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Hei
«Kom mai du skjønne milde» synger vi til Mozarts
vakre toner. Hittil har den verken vært spesielt skjønn
eller varm, men som gode trøndere vet vi selvfølgelig
at finværet er rett rundt hjørnet, det er det alltid.
4 mai var jeg med på medlemsmøte til NHF Trondheim, der vi
hadde besøk av Anne Trondstad og Ann Kristin Øiaas fra
NAV hjelpemiddelsentral Trøndelag. De informerte om brukerpass, hvordan man går frem
for å få dette, hvem passer det
for, hvordan bruke det. Det kom
også mange gode spørsmål fra
salen, og fra de som fulgte medlemsmøtet på facebook-sidene
til NHF Trøndelag. Du finner
videoen på facebook-siden til
NHF Trøndelag under videoer.
For mange av oss som har hatt
hjelpemidler i mange år og er
kjent med både bestillingslister
og hjelpemiddeldatabasen, er
dette et godt redskap. Brukerpasset gjør at vi kan slippe å gå
via ergoterapeut, og med opptil
6 måneders venting på ergoterapeut i Trondheim kommune,
sparer vi mye tid når vi ikke
trenger å gå via dette leddet. Jo
flere som benytter seg av brukerpasset, jo mindre trykk legger vi også på ergoterapitjenesten, og dermed kan vi være med
å korte ned ventetiden som ikke
kan eller ønsker å benytte brukerpasset.
Både NHF, gjennom SAFO og
FFO, er også med hjelpemiddelsentralen i den viktige loka-

sjonsdebatten som nå foregår.
I 2026 går husleiekontraktene
ut for hjelpemiddelsentralen,
både her i Trondheim og i Levanger. Sentralen på Levanger
må flytte ut fra nåværende lokaler. Dermed kommer debatten opp om vi fremdeles skal ha
to sentraler, hvor de skal ligge
og hvordan gjøre det best mulig
for brukerne. Det blir spennende å følge denne prosessen
videre.
Vår og sommer betyr også at vi
som har hjul endelig kan begynne å bevege oss utendørs
uten å være helt avhengig av
bilen. Dette er årstiden for konserter og opplevelser og for lyse
lange sommerkvelder med
smak av Trondheims restauranter, bar og utelivs-tilbud. Det er
også sesongen for å ta bussen.
Men NHF Trøndelag har den
siste tiden fått flere henvendelser fra medlemmer som har
hatt ubehagelige opplevelser
med AtB. Både rullestolbrukere
og andre med gangproblemer,
blinde, svaksynte, og eldre opplever et busstilbud som ikke
fungerer etter at de nye Metrobussene kom til byen.
Det starter på holdeplassene
der det meldes om varslingsTrønderNytt 1/2022

systemer som ikke fungerer og
busser som ikke stopper der de
skal. Dette fører til at en ikke
finner rett buss, eller ikke kommer ombord uten hjelp. Det blir
et stort «gap» mellom buss og
holdeplass slik at både gående
og «hjulbeinte» får problemer
med å komme seg ut og inn i
bussen. Flere rapporterer om
nestenulykker der de har falt og
sklidd under bussen. De kan
takke tilfeldige passasjerer for
rask inngripen og redning.
Mange sjåfører kommer ikke ut
og tar rampen slik at vi blir avhengig av medpassasjerer, familie, venner eller assistenter
for å kunne ta bussen med
rullestol.

