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MOMENTUMS ÆRESMEDLEM:

PRINSESSE MÄRTHA LOUISE

LEDER

Siden nyttår har flere fylkeslag gjennomført årsmøtene sine, og sammen har tillits-
valgte deltatt på landsmøtet, hvor et nytt hovedstyre ble valgt.

Som jeg påpekte under Momentum-weekend i månedsskiftet mai/juni, har organisasjonen 
gjennomgått en stor utvikling siden jeg først ble med. Denne utviklingen har hatt flere 
positive, men dessverre også noen negative og utfordrende sider. Enkelte av utfordringene 
organisasjonen har hatt er en manglende klarhet i ansvarsfordelingen og rammene for de 
ulike tillitsvalgte i organisasjonen, hvilket har skapt et tomrom vi må fylle.

En svært positiv utvikling er at Momentum baner vei som en dynamisk organisasjon 
i stadig endring, i takt med samfunnet og tiden. Vi har påbegynt en digitalisering i 

organisasjonen, og satser mer på bruk av digitale medier. Dette bidrar til at flere får vite 
om Momentum, og kan følge med på hvorfor og hvordan vi til stadighet er en relevant 
aktør for amputerte, protesebrukere, deres pårørende og andre interesserte.

Dette gir oss også bedre muligheter til å kommunisere med hverandre innad i organi-
sasjonen, et område vi likevel må prioritere i tiden fremover. Det er viktig at vi skaper 
klarhet i ansvarsfordelingen i organisasjonen, samt rammene de enkelte har. Dette 
håper jeg vil bidra til mer engasjement og aktivitet, slik at enda flere kan få nyte godt av 
arbeidet og engasjementet vi legger ned i Momentum.

Vi har i tillegg bygget på mye av arbeidet som ble lagt ned av de som drev organisasjo-
nen før oss. Dette innebærer utvikling av likepersonkurs med sertifiserte likepersoner, 
aktiviteter vi kan fortsette med og gjenta i kommende år, et medlemsblad med lojale 
annonsører og støttespillere, kunnskap og erfaring med midler fra ulike tilskudds-
ordninger, samt tidligere dokumentasjon som utgjør et godt utgangspunkt for politisk 
argumentasjon for hvordan behandlingslinjen for amputasjonspasienter bør være.

I den kommende perioden håper jeg vi kan bygge videre på dette og bli et desto tydeli-
gere talerør og en enda mer relevant aktør for vår målgruppe. Dette innebærer bedre 

dialog internt i organisasjonen, mer kompetanseheving blant våre tillitsvalgte, bedre 
organisering og ansvarsfordeling, mer engasjement innen politiske saker, flere aktivite-
ter lokalt, mer kontakt med relevante samarbeidspartnere, bedre kommunikasjon utad 
og flere relevante saker som belyses for våre medlemmer.

Jeg håper, og tror, dette er noe vi kan få til i den kommende perioden og som vil 
bidra til at flere kan få mer livsglede i en hverdag som amputert, protesebruker eller 

pårørende.

Jeg vil i den forbindelse gi en spesiell takk til våre tidligere tillitsvalgte. Jeg håper de 
med stolthet kan se tilbake på det de har vært med på å bygge opp. Vi er glade for å 
kunne bygge videre på dette arbeidet.

Livsglad hilsen 

Kjetil Bragstad  
Leder

Nytt styre og nye muligheter

«Momentum baner vei som en dynamisk organisasjon  
i stadig endring, i takt med samfunnet og tiden»

Inspirerende Trondheim-weekend  ................... s 14–18

Momentums ærespris til Sigrun Solberg  ........ s 17

Verkstedfolkets nye giv i Trondheim ................ s 18

Momentums nye styre  ...............................................s 4 

En rask prat med Eric Dargent  ...................................s 4

Se hvordan Elin Holen De Capitani svinger seg   .......s 6–7
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Allerede som små-
gutt hjemme i 
Sør-Frankrike, nær 
storbyen Marseille, 
ble han en ivrig 
surfer. Og surfingen 
på sjøens bølger har 
Eric Dargent, nå 41 
år gammel, fortsatt 
med …  

Vel, surfingen ble 
avbrutt av en noen 
måneder lang pause 
etter at han i 2011 ble 
angrepet av en hai, 
med den følge at ven-
strebenet ble amputert 
over kneet.

Han befant seg på den 
franske øya Réunion, 
øst for Madagaskar i 
Det indiske hav, da 
haien slo til – ikke på dypt vann, ikke i 
et område som da var spesielt kjent for 
haiangrep, ikke langt fra stranden der 
hans kone og deres tre barn befant seg. 

Ved siden av å arbeide som sykepleier i 
Frankrike, er Eric engasjert i markeds-
føring av en kneprotese konstruert for 
surfing og annen sport – en forholdsvis 
enkel og rimelig protese som han selv 
benytter og, i samarbeid med protese-
leverandøren Proteor, har vært med på 
å utvikle.

Eric bruker dessuten tid på en forening 
han har dradd i gang, en forening som 
fremmer surfing og andre aktiviteter 
blant funksjonshemmede og bistår 
med protesetilpasning.

Og så hører det definitivt med til bildet 
av Eric at han har oppnådd topplas-
seringer i franske og internasjonale 
surfingkonkurranser for funksjons-
hemmede. 

Da han på forsommeren i år var blant 
deltagerne i Momentum-weekenden i 
Trondheim, var det for å fremme kne-
protesen han selv bruker:

Inne i det store resepsjonsområdet 
i hotellet der Momentum-folket var 

samlet, syklet han noen runder med 
eleganse, og i havnebassenget utenfor 
tok han noen frem-og-tilbake-turer på 
et padlebrett, stødig stående på brettet.

Veien tilbake til et aktivt liv etter hai-
angrepet , var den tung? 

Ja, den var tung, men for meg utgjorde 
familie og venner, og fremfor alt spor-
ten og min lidenskap for surfing, et 
springbrett til å gjenfinne en likevekt 
i tilværelsen. Min drøm var å surfe 
stående igjen.

Amputerte i Frankrike, får de god øko-
nomisk støtte fra det offentlige?  

Vel, man er heldige nok til å få en 
gå-protese som staten betaler. Protesen 
kan ha noe elektronikk i seg, men ikke 
være av den dyreste typen. Utstyr til 
sportslige aktiviteter må man imidler-
tid betale selv.

