud Teknisk Ortopedi AS
PB 3568 - 3007 Drammen

Besøksadresse: Ingeniør Rybergsgate 114
Tlf.: 32 80 93 93
E-post: post@bto.no

Web: www.bto.no

aktivitetspark

individuell behandling

gåskole

Kontakt tlf. 67 15 29 28 (kl. 9–14) Henvisning sendes fra din 
fastlege, manuell terapeut, kiropraktor eller sykehuslege.

Rehabilitering av benamputerte  
på Fram helserehab

Fram helserehab tilbyr individuell 
behandling, gruppetrening,  
aktivi teter, undervisning, samtaler  
og veiledning. Våre tilbud tilrette-
legges for den enkelte.

Kort ventetid 

Døgn eller dag

Gåskole

Fram helserehab
Rykkinnveien 100
1349 Rykkinn
www.framhelse.no
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Kysthospitalet

Et gammel og velrenommert hotell? Nei, dette er Kysthospitalet i Stavern. I forgrunnen to amputerte på kanotur me

En håndfull rehabiliterings opp hold 
på Kysthospitalet i Stavern synes 
ikke å ha vært bortkastet tid for 
låramputerte Truls Engelstad.

Denne mannen, nå 44 av alder, mistet 
for tre når siden venstrebeinet i en 
eksplosjonsulykke hjemme på gården i 
Siljan i Telemark. Han er inne til enda 
et opphold her i Stavern den august-da-
gen Livsglede besøker stedet.

Riktignok er Truls – vi blir fort på 
fornavn – godt oppegående på sin te-
knologisk avanserte protese. Men enda 
mer oppegående skal han bli, det er 
meningen.

Tilsynelatende ikke bortkastet tid, altså, 
for som han sier: ”Uten Kysthospitalet 
hadde jeg ikke vært hvor jeg er i dag.”

Med havet som nabo
Dette hospitalet, som ligger i Vestfold og 
har havområdet Skagerrak rett utenfor 
sine sydøstvendte vinduer, kan tenkes 
å få forbipasserende i båt til å tro at det 
dreier seg om et historiespekket og vel-
renommert hotell, snarere enn et rehab-
iliteringssted for amputerte og pasienter 
som sliter med diverse andre prøvelser.

Kort sagt en misunnelsesverdig belig gen-
het og en sjarmerende fasade. Og når so-
len skinner, som den gjør denne dagen…

Hospitalet har røtter tilbake til slutten 
av 1800-tallet. Nå inngår det som en del 
av Sykehuset i Vestfold.

Som en mor å regne
Anne Berit Flaaten er nær sagt som en 
mor å regne i ”Kysta”, som mange kaller 
hospitalet. Her har hun arbeidet i innpå 
44 år, i den senere tid som koordinator, 
hvilket vi si at hun ordner med inntak 
av pasienter, tar seg av vaktlister og 
holder orden på mye annet av det som 
får det hele til å gå i hop.

Men som hun sier: ”Jeg er hjelpepleier i 
bånn. Jeg har vært her i alle roller, holdt 
jeg på å si.”

Mange i Momentum-sfæren vil huske 
at Anne Berit – da som hjelpepleier og 
sammen med en kollega, sykepleier 
Velaug Walle – vant Momentumprisen 
2007 innen kategorien ”rehabilitering.”

Fra Momentum-ledelsens side ble det 
ved den anledningen sagt om de to at de 
sto som ”et lysende eksempel for andre i 
helsevesenet.”

Koordinator nå, ja vel, men Anne Berit 
sier at hun aldri klarer å legge til side 
pasientgruppen amputerte, at hun 
i hverdagens løp synes hun må ut i 
avdelingen å snakke med dem, fortelle 
dem om de to norske foreningene for 
amputerte og om likepersontjenesten de 
amputerte kan benytte seg av.

Her skulle han gjerne bo
Når hun får høre referert det fine Truls 
sier til Livsglede om stedet, sier Anne 
Berit: ”Det varmer meg å høre.”