TrønderNytt
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Falkenborgveien 9,
						
7044 Trondheim
						

Ombord i bussen klages det på
både kjøring og annonsering.
Bussen kjører før passasjerene
har fått satt seg eller trillet stolen
på plass. I verste fall betyr det at
man kan falle, både med og uten
rullestol, og skade både seg selv
og andre. Annonseringen ombord er altfor lav. En damestemme annonserer «neste stopp,»
men navnet på holdeplassen er
umulig å oppfatte. Dermed vet
ikke blinde og svaksynte hvor de
er, eller om de er på riktig buss
(husk at annonseringen på holdeplassen heller ikke fungerte.
Som rullestolbruker sitter jeg
med ryggen til kjøreretningen
når jeg tar bussen. Dermed er

det heller ikke alltid lett å orientere seg.
Selvfølgelig er det også flinke
sjåfører i AtB. Men dessverre er
det ikke dem vi husker. Når bussturen går greit er jeg, som alle
andre passasjerer, mer opptatt
av mobiltelefonen enn av turen.
Og når vi først snakker om tur;
husk hjelpemiddelmessa på
Levanger, den 9 juni. Jeg håper
mange av dere tar turen dit!
Leverandørene har stått i kø for
å melde seg på, så nå er det bare
besøkende, medlemmer, tillitsvalgte og alle andre hjelpemiddelinteresserte å møte opp i
Levanger. Vi ses!
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Høring på ny BPA
Etter en lang prosess er Parasenteret i Trøndelag klart for bruk. Parasenteret holder til
i nye Ranheim idrettshall og har offisiell åpning 22. mars.

Kommunene har frist til 1. juli
og gi høringssvar på NOU: Selvstyret er velstyrt. Norges Handikapforbund er opptatt av at
BPA skal være en ordning som
gir likestilling og full samfunnsdeltakelse for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Vi ber
derfor høringsgivere til «NOU
2021/11 Selvstyrt er velstyrt»
om å støtte følgende prinsipper
for en ny BPA ordning.
Borgerstyrt Personlig Assistanse bygger på forutsetningen
om at man selv bestemmer
Hvem som skal være assistent
Hva assistenten skal gjøre
Hvor assistenten skal jobbe
Når assistenten skal jobbe
4

• BPA må flyttes fra Helse og
omsorgsloven
• BPA skal være en egen
tjeneste
• Retten til BPA må ikke avgrenses på bakgrunn av alder og
timebehov
• BPA ordningen må bygge på
kravene FNs funksjonshem
medekonvensjon (CRPD)
• Det må ikke være egenandel
på BPA
• BPA må gjelde alle områder i
livet (arbeid, skole/utdanning,
ferie, fritid, familieliv)
• BPA må samordnes med
funksjonsassistanse, og også
gjelde VTA, dagsenter og
arbeidsmarkedstiltak
• BPA må sømløst samordnes

•
•
•
•

slik at BPA fungerer som en
helhetlig ordning for personer
som har behov for helsetjenester eller har vedtak
etter kapittel 9 i Helse og
omsorgsloven.
Staten må sikre forutsigbar
finansiering av ordningen
Ansatte i ordningen må ha gode
og ryddige arbeidsforhold.
BPA ordningen må sikre
retten til fritt valg av BPA
tilbyder tilpasset egne behov
Nytt lovverk må ha tydelig
krav til at det skal innvilges
BPA til personlig assistanse
som er nødvendig for å kunne
leve og delta i samfunnet med
samme valgmuligheter som
andre.
TrønderNytt 1/2022

• Barns selvstendige rett til BPA
må bli helt tydelig. Barn har
også rett til likestilling og en
del av det er retten til å bli
selvstendige fra foreldre i
samme tempo som andre.
• BPA skal være uavhengig av
type funksjonsnedsettelse, og
kan tildeles alle som har
behov for personlig assistanse som man enten leder
selv eller sammen med noen
• BPA til familier med barn med
assistansebehov må vurderes
ut fra familiesituasjon som
helhet. BPA må kunne gis
både på bakgrunn av barnets
assistansebehov, for å hjelpe
foreldre med å dekke foreldrenes meromsorgsoppgaver
og som avlastningstiltak
• BPA skal også hjemles i
likestillingsloven.
• BPA skal kunne benyttes i og
utenfor egen kommune
• Tilskudd fra staten til kommunene må følge personen
• Assistenter må fortsatt ha
status som kritisk personell
• Det skal etableres et
Nasjonalt Kompetansesenter
• Saksbehandlere skal ha
likestillingskompetanse
Lovmessig forankring
Et viktig premiss for utvalgets
arbeid var at BPA skulle defineres som et likestillingsverktøy,
og ikke en helseordning. Vi
mener dette ikke kan løses så
lenge BPA fortsatt skal ligge
under helselovgivningen, med
de begrensinger som foreslås. Dette skal ikke forhindre
at personer som har behov for
helsetjenester eller har vedtak
etter kapittel 9 i HOL omfattes
av rettigheten. I forbindelse
med videre regulering må dette
utredes og hjemles, slik at det
ikke skapes tvil om at BPA er et
TrønderNytt 1/2022