Har du et råd å gi til andre amputerte? 

Mitt råd er å teste proteser, det beste 
for en amputert er å prøve ut ulike pro-
teser for å finne en som passer. Hen-
sikten med en protese er at den skal gi 
velvære.

(Les om Eric også i midtside-repor-
tasjen fra Momentum-weekenden i 
Trondheim) 

Eric Dargent

En hai tok fra ham venstrebenet, men noen måneder senere var  
han tilbake på surfebrettet. Her kjører han på rullebrett i Trondheim. 

Foto: Hans Hekneby Reinertsen

Noen har trådt ut av Momentums 
hovedstyre, og fått takk for innsat-
sen med seg på veien, mens andre 
er blitt valgt inn.

Etter fornyelsen, som ble et faktum 
under Momentums landsmøte på 
Gardermoen i slutten av april, har sty-
ret, inklusive varamedlemmer, denne 
sammensetningen:

Kjetil Bragstad (leder), Petter Thime 
(nestleder), Morten Berg (medlem/
økonomiansvarlig), Mark Miller 
(medlem/likepersonkoordinator), Silje 
Bjerga Nesland (medlem/aktivitetsans-
varlig), Thomas Sebastian Blancaflor 
(varamedlem), Geir Bornkessel (vara-
medlem).

De som har forlatt styret er Geir Arne 
Hageland (han var medlem/økonomi-
ansvarlig), Kristin Holter-Sørensen 
(var medlem), Alf Richard Kraggerud 
(var varamedlem), Merete Linde-Niels-
en (var nestleder) og Arne Wilberg (var 
medlem/likepersonkoordinator)

Et fornyet
Momentum-styre

En rask prat med …

Det nye styret (bak fra venstre:)  
Morten Berg, Mark Miller, Silje Bjerga 

Nesland og (foran fra venstre:) Geir  
Bornkessel, Petter Thime og lederen selv, 

Kjetil Bragstad. Thomas Sebastian Blancaflor 
var ikke til stede da bildet ble tatt.  

Foto: Oda Kokslien/Momentum Innlandet
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Silcare 
Breathe
– Pustende teknologi for  
tørrere hud og protese- 
hylsesikkerhet. 

Luft og fuktighet ventileres  
ut gjennom hullene.

Leveres både i cushion  
og pin-lock varianter.

Linx
– er den første datastyrte protesen  
hvor fot og kne «snakker sammen».

Samarbeidet mellom foten og kneet gjør at du får 
mer støtte på ulike underlag og hellinger. Du kan 
bevege deg lettere i ulendt terreng. Linx etterligner 
menneskelige bevegelser og opprettholder riktig 
holdning, slik at du sparer energi og er mer  
komfortabel.

+47 55 91 88 60 

post@ortopro.no 

ortopro.no 

     Ortopro

Linx har vunnet flere  
internasjonale priser 

for funksjonalitet og  
innovativ design.
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Se hva Elin driver m

Eleganse, styrke, akrobatikk, 
utholdenhet, smidighet, kroppsbe-
herskelse … Mange beskrivende 
ord kan dukke opp i hodet på en 
tilskuer til en utøver av det som 
internasjonalt, og i Norge, kalles 
pole sport.

Det dreier seg om fysiske bevegelser 
– gjerne ledsaget av musikk – på og 
omkring en vertikal stang, festet i gulv 
og tak.

Ikke voldsomt mange er aktive i denne 
sporten, hverken i Norge eller globalt, og 
heller få av dem er amputerte mennesker.

Elin Holen De Capitani er en av de få. 
Hun er av 1977-årgang og ble lårampu-

tert på høyre side da hun som ungjente 
var blitt rammet av kreft.

En aktiv Momentum-dame
«Jeg begynte med dette i januar i fjor, 
det var egentlig litt sånn tilfeldig», for-
teller Elin.

Hun forklarer at det var Facebook-kom-
munikasjon med noen bekjente som 
gjorde henne kjent med pole sport og 
fikk henne til å tenne på denne aktivi-
teten.

Elin har ikke bare en lang fortid som et 
særdeles aktivt medlem i Momentum, 
foreningen for arm- og benamputerte, 
der hun har hatt ulike verv, men også 
som funksjonshemmet idrettsutøver på 

internasjonalt topplan, fremfor alt innen 
lengdehopp og sprint.

Elin, nå bosatt med familie i Sandnes, 
hvor hun driver sitt eget regnskapsbyrå, 
forteller at hun trener pole sport i et 
lokalt studio.

En fotoseanse …
Nylig var en stylist og en fotograf på 
plass i studioet, og ett av resultatene ble 
noen fotos av Elin, for anledning med 
tatoveringslignende kroppsmaling – vel, 
også maling på benprotesen. Derav de to 
fotoene som ledsager denne artikkelen.

Etter å ha gitt seg med toppidretten, har 
Elin testet seg selv som bueskytter, in-
spirert av bueskyting i Momentum-mil-

En stylist var nylig på plass i treningsstudioet. Elin var blant dem som lot seg dekorere. Ikke lett å se for den som ikke vet det, at Elins høyreben 
er en protese. Foto, velvillig utlånt til Livsglede: Trine Tønnesen
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med …
jøet, men bare for etter hvert 
å finne at bueskyting ikke var 
hennes greie.

Elin forteller at hun så pole 
sport som en ny mulighet til 
å trene – til å trene og ha det 
gøy samtidig. «Dette er knall-
gøy», sier hun og tilføyer, som 
en kontrast, at det å gå i tren-
ingsstudio og løfte jern, det 
«synes jeg er gørr kjedelig.»

Hun ser pole sport som en 
god utfordring for kroppen og 
en god mulighet til å sette seg 
mål og trene for å nå målene.

En mulig OL-gren
Fra hundrevis av år tilbake i 
tiden finnes, eksempelvis i In-
dia og Kina, hva som kan sees 
som forløpere til nåtidens pole 
sport. Men først i de senere år 
har denne form for aktivitet 
funnet nåtidens internasjonalt 
organiserte former.

International Pole Sports 
Federation (Det Internasjon-
ale Pole Sport Forbundet) 
ble etablert i 2009. Norges 
Pole Sport Forbund, som er 
medlem i det internasjonale 

forbundet, kom på bena i 2014.