For øvrig er det, forteller hun, hennes 
inntrykk at de fleste – om ikke absolutt 
alle – amputerte som kommer til ”Kys-
ta” reiser derfra som veldig fornøyde.

Anne Berit og hennes kolleger kan like 
gjerne notere seg enda en uttalelse fra 
Truls, den lyder slik:

”Jeg ville jo helst bo her hele året 
rundt.”

(Aktuelt tilbakeblikk på Kysthospitalet 
og Anne Berit Flaaten i Livsglede nr. 4, 
2013)

Et OK sted å booke et 
Av Flemming Dahl (tekst)

Hans Hekneby Reinertsen (foto)

LIVSGLEDE
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Bildet over: Ortopeditjenester finnes på stedet.  
Toril Midttun Goplen viser frem en proteste,  

Anne Cecilie Lie holder frem en sko. 

Bildet nærmest til høyre: Truls i balanseløypa.

Bildet ytterst til høyre: Noen av ”Kysta”s profesjonelle. 
Bak f.v.: Sykepleier Eva Lill Ludvigsen, ergo terapeut Hanne 

Steen, idrettspedagog Per Enok Baksjøberget, idretts-
pedagog Kine Heiberg Rasch, fysio terapeut Grete Tveiten, 

ortopediingeniør Toril Midttun Goplen. Foran f.v.: Koordi-
nator Anne Berit Flaaten, avdelingssjef Helena Paulsson 

Nilsen, overlege Rita Tiskeviciene.

ed profesjonelt følge. Daniel, inne til en ny rehabiliteringsrunde, i prat med koordinator Anne Berit Flaaten.

Rehabilitering utendørs. Idrettspedagog Kine Heiberg Rasch (t.v.), amputerte Daniel Gregor
Hæsken Wellington (les om ham i forrige utgave av Livsglede) og amputerte Truls Engelstad.

værelse…
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Vårt mål er å skreddersy  
den beste løsningen  
til hver enkelt.
 
Sammen skaper vi muligheter.

Sophies Minde Ortopedi AS
Besøksadr: Trondheimsvn. 235, bygg 79 • Postadr: Postboks 493 Økern, 0512 Oslo • Tlf: 22 04 53 60 • E-post: post@sophiesminde.no • Hjemmeside: www.sophiesminde.no

     Løsning 
kryssord
   nummer 2 - 2015
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Finner du  
kryssord-løsningen?

Send den inn - og vinn  
Momentum-krus eller  
t-skjorte.

Tre vinnere trekkes ut blant 
dem som sender inn riktig  
løsning. Navn på vinnerne  
offentliggjøres i neste  
utgave av Livsglede.

Send løsningen til:

Kryssordløsning, 
Momentum, 
Pb 69 Skøyen 
0212 Oslo
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AQUALEG Hybrid Cover
Aqualeg kan tilpasses på en eksisterende protese  (elementene må være kompatible), eller 
som et nytt ben laget med utvalgte komponenter. Aqualeg har flere viktige funksjoner. Den 
virker som en beskyttelse for protesen - Aqualeg er utrolig sterk mot oppskraping og rivskader 
på selve overflaten, og forhindrer sand og jord å komme i kontakt med protesedelene. Den 
virker også perfekt for svømmeproteser da den ikke synker eller flyter - den er nøytral i vannet. 
Aqua leg kan også brukes sammen med vanntette kneledd og vannbestandige  deler slik at 
en protese kan gjøre alt. Overtrekket (Aqualeg) har et kosmetisk fint utseende og beskytter 
kneleddets mikroprosessorer og hydraulikk mot overoppheting. Dette er viktig på ekstra varme 
sommerdager - spesielt i direkte solskinn. Aqualeg-kosmetikk forhindrer luftlekkasje i vakuum-
protese ved at sleeven kan festes direkte på protesehylsen og Aqualeg-kosmetikken kan rulles 
på over sleeven (fremfor å feste sleeven på protesekostmetikken som gjør at det slipper inn luft 
og vakuumet fungerer sub-optimalt)