likestillingsverktøy for alle, uavhengig av funksjonsnedsettelse
og assistansebehov.
Endringer i kommuneloven gir
kommunene økt selvstyre, men
også større mulighet til å fravike
forskrifter og rundskriv. Likestilling må være et nasjonalt ansvar
og kan ikke overlates til den
enkelte kommunes forståelse
og praktisering. Det er derfor
viktig at BPA hjemles i lov og
ikke i forskrift. Vi støtter i hovedsak lovforslaget i dissensen og
ber om at denne legges til
grunn for det videre arbeidet.
Likestilling gjelder alle
BPA er en ordning for likestilling
og rettigheten til BPA må ikke
stykkes opp ut fra alder, assistansebehov og organisering av
arbeidsledelse. Likestilling må
gjelde alle.
Vi mener det ikke kan settes en
øvre aldersgrense for rettigheten til BPA som foreslås i kapittel 26. Det er behovet som må
være styrende. Det kan imidlertid skilles mellom funksjonsnedsettelse og normal alderdomssvekkelse. Retten må følge behovet og ikke alder.
Vi mener det er urimelig å gi
retten til BPA etter en behovsgrense på et gitt antall timer.
Selv om tjenesten skal utformes
i samråd med den enkelte, ser
vi at BPA er området hvor flest
saker blir opphevet eller omgjort av Statsforvalteren. Faktisk
omgjør eller opphever statsforvalteren mer en 40% av ankesakene. Dette viser tydelig at
det er stor avstand mellom den
enkeltes og kommunens vurdering av behovet. Alle mennesker
ønsker i utgangspunktet å være
selvhjulpne, uten hjelp fra an-

dre. Å ha andre mennesker tett
på livet, i hjemmet og med familien er ikke et ønske, men en
nødvendighet. Ingen vil derfor
bruke mer assistansetimer enn
nødvendig. Det må gis tillit til at
den det gjelder kan vurdere
behovet sitt selv.
Retten til BPA må være entydig
og må ikke splittes opp i ulike
lover, avhengig av om du styrer
ordningen selv eller med hjelp
av andre.
Egenandeler er skatt på funksjonshemming. Ingen andre må
betale egenandel for å oppnå
likestilling. Funksjonshemmede
har generelt dårligere betalingsevne enn befolkningen for
øvrig, men betaler samtidig
betydelig mer i egenandeler på
legemidler, medisinsk utstyr,
behandlinger med mer enn
ikke-funksjonshemmede. Det er
stor forskjell på å betale egenandel gjennom hele livet og å
betale egenandel på hjemmetjenester i slutten av livet. Det
er også stor forskjell på egenandelsatsene kommunene
imellom. I noen tilfeller er egenandel så høy at vedkommende
ikke har råd til tjenesten.
Egenandeler på likestilling må
avvikles.
Lovforslaget i dissensen
(kapittel 27) bygger på prinsippene i FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD). Norge har
alle muligheter for å oppfylle
konvensjonen og det forventes
at det legges vekt på dette
i arbeidet med ny BPA regulering.
(fortsetter side 6)
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(fortsettelse fra side 5)
Helsetjenester
Selv om vi mener at BPA må ut
av helselovgivningen, er det
viktig at ordningen legger til
rette for å samordne BPA med
helsetjenester slik at de fungerer som en sømløs og helhetlig
løsning i en BPA ordning. Dette
løser mange kommuner på en
god måte i dag. Helsehjelp kan
være mer hensiktsmessig i en
BPA-ordning enn punkttjenester fra kommunen da oppgaven
utføres av færre antall personer
og dermed mindre sannsynlighet for feilbehandling.
Forholdet til Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel
9 om tvang og makt
Alle mennesker trenger trygghet
i livet sitt, spesielt personer med
sammensatte adferdsvansker.
Erfaring viser at organisering av
tjenester som BPA er et godt
forebyggende tiltak mot bruk av
tvang og makt, da en liten og
stabil personalgruppe og et stort
innslag av brukerstyring bidrar
til å redusere forekomsten av
utfordrende atferd. Slik det er i
dag omfattes personer med
vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 av
retten til BPA, og en ny BPA-lov
må sørge for at denne retten
videreføres. Vi ser derfor behov
for at det i den nye BPA-loven
uttrykkelig fremgår at personer
med vedtak etter kapittel 9 omfattes, slik at eventuell tvil, usikkerhet og skjønnsmessige vurderinger unngås.
Barn
Redd Barna sin rapport «Fritid
uten fordommer» viser at fordommer og manglende kunnskap fra voksne er de usynlige
6