Pole sport utøves av kvinner og menn, 
jenter og gutter. Det arrangeres nasjon-
ale og internasjonale konkurranser, for 
ulike klasser, i pole sport. 

Sentrale personer i pole sporten inter-
nasjonalt arbeider for å få aktiviteten 
formelt akseptert som en idrettsgren – 
og for at den med tid og stunder kan bli 
tatt inn som en olympisk gren.

På nettet finnes det mye stoff, videoer 
inkludert, som gir innblikk i pole sport. 

Denne sporten har i de tidligste årene 
etter vår tids nyorganisering tiltrukket 
seg langt flere kvinnelige enn mannlige 
utøvere, men sentrale krefter arbeider 
for å få flere gutter og menn inn i rek-
kene. 

Jo da, det går an …
Elin forteller at hun trener pole sport 
i det lokale studioet én til tre ganger i 
uken. «De har forskjellige klasser, du 
melder deg på timer der du trener sam-
men med andre. En trener forteller oss 
hva vi skal gjøre.» 

I sine år som toppidrettsutøver erfarte 
Elin at trening gir resultater. Nå erfar-
er hun det igjen. Etter godt over et år 
med pole sport, sier hun: «Jeg merker 
forskjell, at jeg er blitt sterkere og mer 
fleksibel.»

Elin sier at hun så langt ikke vet om 
andre amputerte innen pole sporten i 
Norge. Uansett, hun oppfordrer gjerne 
andre amputerte til å ta fatt. «Ja, hvis de 
har lyst», sier hun, for så å tilføye at «det 
passer nok ikke for alle.»

Noen aktiviteter passer for noen am-
puterte, andre aktiviteter passer bedre 
for andre … Elin har den holdning at 
amputerte, for all del også folk generelt, 
bør ta utfordringer. «Selv om jeg har 
en skavank, kan jeg gjøre det jeg vil, jeg 
synes det er morsomt å vise at det går 
an, istedenfor å la seg begrense av hva 
det måtte være.»

Om hun ser seg som fremtidig deltager 
i pole sport-konkurranser? «Det hadde 
jo vært morsomt å delta i konkurranser, 
men vi får se …»

I årenes løp er det laget mye stoff om 
Elin i Livsglede. Se eksempelvis num-
mer 3/2016 (midtsideartikkelen) og 
nummer 4/2012 (sidene 6–7). Bladene 
finnes i PDF-format på Momentums 
nettsider.

Noen vil kanskje mene at det ser enkelt og greit ut. Men folk som er aktive i pole sporten kan 
fortelle at trening og øvelse må til. Foto, velvillig utlånt til Livsglede: Trine Tønnesen
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- 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

FRI UTFOLDELSE 
er vår spesialitet
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 brukere skal vokse og utvikle seg med sine hjelpemidler. 

Med stadig bedre teknikk og fokus på hver enkelts personlige behov 

ønsker vi å gjøre hverdagen best mulig for våre brukere. Vi vet mulig-

hetene og har løsningene som gir en god funksjon.hehetetenene o og g hahar r løløsnsn

Norsk Teknisk Ortopedi AS 
Vikaveien 17 – 2312 Ottestad  

Tlf: 62 57 44 44 nto@ortonor.no 

www.ortonor.no
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Lesertorget

Glimt fra landsmøtet

Oda Kokslien, 

Momentum Innlandet, 

har oversendt et 

knippe bilder hun tok 

under Momentums 

landsmøte på 

Gardermoen i slutten 

av april.



800.728.7950 |  college-park.com

T H E  W A T E R  P R O O F

BY COLLEGE PARK INDUSTRIES

Saltwater tested for 2 million cycles, 
plus with an antimicrobial and UV 

inhibited foot shell, the progressive 
Soleus foot performs flawlessly at 

the pool, lake, ocean or outback.

erimed
erimed international
Steinar Knutsen, +47 91 68 62 72
Tel: +46 8 449 56 50
order@erimed.se, www.erimed.se

mmmmrkkkkkk.c.ccomomomom

FacebookInstagram



Fra Hasses album 

Kanskje er du blant dem som husker … Momentum-weekenden i Trondheim i mai 2011. 
Den inkluderte en busstur hit og dit i byen – ikke minst til Nidarosdomen,  
der Momentum-folket fikk en guidet omvisning.

Reportasje fra weekenden på midtsidene i Livsglede 2/2011 (finnes som pdf på nettsidene).

Kanskje er du blant dem som husker … Momentum Øst-samlingen ved Hurdalssjøen i august 
2015. Svømmebasseng-trening var blant det som der sto på programmet. Treningen ble ledet av 
fysioterapeut Gitte Flindt Hilding (til høyre), her med Kristin Holter-Sørensen Helge Viken.

Reportasje på sidene 10-12 i Livsglede 3/2015 (finnes som pdf på nettsidene).

Kanskje er du blant dem som husker … den solrike Momentum-weekenden i Fevik  
i mai 2014. Den samlet mange titalls deltagere, og noe av det den bød på var en tur med  
skonnerten S/S «Solrik» til Grimstad og tilbake. Blant dem om bord: Karin og Hans Emil  
Møller-Hansen (bak) samt Steinar B. og Vigdis Hansen. 

Reportasje fra weekenden på midtsidene i Livsglede 2/2014 (finnes som pdf på nettsidene).



For deg som protesebruker
gjør vi en forskjell – det er ditt valg 

Vestfold: Skolmar 13, 3232 Sandefjord, 
Tlf. 33 45 45 33, e-post: info@teknomed.no

Telemark: Storgata 118, 3921 Porsgrunn, 
Tlf. 33 45 45 35, e-post: info@teknomed.no

www.teknomed.no

Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

ØSTO Ortopedisenter AS

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

Frihet. 
Til bevegelse. Og til 
i større grad å kunne 
bestemme over egne liv.
I snart 100 år har det 
vært vårt mål med 
ortopedi.

SOPHIES MINDE ORTOPEDI AS er totalleverandør 
av ortopediske hjelpemidler, og tar i mot 
pasienter fra hele landet.                                                sophiesminde.no
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Spar penger
-  få rabatt på overnatting 

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

oppført 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).

