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HOVEDSTYRETS SAMMENSETNING
Hovedstyret i Momentum ble valgt på landsmøte april 2019.
Posisjon
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn
Kjetil Bragstad
Petter Thime
Mark Miller
Morten Berg
Silje Bjerga
Nesland
Varamedlem 1 Geir Bornkessel
Varamedlem 2 Thomas S.
Blancaflor
Revisor

BDT Viken

Valgkomite

Elin H. De
Capitani
Hans Petter
Børresen

Valgkomite

Fylkeslag
Mom. Øst
Mom. SørVest
Mom. Øst
Mom. Øst
Mom. SørVest

Fylke
Viken
Rogaland
Viken
Viken
Rogaland

Nyvalg
Nyvalg
Nyvalg
Nyvalg
Nyvalg

Mom. Sentralt
Mom. Øst

Spania
Viken

Nyvalg 2 år
Nyvalg 2 år

2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Gjenvalg
Mom. SørVest

Rogaland

Gjenvalg 2 år

Momentum
Øst

Viken

Nyvalg 2 år

Valgkomite:
Elin Holen De Capitani fra Momentum Vest og Hans Petter Børresen fra Momentum
Øst. Disse ble enstemmig valgt.
Revisor: BDT Viken
Det har blitt avholdt totalt 5 styremøter i tillegg til løpende og hyppig kontakt per
epost, teams og telefon, 2 færre styremøter fra tidligere år grunnet covid-19
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MEDLEMMER
Antall tellende medlemmer 2020 er: 686
Inklusive bedriftsmedlemmer som teller 29 stk.
Av antall tellende medlemmer er 18 stk. fra land utenfor Norge.
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FYLKESLAG
Momentum har 7 Fylkeslag med egne styrer i alle landets 19 fylker:
Momentum Innlandet
bestående av Innlandet
Momentum Midt-Norge
bestående av Trøndelag, og Møre & Romsdal.
Momentum Nord
bestående av Nordland, Troms og Finnmark.
Momentum Sør-Vest
bestående av Agder og Rogaland
Momentum Sør-Øst
bestående av Vestfold, tidligere Buskerud og Telemark.
Momentum Vest
bestående av Hordaland, og Sogn & Fjordane.
Momentum Øst
bestående av Viken og Oslo.
5 fylkeslag har avholdt årsmøte etter nye vedtekter og valgt nytt styre på sine
årsmøter i 2020. Undertegnede protokoller og årsmeldinger er lagret sentralt.
2 fylkeslag har ikke avholdt årsmøter grunnet Covid-19.

ADMINISTRASJONSSEKRETÆR
Administrasjonssekretær, besatt av Liv Karin Søstuen i 50% stilling.

AKTIVITETER SENTRALT OG FYLKESVIS
2020 har vært et «koronaår» og mange av aktivitetene arrangert sentralt og fylkesvis
har måttet avlyses. Likepersonsarbeidet har bestått mest av telefonsamtaler –
oversikt over dette arbeidet ligger vedlagt. Samme gjør årsoversikt for 2020.

LIKEPERSONTJENESTEN
Momentum jobber kontinuerlig med å skolere nye likepersoner – både amputerte og
pårørende - og oppdatere allerede fungerende likepersoner.
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Antall likepersonsamtaler blir registrert i Wufoo.
År
2018
2019
2020
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Samtaler
406
622
483