barrierene som stenger barna
ute. I tillegg møter de på en
rekke fysiske barrierer. Summen av dette blir til skam, bekymring, ensomhet og utenforskap for barna som opplever
dette. BPA er en viktig nøkkel
for å sikre deltakelse, inkludering og mestring. I dag er det
mange kommuner som ikke gir
BPA til barn. Dette må derfor
stå sterkt i en ny BPA ordning.
I tillegg til barns selvstendige rett
til BPA må også BPA i større grad
kunne brukes for å avhjelpe mer
omsorgen i familier som har
barn med assistansebehov. BPA
vil bidra til at barn får bo i hjemmet sitt i stedet for å måtte
flytte til kommunal institusjon for
at foreldre skal få avlastning. For
de som trenger ekstra forutsigbarhet vil BPA sikre barn assistanse som er stabil og kjent
uavhengig av hvilken arena
barnet er på. Barn som skal utvikle selvstendighet og uavhengighet kan få mulighet til det i
samme tempo som andre barn,
og foreldre kan sikres tilsyn med
barn som trenger det for å
kunne stå i full jobb.

Statlig finansiering
Uavhengig av lovmessig forankring, må BPA ordningen sikres
forutsigbar finansiering gjennom staten. Dette bør gjøres
gjennom et eget øremerket likestillingstilskudd eller en egen
refusjonsordning tilsvarende
som for ressurskrevende
tjenester eller eventuelt en utvidelse av dagens refusjonsordning for ressurskrevende
tjenester hvor BPA har eget
innslagspunkt som dekker oppgaver som følge av arenautvidelsen.
Frihet til å velge selv
Mange kommuner gir ikke anledning til å velge andre tilretteleggere enn egen kommune.
Vi har i dag mange BPA tilbydere som har særskilt kunnskap
og systemer som dekker ulike
individuelle behov. Det er viktig
at BPA ordningen fastslår retten
til fritt brukervalg tilpasset egne
behov og at funksjonshemmede som ønsker det må få velge
å være arbeidsgivere i sin egen
BPA ordning.
TrønderNytt 1/2022

Forholdet mellom BPA og FNs funksjonshemmede
konvensjon (CRPD)
Statene som har tiltrådd CRPD‐konvensjonen er forpliktet
til å følge dette opp også gjennom lovgivning.
Vi mener følgende må ivaretas i ny BPA lovgivning

