










RULLERENDE HANDLINGSPLAN MOMENTUM  

PERIODE  2012 – 2013 – 2014 - 2015 

Momentums visjon er å spre livsglede gjennom informasjon, inspirasjon og 
muntrasjon. 
 
 
Momentum vil i perioden (2012-2015) arbeide for: 
 
LIKEMANNSTJENESTEN 

 Arbeide aktivt sammen med fylkeslagene og likemannskontakter for å etablere 
gode kontakter på sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, ortopediverksteder, 
slik at pasienter og pårørende kommer raskt i kontakt med 
likemannstjenesten. 

 Søke samarbeid med andre brukerorganisasjoner som har felles interesser 
med Momentum. 

 Videreutvikle kurs for opplæring og godkjenning av nye likemenn.  

 Arbeide videre for å få likemannstjenesten inn som et fast element i 
behandlingslinjen for amputasjoner og rehabilitering. 

 
ADMINISTRASJON 

 Oppdatere KS-håndbok 
 

INFORMASJON 

 Løpende oppdatering av brosjyremateriell   

 Gjennomføre prosjekt «Momentum konvolutt» 

 Oppgradere og vedlikeholde Momentums nettside 
 
FYLKESLAG 

 Danne fylkeslag der det er grunnlag for det. 

 Bidra med nødvendig hjelp og skolering ved drift av fylkeslag 

 Bidra med nødvendige kurs til fylkeslag som etterspør dette. 

 Aktivt bidra til at fylkeslag søker om økonomisk støtte fra helseforetak, 
fylkeskommuner, grasrotandel og andre.  

 Støtte fylkeslagene i rekrutteringskampanjer 

 Utarbeide maler for de viktigste søkeprosesser. 
 
ARRANGEMENTER 

 Avholde en årlig weekend for samtlige medlemmer i samarbeid med 
fylkeslaget eller kontaktpersoner der hvor weekenden avholdes 

 Støtte lokale arrangementer i fylkeslagenes regi 

 Arbeide for å utarbeide og lage en Momentum kongress hvor sentrale 
politikere og helsepersonell deltar. Langsiktig prosjekt (3-5 år). 

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



MEDLEMSBLADET LIVSGLEDE 

 Holde fokus på medlemsbladet Livsglede. Livsglede er vårt viktigste talerør til 
medlemmene og våre samarbeidspartnere. 

 Sørge for gode, aktuelle artikler og billedstoff 

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

 
LIVSGLEDEUTSTILLIGEN 

 Sørge for at fotoutstillingen Livsglede har en strategi for planmessig visning 
rundt om i landet. 

 
INTERESSEPOLITISK ARBEID 

Det skal fremdeles holdes stort trykk på saker som: 

 Fjerning av 26 års regel for bruk av fritids hjelpemidler (Aktivitetsproteser)  

 Arbeide videre med vårt ønske om fritt verkstedvalg også på tvers av 
helseregionene.  

 NOU 2010:5 ”Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering – et helhetlig 
hjelpemiddeltilbud”. 

 Arbeide for at det blir utarbeidet kvalitetssikrede metoder som skal brukes ved 
amputasjoner, slik at re-operasjoner pga dårlige vurderinger og 
amputasjonsmetoder ikke lenger forekommer. 

 Søke samarbeid med andre pasientorganisasjoner det er naturlig å 
samarbeide med. 

 Spre informasjon om samhandlingsreformen som trer i kraft 2012 og 
forutsetter betydelig brukermedvirkning.  

 Momentum vil arbeide systematisk for å få representanter fra Momentum inn i 
brukerrådene på så vel Helseforetaksnivå, fylkesnivå som kommunenivå. 

 