I 2020 fordeler dette seg slik:
Antall personlige stk.
Antall personer i grupper 110 stk.
Antall tlf. Samtaler
227stk.
Totalt samtaler og besøk 483 stk.
Eget skjema for likepersonsamtaler er lagret sentralt.
Det er avholdt ulike samtaler og erfaringsutveksling på de arrangementer som er
gjennomført på tross av situasjonen i 2020. Egen årsoversikt er vedlagt
Det er 23 aktive likeperson som har utført likepersonstjeneste i 2020.
Det elektroniske registreringssystemet for likepersonbesøk fungerer bra.
Likepersonbesøk blir fortløpende registrert i systemet og lagret slik at det kan hentes
ut opplysninger vi trenger til enhver tid. Systemet er i tråd med Bufetats nye forskrift.
Alle fylkeslag har godkjente likepersoner. Helsepersonell på sykehus og
rehabiliteringssenter spiller en viktig rolle i likepersonarbeidet selv om det har vært
«koronastengt» Deres oppgave i denne sammenheng er å informere amputerte og
deres pårørende om muligheten for å få besøk av en likeperson (bruker/pårørende)
fra Momentum.
Informasjonskonvolutten til Momentum er godt innarbeidet og blir brukt på sykehus
og rehabiliteringsinstitusjoner. Vårt klare mål er at helsepersonell ser på
likepersontjenesten som en integrert del av behandlingsopplegget som skjer
rutinemessig, noe vi har klart å få til på flere steder. De aller fleste samtaler har
foregått via telefon eller digitalt på annen måte i 2020.
Momentum har fortsatt faste inngåtte skriftlige avtaler om likepersontjenester på
ulike institusjoner som er fornyet i 2020. Likepersonutvalget i Momentum vil
videreføre sitt arbeide med å styrke likepersontjenesten i 2021. Likepersonskurset til
Momentum er fornyet, og i 2020 er det avholdt to kurs. Det er planlagt å videreføre
dette arbeidet i 2021. Det er likepersonskoordinator i Momentum Mark Miller som er
ansvarlig for kurs og likepersonstjenesten sammen med et utvalg på 2 eksterne
medlemmer.
Momentum fikk i 2020 tildelt midler fra Helsedirektoratet til et prosjekt
«likepersonstjenesten landet rundt». Her har det ikke lykkes å bruke alle midlene i
2020 på grunn av koronatiden, men i samråd med Helsedirektoratet er midlene
overført og kan brukes i 2021.
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De fleste av Momentums likepersoner er nå re sertifisert, (gått på kurs) for å kunne
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Tlf. nr. er kunngjort i Medlemsbladet Livsglede, på hjemmesidene og i brosjyre
FYLKESLAG
Momentum Innlandet (Innlandet)
Fylkesleder: Oda Solhaug Kokslien, Skisporet 364, 2319 Hamar
Momentum Øst (Oslo, Viken)
Fylkesleder: Steinar Hansen, Rådhusgata 26, 1540 Vestby.
Momentum Sør-Øst (Vestfold , Buskerud , Telemark)
Fylkesleder: Merete Linde-Nielsen, Berghallveien 1, 3614 Kongsberg
Momentum Sør Vest (Agder, Rogaland )
Fylkesleder: Terje T. Finnsådal, Marnarveien 1985, 4534 Marnardal.
Momentum Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane)
Fylkesleder: Mariann Vesbøstad Marthinsen, Totlandsvegen 80 C, 5226 Nesttun.
Momentum Nord (Nordland, Troms og Finnmark)
Fungerende fylkesleder: Martin Hartløff,
Momentum Midt-Norge (Trøndelag, Møre og Romsdal)
Fylkesleder: Tor Aalberg, Romemyra 61a. 7091 Tiller.
Protokoller fra årsmøte 2019, og årsmeldinger 2019 er lagret sentralt.
KOMMENTAR
Dessverre har vi ikke i 2020 hatt mye aktivitet. Fylkeslagene har måttet avlyse flere
av sine aktiviteter. Men arbeidet fortsetter i 2021 med håp om at vi igjen kan samles
til ulike aktiviteter og samlinger. Det positive i 2020 er at alle fylkeslag lyktes med å
avholde årsmøter før jul, med god oppslutning etter gjeldende smittevernregler.
Fylkeslagene ved fylkesledere har fått kontinuerlig informasjon om Momentum sitt
arbeid.
Det jobbes også kontinuerlig med å oppdatere og fornye hjemmesidene og FBsidene. Likepersonkontakter (brukere og pårørende) er registrert i Livsglede og på
hjemmesiden med navn og telefonnr.
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AKTIVITETER OG MOMENTUM WEEKEND 2020
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Mange av aktivitetene er avlyst i 2020. Aktivitetene er registrert i et eget vedlagt
skjema.
MEDLEMSBLADET LIVSGLEDE
Redaksjonen fikk i 2020 nye journalist og fotograf. Hun heter Marte Nordahl og er i
redaksjonen sammen med Christine fra Wisa Grafisk. Marte tok over etter Fleming
Dahl og Hans H. Reinertsen.
Bladet fortsetter sin positive utvikling og leses av ”alle” brukere og i bransjen. Bladet
kommer ut fire ganger i året, ett nummer per kvartal, og er selvfinansierende. Petter
Thime har tatt over annonseansvaret etter Nils-Odd Tønnevold. Bladet har
informasjon om hvem som sitter i hovedstyret, likepersonkontakter i hele landet med
tlf. nr. epostadresser, samt tlf. nr. og epostadresse til landets fylkesledere.
Momentumtelefon med telefonnummer, denne administreres av
administrasjonssekretær.
Livsglede blir også lagt ut på Momentum sin hjemmeside.