CRPD
3A

CRPD
4

CRPD
5

CRPD
19

CRPD‐konvensjonen artikkel 3a setter tydelige krav til tilrettelegging som kan
sikre «respekt for menneskers iboende verdighet, individuelle selvstendighet
med rett til å treffe egne valg, og uavhengighet».
Dette betyr at funksjonshemmede selv skal kunne styre assistansen den
enkelte trenger, og selv kunne bestemme når det er behov for tjenester fra
personell med helsefaglig kompetanse.
CRPD‐konvensjonen artikkel 4 viser til at stater som har ratifisert konvensjonen
er forpliktet til «å sikre og å fremme full gjennomføring av alle
menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle mennesker med
nedsatt funksjonsevne, uten diskriminering av noe slag på grunn av nedsatt
funksjonsevne».
Nødvendig assistanse handler med andre ord om tilrettelegging for å realisere
menneskerettigheter og grunnleggende friheter som alle har.
Behovet for ordninger som BPA er konkretisert i artikkel 5:
«Med sikte på å fremme likhet og avskaffe diskriminering skal partene treffe
alle hensiktsmessige tiltak for å sikre en rimelig tilrettelegging».
I artikkel 19 er det tydeliggjort ved at
«Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med nedsatt
funksjonsevne har samme rett som andre til å leve i samfunnet, med de
samme valgmuligheter, og skal treffe effektive og hensiktsmessige tiltak for å
legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne gjøre
full bruk av denne rettighet, og bli fullt inkludert og delta i samfunnet».
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Brukerpass
Onsdag 4.mai hadde NHF Trondheim medlemsmøte med ost- og
vin-aften. Kvelden startet med at
Anne Tronstad og Ann Kristin Øiaas fra NAV Hjelpemiddelsentral
Trøndelag, informerte om brukerpass-ordningen. Dette ble også
streamet og ligger ute på Facebook-siden til NHF Trøndelag.
Mange er nysgjerrige på ordningen
og 35 medlemmer hadde møtt opp
for å stille spørsmål og å få mer informasjon. Flere vurderer å skaffe
seg brukerpass, men føler at de vet
for lite. Selv om ordning ikke er ny,
er den lite kjent og brukt. På grunn
av de ulike erfaringer, ulike behov
og forskjellige hjelpemidler, må hver
enkelt av oss bestille time til en
samtale på Hjelpemiddelsentralen
(kan også gjøres på Teams). Der
gjøres det en individuell avtale om
brukerpass med sentralen. På møtet får man også informasjon om
hjelpemiddeldatabasen, bestillingsordning osv.
Med dagens teknologiske utvikling
vil brukerpasset sannsynligvis utvikle seg mye de kommende årene.
Derfor ønsker sentralen å få inn
tilbakemeldinger, spørsmål, forslag,
ros og ris fra oss som er brukere av
ordningen.
Brukerpass
Brukerpassordningen er en ukjent
ordning for mange som bruker
hjelpemidler. Formålet med ordningen er å styrke din egen selvbestemmelse og forenkle hjelpemiddelformidlingen.
Brukerpasset er en avtale mellom
deg og NAV Hjelpemiddelsentral.
Avtalen gir deg utvidet ansvar og økt
innflytelse i egen hjelpemiddelsak
gjennom en fullmakt (brukerpass).
Det innebærer at du har mulighet til
selv å velge samarbeidspartner ved
behov for utprøving, bytte av hjelpemiddel eller teknisk service og reparasjon. Du kan ta direkte kontakt
med NAV Hjelpemiddelsentral eller
med hjelpemiddelfirma, og du kan
bestille produkter fra hjelpemiddelsentralenes bestillingsordning selv.
Du kan benytte fagpersoner som
rådgivere for å komme fram til riktig
løsning. Fordelingen av oppgaver og
ansvar mellom deg og NAV Hjelpe8

Anne Tronstad og Ann Kristin Øiaas fra
NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag

Mange møtte opp for å høre om
brukerpass

middelsentral defineres i avtale, og
kan endres hvis du ser behov for det.
Målgruppen for brukerpasset er alle
erfarne brukere med god innsikt i
egne behov. I tillegg må du være
motivert for å styre og innta en aktiv
rolle i store deler av prosessen selv,
fra behov oppstår til løsningen er på
plass. Du må være over 18 år, fylle
inngangsvilkårene i Folketrygdloven
og ha en relasjon til NAV Hjelpemiddelsentral. Både voksne hjelpemiddelbrukere og barn og ungdom
med funksjonsnedsettelser og deres foreldre eller foresatte kan være
aktuelle for ordningen.