For informasjon og bestilling kontakt:

Hardangerveien 72, 5224 Nesttun, Norge
Tlf. +47 55 91 88 60
E-mail: post@ortopro.no eller kenneth@ortopro.no

Agent:

Ny generasjon ytterkosmetikk

Ekstrem beskyttelse for  
ekstrem bruk

Høy motstand mot rift,  
slitasje og punktering

Servicevennlig og Slitesterk

En protese for  
alle aktiviteter

Uten skum under

Tåler vann

Forbedrer funksjon  
av vakuumprotese

Inspirert av brukereInspirert brukereInspirert av brukere

Inspirert av brukereInspirert av 
 brukere



Endolite:  Karbonføtter og proteseknær. 
Uniprox:  Materialer, komponenter og tilbehør. 
Medex:  Protesekomponenter. 
PDI:        Komplett protesesystem. 
Mica:      Karbonføtter. 
Alps:       Linere.
Bauerfeind: Ortoser. 

Totalleverandør av 
protesekomponenter.

Proteser   Ortoser/skinner   Innleggsåler       
Karbonføtter og knær   Kompresjonstrømper   Aktivortoser

Ortopro AS, 
Hardangerveien 72, 5224 Nestun, NORGE. 

 Tlf.: +47 55 91 88 60 - Fax.: +47 55 91 88 69 
E-post: post@ortopro.noVI FORHANDLER OGSÅ:

Vi er distributør for:

www.ortopro.no 

Èlan protesefot, 
Trygg og behagelig

Mikroprosessorstyrt 
hydraulisk ankel for en 

enklere hverdag.

ØSTO Ortopedisenter AS

Gartnervegen 10  |  2312 Ottestad  |  Tlf.nr: 62573900  |  E-post: post@osto.no  |  www.osto.no

Nå kjører trikken, bussen også, forbi 
Slottsparken, som var navnet på det 

som nå er en eks-holdeplass. Foto: Lg.
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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 fordi Momentum 
er godkjent som støtteberettiget 
organisasjon.

Slik gjør du:  
Overfør din gave til Momentums kon-

to 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 administrasjonssekretær  

Liv Karin Søstuen, tlf 4000 4360,  

info@momentum.nu

Vi trenger din hjelp! 
– ring Søstuen, tlf. 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/likepersontjeneste  

ved sykehus og opptrenings senter, 

store og små sammenkomster, kurs  

og opplæring av frivillige og tillits- 

valgte, lobby virksomhet overfor  

politikere for å oppnå bedre kår,  

spredning av livsglede og fjerning 

av barrierer gjennom visning av 

utstillingen Livsglede, utgivelse av 

medlems bladet Livsglede, drift av 

organisasjon nasjonalt og i fylkene.

Gi noe

tilbake - støtt  

Momentum

Foto: Dag Thorenfeldt

Langt fra alle reagerte positivt, 
fremgikk det av meningsytringer 
i nettfora og i pressen, da fem av 
trikke- og bussnettets holdeplass-
er i Oslo ble eliminert i midten av 
august.

Ruter, som administrerer kollektiv-
systemet i Oslo og Akershus, forklarte 
at holdeplassnedleggelsene var «en del 
av et større prosjekt for å få deg raskere 
frem og gjøre kollektivtrafikken mer 
effektiv og punktlig.»

Ruter viste til et samarbeidsprosjekt, 
«Kraftfulle fremkommelighetstiltak», 
mellom Bymiljøetaten og Ruter selv.

Blant dem som reagerte negativt var 
tidsskriftet Samferdsel, som på leder-
plass i sin september-utgave skrev:

«Den rimer ikke, denne steng ning-
av-holdeplasser-beslutningen, med 
alt snakket om et samfunn for alle, 
om å reise kollektivt fremfor med bil, 
om eldreomsorg, om hensyntagen til 
funksjonshemmede. Med tanke på alle 
dem som ikke er lette til bens, er det 
ikke pent gjort, det som nå er gjort.»