UTVALG
Samfunnspolitisk utvalg
Samfunnspolitisk utvalg og informasjonsutvalget er slått sammen og formålene er:
Arbeider med ulike tiltak for å sørge for at amputerte/protesebrukere gis like
muligheter som ”funksjonsfriske”. Sentralt i det interessepolitiske arbeidet står:
Arbeide for å profilere, spre og styrke Momentums budskap og bidra til å
beholde medlemmer, verve nye, støtte og motivere fylkeslagene.
1. Bedre og spesialisert rehabilitering av arm- og benamputerte. Arbeidet er noe
utfordrende ettersom enkelte regioner ønsker å samle pasienter og brukere som
skal gjennomføre rehabilitering. Dette fører dessverre til at vår pasient- og
brukergruppe må konkurrere med langt større pasient- og brukergrupper som vil
bli prioritert. I et slikt henseende er det, slik Momentum ser det, mer
hensiktsmessig dersom amputerte, protesebrukere og deres pårørende følges
opp spesielt for deres situasjon. Dette vil føre til langt kortere rehabilitering, samt
en langt bedre rehabilitering for vår målgruppe.
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2. Kvalitetsforbedring av pasientforløpet for amputerte fra A til Å, inkl. registering,Legally signed by
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da heller logisk nok ikke opp slik at man kan se mulige forbedringspotensialer i
rehabiliteringsøyemed etc. Se ellers punkt 6.
3. Fritt behandlingsvalg (verksteder og rehabiliteringsinstitusjoner) med
reise/opphold dekket likt fritt sykehusvalg.
Dette arbeidet er fulgt opp og vedtatt.
4. Obligatorisk likepersonarbeid som ledd av pasientforløpet og avtale på alle
relevante rehab. institusjoner. Tidligere leder, Nils-Odd Tønnevold, har vært i
dialog med Helseminister Bent Høye vedr. Det er uklart hvorvidt regjeringen vil
følge opp initiativet, men vi håper og jobber for at dette skal kunne realiseres i
fremtiden.
5. Sikring av rehabilitering av amputerte på spesialisthelsetjenesten (unngå
henvisning til kommunene) følges opp gjennom brukerutvalget i Helse Sør-Øst.
6. Global standard for beste praksis av pasientforløp for protese og ortosebrukere
bestående av 60 kvalitetskriterier som alle WHO-medlemsland (inkl. Norge) må
innfri innen 5 år er vedtatt og publisert på www.ic2a.eu. Dette inkluderer at alle
amputerte og protesebrukere skal gis tilbud om likepersonsamtale. Og mye mer.
7. Levert høringsuttalelser i 2018 om endringer for lotteritilskudd som vil ramme små
organisasjoner som Momentum. Momentum har ikke fått noen tilbakemelding om
denne saken i 2019.
8. OT rehab i Bergen er besluttet flyttet til Nordås, hvilket kan få konsekvenser for
flere medlemmer, pasienter og brukere.
9. «Representantforslag 57 S» ble stemt over i Stortinget 30. Januar. Saken gjaldt
hvorvidt Ortopediske hjelpemidler fortsatt skulle finansieres gjennom
Folketrygden eller via Spesialisthelsetjenesten. Det ble vedtatt at dette fortsatt
skal finansieres via Folketrygden, hvilket gir forutsigbarhet for brukerne. I tillegg
har Stortinget presisert en styrking av likepersonarbeidet som frivillige jobber
med.
10. Smertebehandling, Porto Santo, 2019 er gjennomført. Momentum håper at
prosjektet vil på sikt forhåpentligvis kunne bli et mulig alternativ til
smertebehandling for de som sliter med fantomsmerter. En del av utgiftene til
reise og behandling dekkes av Momentum, men noe kreves av de enkelte
deltagerne. Ettersom enkelte brukere har noen utfordringer mht. økonomi er det
viktig at vi får, (dersom det kan dokumenteres), ytterligere økonomisk støtte slik at
flere får muligheten til å benytte seg av et slikt tilbud, for eksempel. Ulike
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Momentum har utarbeidet en henvendelse til Riksrevisjonen hvor vi ber dem
undersøke flere forhold ved helsetilbudet for amputerte og protesebrukere. Enkelte
henvendelser vi får i Momentum kan tyde på at det er uklart hvorvidt pasient- og
bruker får informasjon de har rett på etter pasient- og brukerrettighetsloven, reell
mulighet til å medvirke i behandlingen, benytte seg av retten til fritt sykehusvalg mm.
Dette er derfor forhold vi ønsker at Riksrevisjonen undersøker dersom de har
kapasitet. Henvendelsen er foreløpig ikke sendt idet pandemien medførte at landet
stengte ned i lang tid. Det har derfor vært vurdert til at dette blir sendt ut så snart
helsetjenesten ikke lengre vil være omfattet av unntaksbestemmelser, men en
tilnærmet normalsituasjon."
Arbeidet innen disse områdene har fått gehør og det er skjedd betydelig fremgang
som følge av utvalgets innsats, men det gjenstår mye arbeid
Likepersonsutvalg
Arbeider for å styrke og forbedre likepersontjenesten, støtte, motivere og skolere
likepersoner/pårørende i fylkene.
Utvalget setter søkelys på skolering av likepersoner, og gjennom fylkeslagene få
etablert rutinemessig utdeling av Momentums Infokonvolutt på alle sykehus og
rehabiliteringssenter som arbeider med rehabilitering av amputerte.
Satsingsområde for Momentum likepersonsutvalg.
•
Få til avtaler med alle institusjoner der de har amputerte.
•
Kursing for å få riktig antall likepersoner i forhold til aktivitet.
•
Erfaringsutveksling med likepersonkontakter i løpet av året.
•
Presentasjonen som kan benyttes som et hjelpemiddel ved
gruppebesøk blir ofte benyttet.
•
Likepersonutvalget ønsker å legge opp til flere likepersonskurs hvert år.
Dette vil gjøre rekruteringen av likepersoner enklere, ikke minst for fylkeslagene, da
vil de vite når det er tenkt å gjennomføre kurs. Og vi vil få oppdaterte og kvalifiserte
likepersoner hele tiden. Det er ønskelig å kunne matche bedre likeperson og
amputert i forhold til alder, kjønn, amputasjonsnivå, interesser og aktiviteter.
Studieutvalg
Motiverer og bistår lokallag med å søke midler fra ulike organisasjoner. Flere lokallag
har blitt oppmuntret til å søke om midler i 2019. Videre er følgende arbeid gjort:
• Det er utarbeidet og oppdatert rutiner for hvordan det skal søkes om ulike
midler og hvordan disse skal administreres.
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gjennomført.
Utvalget har på hjemmesiden lagt ut og oppdatert ulike maler samt
informasjon om rutiner vi følger i Momentum.
Alle fylkeslag er oppfordret til å søke lokale midler.
Alle fylkeslag har fått eget organisasjonsnummer.
Ledersamling for lokallag og hovedstyret ble holdt i april og august 2019.
Det er fulgt opp ulike søknadsfrister og søkt ulike fond, stiftelser osv. Noen av
disse har gitt Momentum gode inntekter.
Arbeidet som gjøres er tilgjengelig på hjemmesiden og i teams og blir dermed
enklere å administrere i fremtiden.
Det jobbes fremdeles med å «kurse» fylkeslagene i styrearbeid og rutiner. Det var
planlagt seminar for tillitsvalgte i april 2020, august 2020, deretter utsatt til januar
2021. Dette ar dessverre ikke latt seg gjennomføre grunnet covid.19. Det jobbes med
digitale løsninger for å gjennomføre slike seminarer, eventuelt videopresentasjoner
som gjøres tilgjengelig for de tillitsvalgte på nettsidene.