transport eller hvis leverandør utfører oppdraget hos deg.
Av og til kan hjelpemiddelsentralen
eller kommunen bistå deg like godt
og raskt som en leverandør. Ofte
kan problemene løses over telefon,
eller ved at lokal serviceperson utfører oppdraget. Ta kontakt. Gjennom dialog finner vi ut hva som
passer best for deg.

Hvilke hjelpemidler gjelder
brukerpasset for?
Brukerpasset gjelder for alle hjelpemidler du har i utlån og som du har
vedtak på, unntatt bil.
Valg av tekniske hjelpemidler må
skje innenfor NAVs retningslinjer,
som er styrt av nasjonale rammeavtaler. De nasjonale rammeavtalene
inneholder alle produktene du kan
velge blant. Oversikt over hvilke
hjelpemidler det er, finner du
på hjelpemiddeldatabasen.no.
Når du søker om et hjelpemiddel
skal du først vurdere om hjelpemidlene som er på avtale kan dekke ditt
behov. Hvis det ikke dekker behovet,
ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral. I slike tilfeller kan det være
mulig å søke dispensasjon.
Service og reparasjon
Når noe er ødelagt eller slitt trengs
vanligvis service eller reparasjon.
Det er du som avgjør hvem som skal
utføre dette. Hvis du velger å bruke
hjelpemiddelfirma, må du henvende deg til NAV Hjelpemiddelsentral
for å få bestillingsnummer. Dette
skal du få enkelt og raskt og du skal
ikke ha utgifter ved bruk av leverandør, til for eksempel forsendelse,

Utprøving
Du kan velge om du vil prøve ut
hjelpemidler på hjelpemiddelsentralen eller hos leverandør. På hjelpemiddelsentralen kan du prøve ut
hjelpemidler fra flere leverandører
samtidig. Hvis du benytter en leverandør som tar betalt for utprøvingen, må du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral for å få et bestillingsnummer. Dette skal du få enkelt og raskt.
NAV Hjelpemiddelsentral bestiller
alle produkter. Dette gjelder også
hvis du har vært på utprøving hos
leverandør; kontakt hjelpemiddelsentralen for å få iverksatt bestillingen.
Bestillingsordningen
Bestillingsordningen er en forenklet
formidling av enkle hjelpemidler
ikke krever søknad. Du som har
brukerpass kan også benytte denne
ordningen. Vi anbefaler at du gjennomfører godkjenningskurs før du
tar i bruk bestillingsordningen.
Kurset er lett tilgjengelig som e-læring på kunnskapsbanken.net.
Varighet på brukerpasset
Brukerpasset er gyldig så lenge du
kan og ønsker å bruke ordningen.
Det anbefales at bruker og hjelpemiddelsentralen har oppfølgingssamtaler med jevne mellomrom og
når behov endres. Hvordan dette
gjøres må vurderes i hvert enkelt
tilfelle og avtales i samtale ved tildeling av brukerpass.
TrønderNytt 1/2022