I forrige Livsglede utfordret Kent 
Ring, svensk og lårbensampu-
tert, folk i Momentum til å gå i 
gang med stående tennis. Men 
det gjenstår ennå å se om noen 
i medlemsrekkene vil gripe fatt i 
utfordringen.

Momentum-leder Kjetil Bragstad og fore-
ningens Silje Bjerga Nesland, ansvarlig 
for aktiviteter, sier til Livsglede at jo da, 
dette virker spennende nok, men det vil 
være opptil noen nedover i rekkene å ta 
et initiativ.

Tor Aalberg, benamputert –  kjent ikke 
minst som langdistansesyklist med pro-
tese, og som aktiv i Momentums styre 
og stell – har med entusiasme notert seg 
Kent Rings invitt:

Et fint initiativ fra Sverige, det ville vært 
artig å komme i gang, mener Aalberg, 
som dog ikke på stående fot ser anled-
ning til å love at han vil være initiativtag-
er. Men, som han sier med tanke på at 
den svenske tanken kan bli virkelighet: 
«Jeg kommer til å møte opp.»

Tennis i luften …



INSPIRAS

Andre kan bli inspirert til å takle sine 
egne greier, takle dem bedre, når de 
treffer denne Chris.

Eric Dargent er franskmann, mistet 
venstrebenet da han ble angrepet av en 
hai, surfer nå stående og padler stående 
og står på skateboard og sykler som om 
intet var skjedd … Inspirasjon å hente 
også fra denne Eric.

Sigrun Solberg er norsk, har gjennom 
tiår, i egenskap av ortopedisk kirurg 
og overlege og rehabiliteringslege, 
arbeidet til fordel for amputerte og blir 
nå hedret med Momentums ærespris 
…  Også denne Sigrun er til å la seg 
inspirere av.

Å lytte til inspirasjonsforedragsholder 
Chris, å beskue den kneprotese-demon-
strerende Eric (omtalt på side 4), å 
overvære prisoverrekkelsen til Sigrun 
(omtalt på side 17) – dette var for 
høydepunkter å regne under forsom-
merens weekend-samling i Trondheim 
i regi av Momentum, foreningen for 
arm- og benprotesebrukere.

Men, selvfølgelig, den enkelte kunne 
også simpelt hen se seg omkring i 
forsamlingen – for nær sagt alle, am-
putert eller ikke, har jo ett eller annet 
synlig eller ikke synlig som de takler på 
måter andre kan la seg inspirere av.

God benplass, takk …
Chris, canadieren, er en sånn mann 
som helst møter omgivelsene med spøk 

og latter, en sånn mann som – når han 
på scenen sitter på sitt rullebrett – får 
sitt publikum til å le og grine. 

Han fortalte hvordan flyvertinner, når 
han kommer om bord, kan komme til 
å spørre forsiktig om Chris trenger noe 

spesielt, kanskje et spesielt sete, hvorpå 
han gjerne svarer at et hvilket som 
helst sete er OK for ham – bare det byr 
på god benplass; så kan det gå et sekund 
eller to før vertinnene senker spørrende 
øyenbryn og bryter ut i smil … 

Chris Koch er canadier, er født 
med to armstumper og uten ben, 
reiser gjerne hit og dit i verden 
uten følge, håndterer mobilen som 
om han hadde ti fingre … 

Chris, canadieren, ser rullebrettet som sine ben.

Momentum-weekend i Trondheim 31. mai – 2. juni    

Flemming Dahl (tekst)

Hans Hekneby Reinertsen (foto)

14

LIV
S

G
LED

E



JON

Chris, hjemmehørende på en bonde-
gård i det vestlige Canada, hvor han 
innimellom mye reising liker å hjelpe 
til med traktorkjøring og annet, lot oss 
høre fra sin oppvekst at «jeg var aldri 
han Chris som manglet armer og ben, 
jeg var bare Chris.»

Vel, OK, hans bror hadde fleipende 
omtalt Chris som «min halvbror» …

Foreldrene hadde bidradd til hans 
selvhjulpenhet, mente Chris, ved at de 

stort sett 
hadde latt 
ham finne 
løsninger 
selv. «Min 
tilværelse 
da jeg vok-
ste opp, var 
veldig nor-
mal, jeg var 
med på alt», fortalte 
Chris. Og, «jeg lærte av 
bestefar at uansett hvor 
dårlig ting går, kunne 
det alltid gått verre.»

Det er ingen vits i å 
spille tid på noe man 
ikke kan forandre, ar-
gumenterte Chris, som 
sa at det som sitter i 
hodet, er det viktigste, 
«hjernen er den største 
muskelen vi har.»

Men, spøk og latter til 
side, Chris fortalte at 
nedturer kan melde 
seg også i hans til-
værelse. Et eksempel:

Han hadde hatt en 
kjæreste, det ble slutt 
på forholdet, han så 
lite lyst på livet i noen 
uker, sa så til seg 
selv at han måtte gå 
til hand ling – og la 

dermed ut på en haiketur som brakte 
ham den lange veien fra gården i vest 
til Canadas ytterste punkt i øst.

Chris, som har noen rullebrett-bårne 
maratonløp bak seg, opererer med 
et regnestykke som forteller at han 
bruker 400 prosent på å bevege seg når 
andre bruker 100 prosent.  

I Trondheim, grytidlig morgenen etter 
at han ga sitt inspirasjonsforedrag, var 
Chris ute på en flere kilometer lang 

rullebrett-tur, han fikk se Nidaros-
domen, Lerkendal stadion … 

Deretter var han blant de første som 
innfant seg i hotellets frokostsal.

En av Chris’ læresetninger: «Hver dag 
er kanskje ikke fantastisk, men det er 
noe fantastisk ved hver dag.»