Sport- og aktivitetsutvalg
Motivere og inspirere til sport og aktiviteter, spre informasjon om tilbud fra andre
aktører via hjemmesider og sosiale medier. Komme med konkrete forslag til
gjennomføring.
Det er gjennomført noen aktiviteter i 2020.
Funkibator er Momentum sin samarbeidspartner på flere av arrangementene.
Medlemmene får tilsendt invitasjoner og det publiseres på hjemmesiden og
Facebook. Dette gjelder også muligheten til å delta i sportsaktiviteter som arrangeres
av andre.
Vi viser til aktivitetplan for 2020.
Økonomiutvalg
Har ansvar for Momentums regnskap, budsjett og økonomi.
Tripletex fungerer meget bra. Dette er et nettbasert system som gir en mer løpende
oversikt for styret og fylkesledere. Systemet har også en reiseregningsmodul som vil
bli benyttet i økende grad. Totalt vil dette både gi en mer effektiv styring og en økt
mulighet for flere til å ha innsyn i økonomien. I løpet av 2020 er de fleste fylkeslag og
styremedlemmer inne og tatt dette i bruk.
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Tidligere redaksjonsutvalg, organisasjonsutvalg, web/it utvalg og livsglede utstilling
går inn i dette utvalget fra 2020.
Marte Nordahl er tilsatt som ny person som jobber med det redaksjonelle i
Momentum.
Utvalget skal ta hånd om oppdatering av nettsidene, Facebook og andre sosiale
medier
Nettsidene er blitt løpende oppdatert etter behov og har fått flere endringer i 2019.
Videre er følgende gjort på nettsiden:
Nettsidene i dag bærer et betydelig mer moderne preg enn for noen år siden og er et
nyttig verktøy for de frivillige i Momentum. På nettsiden vises muligheter for
protesebrukere, amputerte og pårørende i større grad enn tidligere.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Holde hjemmesidene og FB oppdatert basert på innspill fra aktuelle
bidragsytere.
Petter Thime er leder i utvalget.
Opprettholde muligheten for annonsering på nett for interesserte aktører.
Få bedre rutine for publisering på nett og utvikle ordninger som er enkle for
alle parter, oppfordre til å komme med innspill til utvikling etc.
Sørge for at alle i utvalget kan utføre alle oppgaver slik at evt. frafall ikke vil bli
et problem.
Opplæring i teams.
Legge til rette for at flere dokumenter etc. kommer på hjemmesiden.
Utarbeide mer video og bildemateriale til bruk på nett, samt videreutvikle
YouTube kontoen. Etterstrebe video og bildematerialer fra arrangementene
våre.
Komme med videre anbefalinger basert på utvalgets kunnskap og erfaring.
Finne ut av hvilke regler som gjelder for innmelding, bruk av opplysninger,
samtykke mm.