Må stå på høyreside

Livskvalitet
på hjul

Tid for å komme seg ut

Terrengen AS

Jutulveien 4, 7392 Rennebu
Telefon 72 42 65 60 / 476 24 600
Epost info@terrengen.no – Web www.terrengen.no
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Vi har ventet på dette lenge. De siste to årene
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Kunde: Jon Arne Langørgen AS
si å ikke kunne leve fritt. Ikke kunne møte venner
som
erLangørgen
glade i, ikke kunne reise
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Jonvi
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Telefon: 99være
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Tlf. 90 19 66 66 i Norge i dag, får ikke leve det frie lining fremdeles isolert. Mange funksjonshemmede
www.byggmesterbugge.no
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vet som de aller fleste andre tar for gitt. Og slik har det vært også før pandemien.
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GIR VERDI
Nanett
Mørk
For noen gjør mangelen på assistanse at man ikke får velge
når man står opp, hva man vil
ha på brødskiva, om man får
gå på nærskolen sin sammen
med nabobarna i gata. Som
voksen kan man oppleve at
man ikke får tatt den utdanningen man alltid har drømt
om, ikke får ta del i arbeidslivet, gå på restaurant eller konsert med vennene sine. At
man ikke selv kan få velge om
man skal gifte seg eller få
barn. At man ikke engang får
velge når man skal legge seg,
eller får gå på do når man må.
Kort sagt opplever mange
funksjonshemmede i Norge i
dag at vi ikke får være med å
delta, være med å forme samfunnet rundt oss. Vi lever et liv
i evig lockdown.
I 2021, med den forrige regjeringen, ble inkorporering av
CRPD, menneskerettighetskonvensjonen for funksjonshemmede, stemt ned i Stortinget. Enda det hadde bred
støtte hos partiene. Derfor har
vi stort håp, og stor tiltro til
10

Helse og omsorg

Rådhusveien 13, 7100 Rissa
Frist for denne korrek
Tlf 74 85 51 00
Mandag 28. se
www.indrefosen.kommune.no

den nye regjeringen.
ne for funksjonshemmede
R Ø R O SMESTE
R I S S A Vi heier
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i den norske
MESTE
Teglverksveien
85,For
7105
Stadsbygd BYGGER
DET
MESTE
er utålmodige.
akkurat
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Vi vet at vi funksjonshemmede, Norges største diskriminerte gruppe, daglig opplever
bruddSpå
T menneskerettigheEINKJER
tene i Norge. Og vi vet at det
finnes vilje i regjeringen til å
stoppe dette. For menneskerettighetene skal gjelde alle,
menneskerettigheter
skal
Bogaveien 7, 7725 Steinkjer
koste,
og17
menneskerettigheteT: 74
07 20 • inntre.no

Flytanking AS

Trondheim, Lufthavn Værnes
7500 Stjørdal

Tlf. 74 83 46 40
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Storbyweekend i Trondheim
Siste helga i april arrangerte NHFU Storbyweekend i Trondheim med 46 deltakere fra
hele landet. Mange deltok for første gang og fikk sett Trondheim på godt og vondt. På
programmet var det både Stand-up show, sosialt samvær og utforskning av byen. På
lørdag fikk deltakerne prøve nye idretter på det nye parasenteret på Ranheim. Søndag
ble brukt til workshop i aksjonisme. Her ønsket ungdommene fokus på universell utforming, arbeidsliv, CRPD, BPA, transport og retten til å bo hvor du vil og med de du vil.
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Velkommen til Midt-Norsk
Hjelpemiddelmesse
I Trønderhallen, Levanger
Torsdag 9. juni kl. 10.00–18.00
Gratis parkering og inngang.
Åpen kafè under messa.

Norges Handikapforbund Trøndelag arrangerer Midt-Norsk
Hjelpemiddelmesse i Trønderhallen, Levanger. Messen avholdes for 10. gang
og er blitt en viktig møteplass og arena for utstilling av nye og kjente produkter
og tjenester.
Vi har 40 utstillere som vil vise frem nye og nyttige produkter.

www.mn-hjelpemiddelmesse.no

Velkommen !