Mange språk i luften
Rundt regnet 75 amputerte, pårørende 
samt representanter for leverandører 
av proteser og tilbehør deltok i Trond-
heim-weekenden. Den bød på mer enn 
canadisk inspirasjonsforedrag, fransk 
aktivitetsdemonstrasjon og festmiddag 
med prisoverrekkelse:

Leverandører av proteser og tilbehør 
var tilgjengelige for en prat om og 
fremvisning av sine saker; Trøndelag 
Ortopediske Verksted (TOV) inviterte 
til omvisning i sine nye lokaler (omtale 
av verkstedet på side 18); Momen-
tum-leder Kjetil Bragstad snakket over 
lesten hvor-var-vi-hvor-står-vi-hvor-
går-vi; noen deltok i en fysisk tren-
ing-seanse; noen var med på en se-deg-
omkring-i-byen-busstur; noen besøkte 
popmusikkmuseet Rockheim …  

Med sin senere års kontaktskaping over 
landegrenser er Momentum blitt for en 
internasjonal aktør å regne, noe som 
bidro til at det denne weekenden var 
mange språk i luften – svensk, dansk, 
engelsk, fransk … foruten norsk. 

Et av mange tegn, dette, på at Momen-
tum er en forening i løpende utvikling.  

Eric, franskmannen, stående på sitt padlebrett (SUP).

Eric, franskmannen, her på sykkel med sin aktivitetsprotese.

Sigrun, æresprisvinneren, omfavnes av Nils-Odd, som 
sammen med Kjetil (t.h.) sto for prisoverrekkelsen.

FORTS.
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Sjefens blikk
inn i fremtiden
Da Momentum-lederen selv, Kjetil 
Bragstad, sto foran forsamlingen 
med en form for hvor-var-vi-hvor-
står-vi-hvor-går-vi-redegjørelse, 
la han mye vekt på tiden Momen-
tum beveger seg inn i.

Han fastslo at han og hans medspillere 
i styre og stell satser på digitalisering – 
informasjonsflyten skal bli mer effektiv 
gjennom oppgradering av nettsidene, 
fortsatt bruk av Facebook og meget 
mulig ved å ta i bruk også andre sosiale 
medier.

Kjetil så for seg at vandreutstillingen 
Livsglede, samlingen av fotos som viser 
livsglade amputerte, kan få nytt liv ved å 
bli digitalisert.

Han sa at Momentum ønsker å bedre sa-
marbeidet med leverandører av produk-
ter og tjenester, at foreningen vektlegger 
ytterligere forbedring av aktivitetstilbu-
det til medlemmene ... 

Han minnet om at Momentum har rett 
til – og ønsker – å bli hørt i helsefaglig 
sammenheng, om at foreningen løpende 
må tilpasse seg nye myndighetskrav og 
-regler …

Han så for seg mer Momentum-del-
tagelse i internasjonale konferanser og 
seminarer …

Kjetil ga noen klare signaler om han at 
ønsker mer aktivt engasjement fra folk  
i medlemsrekkene.

«Det er dessverre altfor få som engasjerer 
seg», sa han, og fristet så med en gulrot: 
«De som engasjerer seg, blir gjerne hørt.»

Et annet signal i samme retning: 
«En av mine hovedoppgaver er å gjøre 
meg selv overflødig, for å gjøre det lettere 
for nestemann.»

Momentum-weekend i Trondheim 31. mai – 2. juni    

Arne Olav Furset, en humør-
fylt mann som under 
festmiddagen tok frem 
munnspillet.

Godt hu

og Joak

Olaf B. og Anne Guri 
Hansen var blant 

dem som besøkte 
Rockheim. Olaf 

B. er fra gammelt 
av en pasjonert 

musikk-samler, les 
om ham og Anne 

Guri i Livsglede 
4/2017 (pdf på 

nettsidene)

Protesebrukere  
møter prostese- 
leverandører.

Christoffer Lindhe, fra 
Sverige, og Chris Koch, 
fra Canada, – to sterke 

personligheter.

Liv Karin, Momentums adm. sekretær, informerer om de ulike programpostene.
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Nils-Odd Tønnevold, regnet som 
selve Mr. Momentum etter at han for 
25 år siden var en nøkkelmann bak 
etableringen av foreningen, sto for 
prisoverrekkelsen under weekendens 
festmiddag.

«Du vet at Momentum er til for å in-
spirere og spre livsglede, og du vet at  
vi tror at det er bedre å tenne et lys enn 
å forbanne mørket», sa Nils-Odd til  
Sigrun . Og han fortsatte:

«Du har i hele ditt liv som ortopedisk 
kirurg, overlege og rehabiliteringslege 
levd og pustet i tråd med disse ver-
diene. Du har alltid satt andre først. 
Pasienter eller brukere har alltid kom-
met i første rekke hos deg. Det er din 
grunninnstilling.»

Nå sto Nils-Odd der, forklarte han, for å 
«takke deg for den ukuelige innsatsen 
du har gjort for oss protesebrukere 
gjennom årtier.»

Reykjavik, Jerusalem …
Noen mini-glimt inn i Sigruns fortid:

Hun er av 1947-årgang, er nettopp blitt 
pensjonist, så dagens lys i den delen av 
Oslo som da fortsatt het Aker. Familien 
flyttet snart til Akershus, der faren 
hadde fått jobb på Landbrukshøgsko-
len.

Senere studerte hun matematikk og 
zoologi i Oslo, tok fatt på medisin-
studier i Reykjavik, avsluttet dem i 
Bergen. Hun hadde turnustjeneste i 
Trondheim, tilbragte så en periode ved 
barnekirurgisk avdeling på et sykehus 
i Jerusalem. Der traff hun sin første 
mann, som ble far til hennes tre barn.

Senere har hun unna gjort det meste 
av sin karriere i Bergen, og det aller 
meste av den på Haukeland universi-
tetssjukehus, riktignok avbrutt av seks 
år ved sykehuset på Haralds plass.

Sigrun har amputert,  
Sigrun  har rehabilitert … Hun 
har hatt med ampu terte å gjøre 
fra lenge før Momentum, fore-
ningen for arm- og benprotese-
brukere, ble etablert.

«Gått foran og banet vei»
Tilbake til Nils-Odds 
prisoverrekkelses tale, der han 
sa at Sigrun «sammen med et 
tverrfaglig team av engasjerte 
mennesker» har bygget opp 
«et av landets beste tilbud 
innen rehabilitering etter 

amputasjon.»

Sigrun har, som Nils-Odd videre sa, 
«lagt for dagen et engasjement uten 
sidestykke og lagt ned en betydelig 
frivillig innsats ved å bruke mye av din 
egen tid utover normal arbeidstid.»