Uansett, det sier seg selv at holde-
plassene langs trikke- og busstraseer 
ikke kan ligge tett som hagl – og 
samtidig at de ikke bør ligge så langt 
fra hver andre at mange føler seg … 
forbikjørt.

En balansegang, altså, for de bestem-
mende krefter, og et spørsmål om god 
eller mindre god balansekunst.

PS: Like før denne utgaven av Livs-
glede går i trykken, har Ruter meldt 
at beslutningen om stenging av holde-
plassene vil bli revurdert – etter et 
massivt press fra publikum.

Når en
holde- 
plass
blir  
borte…
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På tur med Momentum til Guardamar del Segura!

Ketil Høyum Iversen, nestleder i Momen-
tum Øst, står bak innlegget, som er ledsa-
get av fotos tatt av Daniel Andre Mathis-
en, gift med den profesjonelle treneren for 
Spania-reisedeltagerne.

Reiseklubben bak Spania-turen er etablert 
av Momentum Øst og har lagets leder, 
Steinar B. Hansen, som drivkraft. Klubben 
har ambisjon om å arrangere flere vinter-
turer av samme type, den første i novem-
ber i år. Eventuelle overskudd skal gå til 
medfinansiering av påfølgende turer. 

Momentum-medlemmer fra hele lan-
det og andre kan delta. Det er aktuelt 
å få andre foreninger enn Momentum 
– eksempel vis for hørselshemmede og 
revmatisme-lidende – til å bli med i reise-
opplegget. I utgangspunktet skal den 
enkelte selv betale for sin deltagelse.

Av natur er jeg noe skeptisk til fysisk 
trening.  Å gå tur med hunden Oliver 
er akkurat passe for meg.  Utover dette 
traumet, må man som benamputert 
tenke igjennom hvilke utfordringer 
man kan møte på en ukjent reise.

Skal jeg ta med rullestol eller krykker, 
eller begge deler? Får jeg lov til å ta 
med ekstra badeprotese? Er det plass på 
flyet til et forlenget protese-kne? Er det 
langt å gå fra flyet til bagasjebåndet? 
Kommer det noen og henter oss? Er 
hotellet overbooket? Har noen sørget 
for boardingpass hjem igjen? Og maten 
da, kan jeg bli matforgiftet? Spis bare 
hardkokte egg? Slik kan man holde på i 
det uendelige.

La det gå som det går …
Men så får man bare kaste seg ut i 
det ukjente, og la det som skjer bare 
skje. Så gikk det som det skulle; ingen 
problemer med innsjekking og sikker-
hetskontrollen. Ja, vi er jo vant i å bli 

plukket i småbiter, når det piper. Fly-
turen gikk greit, og som vanlig brukte 
Ryanair 2,5 timer til å servere en solo 
og et rundstykke til 10 euro. Taxiene 
sto klare, og så var vi klare for vår 
første kjøretur på Costa Blanca.

Man er rimelig spent på hvordan ting 
ser ut, når man kommer til et nytt 
land. Vi skulle kjøre fra Alicante fly-
plass til Hotel Guardamar. En kjøretur 
på ca. en halv time. Vi kjører sydover, 
med Middelhavet på venstresiden og 
noen fjellformasjoner langt borte 
til høyre som er en sperre for dårlig 
vær.  Landskapet er ganske brunt og 
goldt, avbrutt av vinranker, sitron- og 
appelsin lunder, men så har man jo 320 
soldager i året. Vi kjører forbi mange 
mindre badebyer ved Middelhavet og 
skimter fjellignende hauger av havsalt 
som ligger lagret for levering til Eu-

ropa, som veisalt. Sjåføren forteller på 
spansk-engelsk, med russisk aksent, 
at dette havsaltet, som fyller luften, er 
årsaken til at området er det sunneste 
sted man kan oppholde seg i Europa.