Det er ikke vist noen livsgledeutstilling i løpet av 2020. Det jobbes med å få til en
fornying av bildene, slik at utstillingen blir lettere å håndtere. Utstillingen er levert
Blomquist som er behjelpelig med salg av bildene.
Momentumpris.
Ingen pris ble gitt i 2020.
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ØKONOMI
Årsregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr.831.908,00.
Egenkapital kr. 2 482 367,00.
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Det store overskuddet skyldes midler som er bunnet til prosjekter som ikke har latt
seg gjennomføre i 2020. Disse er overført til 2021 med avtaler om å gjennomføre
prosjektene.
Budsjettet for 2021 er satt opp med noen innspill fra lokallag.
Budsjetterte inntekter kr 2 815 000,00.
og kostnadene er estimert til kr 2 733 161,00 med et driftsresultat kr på kr. 81 839,00.
SØKNAD OM ULIKE MIDLER
Momentum har i 2020 søkt om midler til ulike prosjekter:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dam stiftelsen Helse 2020. Avslag
Tilretteleggingstilskudd fra Funkis 2020 på kr 70.000, - og i tillegg en
timepris på antall opplæringstimer. Registrering av kurs og aktiviteter
blir fulgt opp av administrasjonssekretær.
Bufetat har nye søknadsrutiner som blir fulgt opp av
administrasjonssekretær.
Det er også søkt lokalt på ulike prosjekter. Fylkeslagene oppfordres til å
søke om midler i sine regioner. Studieutvalget vil bistå med opplæring
og hjelp.
Bingomidler, det er inngått nye avtaler om bingomidler.
Momskompensasjon.
Grasrotandel fra Norsk Tipping.
Gjensidigestiftelsen fikk tilskudd til vinteraktiviteter på Beitostølen med
kr. 45.000,00 som blir utbetalt i 2020, dette er videreført til 2021
Helsedirektoratet søknad til likepersonsarbeid landet rundt kr.
200.000,00. De fleste av midlene er her overført til 2021.01.27
Helseforetak fulgt opp og søkt av adm. sekretær og lokalt.
Fylkeskommuner fulgt opp og søkt av adm. sekretær og lokalt.

Alle midler kan spores tilbake i økonomisystemet.

Hovedstyret vil rette en stor takk til alle som har bidratt til arbeidet
vårt i 2020
Dokumentet er signer elektronisk godkjent av revisor.
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