Nils-Odd omtalte Sigrun som en «som 
har gått foran og banet vei» og uttrykte 
håp om at «dine etterkommere skjøn-
ner hvilken arv du etterlater deg og er i 
stand til å ivareta og videreutvikle den.»

Hyggelig å bli verdsatt …
I en prat med Livsglede etter Trond-
heim-weekenden sier Sigrun til Livs-
glede at, ja, hun setter pris på å være 
tildelt Momentums ærespris.

«Jeg synes det er veldig hyggelig, det er 
jo hyggeligst at det er pasientene som 
setter pris på en, det er det vi er her for 
og det som motiverer oss.»

fd

Prisvinneren Sigrun Solberg. 

Momentums ærespris tildelt Sigrun Solberg:

En prisvinner som
«alltid satt andre først»
En prisvinner får gjerne med seg noen lovord på 
veien hjem – og det fikk da også Sigrun Solberg, 
hun fikk mange lovord da hun under Momentums 
for sommer-weekend i Trondheim ble utropt som 
vinner av Momentums æres pris.

FORTS.

mør i «Trønderligaen». Fra venstre: Bernt Olav Ofstad, Sandra Irene 

kim Øren Paulsen, Randi Stuedal og Eva-Lisa Borgen.
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Verkstedfolkets nye giv i
Trondheims gamle trikkestall
Høyt under taket, store vinduer, 
romslig, nyoppusset, nyinn redet 
… Både ansatte og kunder finner 
dem riktig trivelige, disse lokalene 
som Trøndelag Orto pediske  Verk-
sted (TOV) har tatt i bruk – i en 
stor bygning som før i tiden var 
Trondheims store trikkestall.

Trikkene forsvant fra stallen for mange år 
siden, andre virksomheter tok den i bruk. 
Og da en del av stallen igjen ble ledig, så 
TOV-folket sitt snitt til å forlate sine gamle 
og ikke akkurat tidsmessige lokaler et par 
steinkast unna – til fordel for en ny giv i 
denne stallen.

TOVs daglig leder, adm. direktør Mette 
Vestli, ser mange utfordringer i arbeidet 
med å betjene kundene, inklusive amput-
erte som for første gang eller i oppfølgende 
konsultasjoner trenger hjelp med proteser 
samt tilhørende utstyr og tjenester.

En av utfordringene, bare én av dem, 
fastslår hun, er å få TOV-folkene selv og 
kundene til å gå seg varme i stallen, det 
gjelder jo å få alt til å gå som smurt.

En ekstra utfordring
Vestli har for øvrig, omtrent samtidig med 
TOV-flyttingen for et par måneder siden, 
fått en mer overordnet utfordring å gå løs 
på:

Etter noen år som styremedlem i Ortope-
diske Virksomheters Landsforbund (OVL), 
er hun blitt denne bransjeorganisasjonens 
styreleder, et verv der hun etterfølger 
Bjørn Sværen, en mann med mange år 
bak seg som leder.

OVL-vervet kan gi Vestli en ekstra anled-
ning til å påvirke det offentlige i helse- og 
omsorgssammenheng. Hun ser enkelte 
utviklingstrekk her hun ikke helt liker, 
men som hun sier om helheten: «Vi har 
jo faktisk et veldig velfungerende system i 
Norge.» 

En stor virksomhet 
I TOV har Vestli rundt 70 medarbeidere 
under paraplyen, ansatte ved fast be-
mannede satellittvirksomheter i Ålesund 
og Namsos inkludert. Dermed figurerer 
TOV blant de største ortopediske verksted-
virksomhetene i Norge.

TOV stikker seg også frem som ett av to 
ortopediske verksteder her i landet – det 
andre et Sophies Minde – som er offentlig 
eiet. TOV for sin del eies av St. Olavs hos-
pital, Universitetssykehuset i Trondheim. 

«Men vi driver på de samme vilkår som 
de private», presiserer Vestli, som ser at 
tilhørigheten til St. Olavs kan være fordel-
aktig ved at den sikrer pasientene, eller 
kall dem kundene, en helhetlig tjeneste. 

Av utdannelse er Vestli sivilingeniør i data-
teknikk. Karrieremessig kan hun, fra tiden 
før hun kom til TOV-stillingen i 2010, 
skilte med et par tiår som forsker og etter 
hvert forskningsleder innen informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi (IKT) ved 
det mangslungne forskningsinstituttet 
SINTEF; dernest en periode da hun ledet 
oppbyggingen av offentlige Norsk Helsen-
ett, som leverer IKT-infrastruktur for 
samhandling mellom aktører i helse- og 
omsorgssektoren.

Ja til ny teknologi
Vestli er altså for teknolog å regne, og som 
hun sier til Livsglede: «Utdannelsen dreier 
seg ikke om helsefag, men jeg jeg kjenner 
helsesektoren godt.»

Hun er rask til å tilføye at når det gjelder å 
ta seg av det helsefaglige i TOV, «så har jeg 
veldig flinke folk som kan gjøre det.»

Teknolog altså, og dermed kommer det 
ikke som noen stor overraskelse når hun 
sier at hun i TOV-sammenheng «er veldig 
for å ta i bruk ny teknologi for hva den er 
verdt.»

Dette at gipsavstøpning av amputasjons-
stumper er i ferd med å komme i skyggen 
av skanning – et fenomen som gjør seg 
gjeldende i både TOV og andre ortopediske 
verksteder – er bare ett eksempel på ny 
teknologi i den ortopeditekniske sfæren. 
Men hør hva Vestli sier, og det med et smil, 
når hun fastslår at gispavstøpningen ikke 
har gått helt over i historien:

«Vi bruker begge deler. Det er teknologen 
i meg som dessverre må innrømme at 
i visse tilfeller gir gipsavstøpning bedre 
resultater.»

Fra venstre: Ortopediingeniør Vera Heggenhougen, Ortopediingeniør Eivind Modalsli, orto-
pediingeniør Johan Gravdal, adm. direktør Mette Vestli, fysioterapeut Øyvind Bernhardsen, 
ortopeditekniker Emil Sørensen, ortopeditekniker Markus Røkke Johansen, Ortopedi ingeniør 
Gunveig Berge. Foto: Hans H. Reinertsen

Flemming Dahl (tekst)

Hans Hekneby Reinertsen (foto)

Momentum-weekend i Trondheim 31. mai – 2. juni    
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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

Ortopediteknikk  
 i sentrum

• Proteser
• Ortoser
• Ortopediske sko
• Fotsenger

• Spesialsko
• Innleggsåler
• Korsetter
• Oppbygg mm.