Tenk det også ja, jeg kommer på at jeg 
ikke har hostet på en halvtime, nesen 
er åpen, og fingerleddene knepper ikke 
lenger. Fint, tenker jeg, alt det grønne 
hjemme blir man jo bare allergisk av. 
Så hvorfor ikke leve et liv i sol, salt og 
brunt. 

Nå kommer vi til selve attraksjonen ved 
kjøreturen. Hundrevis av rosafargede 
flamingoer som beiter i de kunstige 
saltsjøene. Skulle ikke de vært i Afrika? 

Kjøreturen tar snart slutt, og etter å ha 
kjørt gjennom byen på tre minutter, 
er vi fremme ved Hotel Guardamar, 

Endelig skulle vi på tur til Spania 
med vår egen lille reiseklubb, 
Movi 2014. Vi var 17 deltakere 
som ville teste ut hvordan det 
ville være i fastlands-Spania en 
uke i november. Vi var ikke lovet 
noe latmannsliv i en solseng med 
høye glass, nei tvert i mot, vi ble 
lovet noen grensesprengende 
fysiske øvelser som skulle gjøre 
oss i bedre form.

Lesertorget
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Ny likepersonkoordinator
Helge Viken (se omtale av ham i forrige 
utgave av Livsglede) har oversendt 
Lesertorget dette innlegget.

Kjære medlemmer av  
Momentum, jeg har blitt ut-
nevnt til likepersonkoordinator 
for Momentum Øst. Vi har  
ca. 150 medlemmer i Oslo,  
Akershus og Østfold.

Dette er ca. en tredjedel av Momen-
tum-medlemmene totalt i Norge. 

Dette er en jobb jeg aldri har gjort 
før, så jeg trenger litt tid til å få 
oversikt og komme i gang.

Jeg vet kanskje ikke så mye om det 
arbeidet som allerede foregår i vårt 
område, så jeg håper dere har tålm-
odighet med meg og at vi kan ha en 
god dialog om dette arbeidet videre 
framover. 

Ta gjerne kontakt (tlf: 41311035).

som ligger 100 meter fra strandprome-
naden. Hotellet er veldig rent og pent, 
og med ca. 60 gjesterom, med en kom-
binert restaurant og frokostsal. I tillegg 
en kombinert café og bar, som er åpen 
så lenge det er behov. Man finner også 
en swimmingpool, som dessverre ikke 
er oppvarmet, men likevel tilgjengelig. 
Hotellrommene er ikke av de største for 
to personer, men smakfullt innredet, 
rene og fine, og alle med veranda og ut-
sikt mot stranden og Middelhavet. Da vi 
var der, midt i november, sto solen opp 
kvart på åtte og gikk ned ca. kl. 18.

Så var det dags for å se seg litt omkring 
og finne et spisested oppe i byen. Vi fant 
en tapasrestaurant, hvor vi satte oss ned 
og ba om menyen. Vi bestemte oss for 
en felles rett alle sammen, det ble en 
spansk kjøttrett. Tallerkenen besto av 
fem biter kokt storfekjøtt, en liten potet 
og en 1/16-dels gulrot. Men det smakte 
godt og kostet 13 euro på byens dyreste 
restaurant. Dag én ble avsluttet med en 
aldri så liten nightcap i hotellets bar.

Hviledag? Nei da 
Etter en helt grei frokost dagen etter, 
så jeg frem til hviledagen, for det var 
jo søndag. Våre medbrakte trenere, 
fysioterapeut Gitte Flindt Hilding og 
personlig trener Nina Glosli Edvardsen, 
hadde ikke forstått dette med hvile-
dag og forlangte full innsats fra første 
stund. Det begynte med en halv times 
gåtrening i strandkanten. Deretter opp 
i en park med furutrær og skygge. Her 
fikk vi prøve styrke- og balanseøvelser 
på forskjellige treningsapparater som 
var satt ut til benyttelse. Utrolig fin 
park med masse forskjellige fugler, 
pluss skillpadder. Da klokken ble 14, 
var det nok for dagen, og vi gikk ned 
til strandpromenaden for en utmerket 
lunsj. Deretter kunne man sole seg, 
handle eller gjøre hva man ville. Kl. 20 
var det samling for felles middag. 

Og sånn gikk dagene. Fellesmøte kl. 10, 
med presentasjon av dagens oppgaver, 
ikke ulikt “Mesternes Mester”.  Hver dag 
med gåtrening, ellers variert med øvels-
er på standen. Det kunne være gymnas-
tikk, sittende volleyball, balansetrening 
i dyp sand, forskjellige styrkeapparater, 
ballstafett i sand hvor amputerte kunne 
“løpe”, mens de med to ben måtte 

krabbe. Ganske underholdende, syntes 
publikum på strandpromenaden, mens 
utøverne hadde blodsmak i munnen. Så 
var det lunsj igjen kl. 14.

Jeg må si at innsatsen var upåklagelig 
blant deltakerne. Vinnerinstinktet kom 
tydelig frem blant enkelte, og mestrings-
faktoren var høy. Vi skulle også hatt 
jevnlig balansetrening i basseng, men 
det ble med én gang fordi byens konkur-
ransebasseng var over to meter dypt og 
undervannsgymnastikk ikke var på pro-
grammet. Middelhavet holdt ca. 16 grad-
er, men det var for kaldt for de fleste. 

Godt humør og nye venner
Dag 6 hyret vi en buss for sightseeing i 
omegnen, men først var det

selvsagt gåtrening. Vi fikk se litt annet 
landskap, besøkte småbyer med trange 
gater, spiste spansk lunsj på et typisk 
spansk spisested.

Lørdag kl. 03.30 var det tid for å sette 
seg inn i taxien igjen til Alicante og 
fly til Rygge. Av tilbakemeldinger er 
inntrykket at alle var fornøyd med op-
plegget og gjennomføringen av turen. 
Jeg vil også ta med det sosiale utbyttet. 
Alle hadde vært i godt humør, og man 
hadde fått noen nye venner, kanskje for 
livet.  Guardamar er et sjarmerende og 
vakkert sted, hvor det er lett å trives. 
Solen skinte som medisin mot det 
hjemlige novembermørket. 
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SPORTSKONTAKT: 

Kjartan Haugen, T: 90 57 86 15 
kjartan@haugen.org

PÅRØRENDEKONTAKTER:

Momentum Øst
Vigdis Hansen, T: 90 64 67 43 
vigdis@regnskapsnettet.no

Momentum Innlandet
Liv Karin Søstuen, T: 47 02 10 94 
livkarins@yahoo.no

Momentum Sør-Øst
Karin Møller-Hansen, T: 95 70 48 90 
k.moller@online.no

Momentum Sør
Magne Nodeland, T: 47 89 84 54 
mnod@online.no

Momentum Vest
Hordaland
Marit Havre Nilssen, T: 920 30 616 
hnmarit@frisurf.no

Sogn og Fjordane 
Sigrunn Leirpoll, T: 48 10 56 13 
sigrunn-leir@hotmail.com

Rogaland 
Erla Einarsdottir, T: 90 79 25 09
erla.einarsdottir@momentum.nu

Momentum Nord
Bente Gebhart, T: 41 64 03 50 
b-gebhar@online.no

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

Momentum Øst 
Østfold, Oslo og Akershus 
Leder: 
Steinar B. Hansen 
steinar@regnskapsnettet.no 
T: 91 38 22 21 

Likepersonkontakt:   
Kristin Holter-Sørensen 
kriholtersor@hotmail.com 
T: 99 71 97 56

Momentum Innlandet
Oppland og Hedmark 
Leder:  
Erik Haugen 
erik@928.no 
T: 90 04 23 79

Likepersonkontakt:  
Rune Søstuen 
runesostuen@yahoo.no 
T: 95 96 52 42

Momentum Sør-Øst
Vestfold, Buskerud og Telemark 
Leder:  
Hans Emil Møller-Hansen 
h-moelle@online.no  
T: 90 18 38 10