Alt innen
ORTOPEDISKE

hjelpemidler
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

Oslo, Gran 23 03 56 00. Lillestrøm 63 80 20 00. Sandvika 67 80 50 50.
Horten, Tønsberg, Sandefjord, Stavern 33 01 76 00.

Sandnes 51 66 44 83. Stavanger 51 88 56 60. Sogndal 97 17 22 87. Førde 57 72 24 84.

VI FORBEDRER 
MENNESKERS 
BEVEGELSESEVNE 
OG LIVSKVALITET
Med vår faglige kompetanse fokuserer vi 
på menneskers behov for å få forbedret sin 
bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet. 
For deg som pasient, innebærer dette at vi 
kan tilby spesialtilpassede hjelpemidler av 
høyeste kvalitet og standard.

www.och.no

Oslo, Akershus, Østfold, Oppland, Møre & Romsdal, Rogaland, Nord-Norge
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10. april 2019.

Lokalene i trikkestallen i Prof. Brochs gate 6
(«teknostallen») er totalrehabilitert for TOV.

med innkjøring fra baksiden.

VELKOMMEN! 

     Løsning 
kryssord
   nummer 1 - 2019
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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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ICKE EN ANNEN KARBONKOPI

+46 (0)18 34 92 91| info@nordicortopedica.se  |  www.nordicortopedica.se
Nordic Ortopedica AB | Hyvelgatan 37| SE-741 71 Knivsta | Sweden | 

Oppdag hele RUSH Serien
på www.nordicortopedica.se

LOPROKID ROVERROGUE HIPRO H2OCHOPART

Dynamisk Holdbar Flexibel



Ta kontroll over 
dine proteser
Xtend Connect er noe helt nytt som 

løser en rekke hverdagsproblemer som 

du som protesebruker står overfor.

Med Xtend Connect bytter du raskt fra 

en aktivitetsfot til en hverdagsfot. Du 

beholder samme hylse, slik at du slipper 

å ta med deg hele sett. Eller bytt raskt 

mellom utefot og innefot, selvsagt uten 

å forstyrre de viktige innstillingene.

Mer info på lindhextend.com

Følg oss gjerne på
BYTTE AV FØTTER BYTTE AV BUKSE BYTTE AV KNELEDD

 

 

Drevelins etablering i Kristiansand har gått over all 
forventning og den nyoppstartede bedriften har høstet mange 

gode tilbakemeldinger siden de åpnet dørene i august. 

Drevelin Ortopedi Sør holder en høy faglig standard 
og strekker seg langt for å møte kundens behov.

Velkommen til oss på Lund i Kristiansand!

www.drevelin.no 

E-post: drevelin@drevelinsor.no    Tlf: +47 4000 4808

Kongsgård Allé 53,  4632 Kristiansand

Valgmuligheter på Sørlandet!Valgmuligheter på Sørlandet!



KEEP YOUR COOL

COOL, CONTROLLED
AND COMFORTABLE

SUITABLE FOR ALL
ACTIVITY LEVELS

COMPATIBLE WITH
ELEVATED VACUUM

ENHANCES PROSTHESIS
SECURITY

REDUCES SWEATING,
CHAFING AND IRRITATION

AVAILABLE FOR
AK AND BK

Combining Alpha Silicone with the heat management technology of 
Outlast, SmartTemp’s revolutionary gel regulates heat by responding 

to skin temperature fluctuations.

 +46 (0)18 34 92 91  |  info@nordicortopedica.se  |  www.nordicortopedica.se
Nordic Ortopedica AB., Hyvelgatan 37, lokal 1, SE-741 71 Knivsta, Sweden



Uansett om du er på jobb, går 
tur eller trening for maraton 
tilpasser AllPro seg etter deg!

AllPro 
#AllProAllstar



Rundt 5000 personer i dagens Norge mangler arm og/
eller bein som følge av dysmeli, sykdom eller ulykke. 
Momentum driver et omfattende landsdekkende 
arbeid for å gjøre deres hverdag bedre. Ved å støtte 
oss økonomisk hjelper du oss i dette arbeidet. 

PENGEGAVE
Overfør din gave til Momentums kon-

to – 2095 49 74503 – og oppgi «Gave» 

samt ditt personnummer under «Belø-

pet gjelder», oppgi også ditt navn og 

din adresse.

MOMENTUMS ARBEID 
Blant Momentums arbeids-
oppgaver:

•   Besøkstjeneste/likepersontjeneste 

ved sykehus og opptreningssenter

•   Store og små sammenkomster 

samt sports- og aktivitetssamlinger

•   Kurs og opplæring av frivillige  

og tillitsvalgte

•  Lobbyvirksomhet overfor politikere

•   Spredning av livsglede og fjerning 

av barrierer gjennom visning av 

vandreutstillingen Livsglede

•   Utgivelse av medlemsbladet  

Livsglede

•   Drift av organisasjon nasjonalt  

og i fylkene

VIL DU BLI LIKEPERSON? 
Husker du …

•  Alle spørsmålene du hadde?

•   Alle utfordringene du trodde  

var for store?

•   At du lurte på hvor du kunne få  

ordnet med det ene og det andre?

•   Følelsen av å være den eneste som 

har det slik?

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.

Har du spørsmål? – kontakt  
Kontakt Momentums administrasjons-

sekretær Liv Karin Søstuen.

Tlf.: 4000 4360

E-post: info@momentum.nu

Gi  
noe  
tilbake!

Foto: Dag Thorenfeldt

Selvkjørende elektriske rullestoler 
blir testet på Tokyo Narita Inter-
national Airport i regi av flysel-
skapet All Nippon Airways (ANA) 
og teknologiselskapet Panasonic.

Meningen er at slike rullestoler skal være 
til hjelp for eldre og andre som har van-
skelig for å forflytte seg, spesielt når de 
drar på håndbagasje.

Lang vei, men …
På Narita som på mange andre flyplasser 
kan distansene mellom innsjekking via 
security til gate, og mellom to gater for 
transittpassasjerer, være lange.