Likepersonkontakt:  
Hanne Thorsen 
hanne.thorsen@telefast.no 
T: 97 19 61 05

Momentum Sør
Aust-Agder og Vest-Agder 
Leder og likepersonkontakt: 
Terje Tobias Finnsådal 
ttfinsaadal@marnardal.com 
T: 91 59 54 66

Momentum Vest
Hordaland, Rogaland og  
Sogn og Fjordane 
Leder: 
Anniken Jahnsen Kvaal 
jahnsenkvaal@hotmail.com 
T: 95 80 58 42

Likepersonkontakt Hordaland: 
Marit Havre Nilssen 
hnmarit@frisurf.no 
T: 92 03 06 16

Likepersonkontakt Rogaland: 
Elin Holen De Capitani 
elin@accuratus.no 
T: 98 28 33 57

Likepersonkontakt Sogn  
og Fjordane: 
Finn Atle Leirpoll 
fin-atle@online.no 
T: 95 19 50 75

Momentum Midt-Norge
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, 
og Møre og Romsdal 
Leder: 
Tor Aalberg 
toraal@hotmail.com 
T: 46 63 06 42

Likepersonkontakt Møre  
og Romsdal: 
Ronny Strandbø 
rs@tussa.com 
T: 90 79 92 78

Momentum Nord
Nordland, Troms og Finnmark 
Leder:  
Jan-Henry Søberg  
jan_henry48@hotmail.com 
T: 91 32 65 70

Likepersonkontakt Nordland: 
Per Meby 
per@meby.no 
T:  93 41 33 88

Likepersonkontakt Troms: 
Håkon Gebhardt 
haakongebhardt@gmail.com 
T: 41 64 03 50

Likepersonkontakt Finnmark: 
Jill Helen Nilsen 
jillhnilsen@hotmail.com 
T: 91 39 57 95

Bli likeperson -
gi noe tilbake
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?

Du kan nå få en nyamputert til å se at det meste
ordner seg og at livet er godt.

Å møte deg kan inspirere og motivere en nyamputert 
til å se mulighetene fremfor begrensningene.

Enten du er amputert eller pårørende til en som er 
det, vil vi gjerne ha kontakt med deg.

Ta kontakt nå
Tlf 4000 4360 eller info@momentum.nu
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Hovedstyret 
i Momentum

DR. NILS-ODD TØNNEVOLD  
Styreleder

nils.tonnevold@connectum.no
T: 92 20 16 26

KJETIL BRAGSTAD
Nestleder/IT-ansvarlig

k-brag@online.no
T: 48 60 19 74

GEIR ARNE HAGELAND
Styremedlem/økonomiansvarlig 

gah@funkibator.no
T: 90 97 26 82 

ARNE WILBERG
Likepersonsansvarlig 
awilberg@bbnett.no

T: 41 52 40 80

KRISTIN HOLTER-SØRENSEN
Styremedlem

kriholtesor@hotmail.com
T: 99 71 97 56

MARIT HAVRE NILSSEN
Varamedlem 

hnmarit@frisurf.no
T: 92 03 06 16 

MERETE LINDE-NIELSEN
Andre varamedlem 

kongsberg.vita1423@vita.no
T: 90 41 07 13

Momentum
T: 40 00 43 60

info@momentum.nu

LIV KARIN SØSTUEN
Adm.sekretær 

info@momentum.nu
T: 47 02 10 94

Blant de øvrige som deltok i utflukten i Lysefjorden (se bildeteksten ovenfor) var Mona Høvik. 
Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Tre av de armamputerte som deltok i Momentum-samlingen på Sola ved Stavanger våren 
2013, her under utflukten i Lysefjorden: Thomas Sebastian Blancaflor (t.v.), Rune Søstuen  
og Olaf Hansen. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Knut Hansen og Inger S. Hansen var blant dem som deltok i hyggelighetene da Momentum 
Vest holdt førjulssamling på Geilo i 2013. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Fra Hasses album
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