De nye rullestolene skal selv finne veien 
fra et sted til et annet og underveis sty-
re unna mennesker og andre hindre. I 
testperioden blir rullestolene ledsaget av 
ANA-personell.

Mer i vente
Rullestolene er et ledd i en mer omfat-
tende satsing på å forbedre fremkomme-
ligheten på den travle flyplassen.

Flyplass med
selvkjørende
rullestoler

I testperioden blir rullestolene ledsaget av 
ANA-personell.
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Momentum 
landet rundt
Vi er til for deg og dine. Ta kontakt! UTVALGSKONTAKTER

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

Oppland og Hedmark 
Leder:  
Egil Kirkevold 
egkir@hotmail.com 
T: 95 26  96 53

Vestfold, Buskerud og 
Telemark 
Leder og likepersonkontakt:  
Merete Linde-Nielsen 
kongsberg.vita1423@vita.no 
T: 90 41 07 13

Hordaland, Rogaland og  
Sogn og Fjordane 
Leder: 
Mariann Vestbøstad Martinsen 
mariann_ve@hotmail.com 
T: 99 22 53 15

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

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

Likepersonkontakt:   
Helge Viken 
helge_e_viken@hotmail.com 
T: 41 31 10 35

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

Vestfold, Buskerud og 
Telemark 
Likepersonkontakt:  
Nils Kåre Lohne-Fosserud 
nklohnde@getmail.com 
T: 90 57 40 31

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

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

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

Likepersonutvalget
Mark Miller
Tlf.: 92 88 76 60
E-post: mark.miller@ 
momentum.nu

Studieutvalget
Kjetil Bragstad
Tlf.: 48 60 19 74
E-post: kjetil.bragstad@
momentum.nu

IT-utvalget
Petter Thime
Tlf.: 90 01 90 95
E-post: petter.thime@
momentum.nu

Sports- og aktivitetsutvalget
Silje Bjerga Nesland
Tlf.: 40 24 10 81
E-post: silje.bjerga.nesland@
momentum.nu

Samfunnspolitisk utvalg
Nils-Odd Tønnevold
Tlf.: 92 20 16 26
E-post: nils.tonnevold@ 
connectum.no

Momentumprisutvalget
Hans Emil Møller-Hansen
Tlf.: 90 18 38 10
E-post: h-moelle@online.no

Livsgledeutstillingsutvalget
Rune Søstuen
Tlf.: 95 96 52 42
E-post: runesostuen@ 
yahoo.no

Alle bilder ©Hans H. Reinertsen

MOMENTUM INNLANDET 

MOMENTUM SØR-ØST 

MOMENTUM SØR 

MOMENTUM VEST

MOMENTUM MIDT-NORGE 

MOMENTUM NORD 

MOMENTUM ØST 
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Hovedstyret 
i Momentum

KJETIL BRAGSTAD  
Styreleder
kjetil.bragstad@momentum.nu
T: 48 60 19 74

PETTER THIME
Nestleder
petter.thime@momentum.nu
T: 90 01 90 95

MORTEN BERG
Styremedlem/ 
økonomiansvarlig 
morten.berg@momentum.nu
T: 90 16 30 66 

MARK MILLER
Styremedlem/
Likepersonkoordinator 
mark.miller@momentum.nu
T: 92 88 76 60

SILJE BJERGA NESLAND
Styremedlem
silje.bjerga.nesland@ 
momentum.nu
T: 40 24 10 81

GEIR BORNKESSEL
Varamedlem 
geir.bornkessel@momentum.nu
T: 97 15 58 78 

THOMAS S BLANCAFLOR
Varamedlem 
sebastian@sentrumterapi.no
T: 96 87 41 97

Momentum
T: 40 00 43 60
info@momentum.nu

LIV KARIN SØSTUEN
Adm. sekretær 
info@momentum.nu
T: 47 02 10 94

Alle bilder ©Hans H. Reinertsen

En ny versjon av dokumentet 
«Felles prinsipper for universell 
utforming i Oslo», nå ute på 
høring, fokuserer på tre områder: 
Transport og samferdsel; planleg-
ging av bygg, anlegg og uteom-
råder; informasjons- og kommu-
nikasjonsteknologi (IKT).

Likevel, i et nyhetsbrev fra Barne-, ung-
doms- og familiedirektoratet blir det 
understreket at Oslo kommune i denne 
sammenheng også tar for seg krav til 
tjenester.

På noen års sikt …
Kommunen har ifølge nyhetsbrevet som 
målsetting å tilstrebe at Oslo kommune 
er ‘tilgjengelig’ innen 2025 og ‘universelt 
utformet’ innen 2035.

Dette kan leses dithen at Oslo gradvis og 
fortsatt skal bli mer god å være i for alle 
– unge og eldre, funksjonshemmede og 
ikke funksjonshemmede. 

God å være i … I høringsutkastet heter 
det at alle skal få muligheter til «sam-
funnsdeltakelse og livsutfoldelse.»

Alle skal kunne …
Om de tre områdene det fokuseres på:

•  «Alle skal kunne komme seg til og fra 
steder i Oslo uten spesielle tilretteleg-
ginger.»

•  «Alle skal kunne benytte kommunens 
bygg, anlegg og utearealer uten spe-
sielle tilrettelegginger.»

•  «Alle brukere av Oslo kommunes 
tjenester og ansatte i Oslo kommune 
skal kunne delta i informasjonssam-
funnet uten spesielle tilretteleggin-
ger.»

Med FN i ryggen
I høringsutkastet presiseres det at «vis-
jonen samsvarer med regjeringens visjon 
om et samfunn der alle kan delta.»

Det poengteres dessuten at norske krav 
til universell utforming er hjemlet i ulike 
lover og forskrifter foruten i FN-konven-
sjonen om rettigheter for personer med 
nedsatt funksjonsevne, ratifisert av Norge 
i juni 2013.

Et stadig mer  
universelt  
utformet Oslo

Illustrasjon på høringsutkastets forside: Trond Bredesen
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“ … Because it makes 
me complete.”

WHY DO WE PUSH 
OURSELVES TO…

… score again and again?

Challenger.

Sportsline. Whatever makes you complete.

www.ottobock.se

Returadresse:
Momentum
pb. 49 Skøyen
0212 Oslo