12
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Utstillere 2022

Hjelpemiddelsentral
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Jobbreise til Uganda
– første feltbesøk på to år!
Martine Eliasson og Marie Iversen Bjørn ble ansatt i Norges Handikapforbunds
internasjonale avdeling som prosjektkonsulenter i prosjektet «Together for
Inclusion» i februar 2022. Together for Inclusion (TOFI) er et samarbeid mellom
funksjonshemmedes organisasjoner og flere store bistands- og rettighetsorganisasjoner med mål om at flere aktører skal inkludere funksjonshemmede
og jobbe for å fremme funksjonshemmedes rettigheter.
Tekst og foto: Martine Eliasson

I uke 11 fikk de to nye prosjektkonsulene være med Internasjonal avdeling i Norges Handikapforbund på jobbreise til
Uganda. Norges Handikapforbund har jobbet for funksjonshemmedes rettigheter i Uganda
og støttet kapasitetsbygging av
organisasjonene deres siden
midten av 80-tallet. Sammen
med paraplyorganisasjonen for
funksjonshemmedes organisasjoner i Uganda (NUDIPU) og
våre lokale samarbeidspartnere
jobber vi med menneskerettigheter og påvirkningsarbeid,
inkluderende utdanning, spareog lånegrupper, og inkluderende katastrofeforebygging. Vi
har også fått etablert et nytt
14

landskontor for Norges Handikapforbund i Uganda, som vi
dro ned for å besøke.
Mens vi var i Uganda, arrangerte vi en fellesdag for våre
kollegaer i Uganda og i Norge.
Dagen gikk med på å bli bedre
kjent med hverandre og finne
ut hvordan vi kunne jobbe fram
et godt samarbeid på tvers av
landegrenser. På kvelden spiste
vi en fellesmiddag på toppen av
Kampala, hovedstaden i Uganda, med utsikt over Kampala by.
Neste dag hadde vi tematiske
møter for å snakke om prosjektene våre og snakket hvordan
vi kan forvandte midlene riktig
for å sikre at funksjonshem-

mede i Uganda får tilgang på
sine grunnleggende menneskerettigheter. Vi fikk gode diskusjoner og møter med våre kollegaer i løpe av dagen, som var
ble på å styrke samarbeidet.
De to siste dagene av oppholdet
ble brukt til feltbesøk, hvor vi
besøkte spare- og lånegrupper
i diskriktene Kamuli og Luuka,
som ligger ca. en 3 timers biltur
utenfor hovedstaden. Rundt om
i verden har funksjonshemmede
og familiene deres større sannsynlighet for å oppleve økonomiske og sosiale vansker. Ifølge
FN er antallet funksjonshemmede under fattigdomsgrensen
høyere, og i enkelte land dobbel,
TrønderNytt 1/2022

enn for dem uten funksjonsnedsettelser. Ved å være en del av
inkluderende spare- og lånegrupper i lokalsamfunnene får
funksjonshemmede mulighet til
å ta opp mikrolån og opplæring
i entreprenørskap. Da vi besøkte de ulike gruppene rundt
omkring i diskriktene, fikk vi høre
at spare- og lånegruppene gir
funksjonshemmede et økonomisk grunnlag til å delta i lokalsamfunnet sitt på lik linje med
ikke-funksjonshemmede. Grup-

pene bryter dermed fattigdomsmønstret som mange funksjonshemmede er fanget i, gir mennesker med funksjonsnedsettelser en økonomisk selvstendighet.

City Lade

Etter mange gode møter med
våre kollegaer, kom vi hjem med
en ny energi og nyHaakon
giv for VIIs
å gate 9, 7041 Trondheim
fortsette jobben med å sikre
funksjonshemmedes mennes-Tlf: 400 01 201
kerettigheter og skape en mer
Martine Eliasson
inkluderende verden.
coopmidtnorge.no

INDERØY

L E VA N G E R

www.inderoysodd.no

NÆRØY

ynvekst.no

Klart det er mulig!
Funksjonshemmet ungdom i Trøndelag kan ta fagutdanning.
Vil du lære et fag, trenger ikke din funksjonshemming å være noen hindring.
Forholdene kan legges til rette i lærebedriftene ved hjelp av offentlig tilskudd.
Ta kontakt – vi gir nærmere informasjon om mulighetene.
Trøndelag fylkeskommune
Avdeling for utdanning
fagopplaring@trondelagfylke.no
TrønderNytt 1/2022
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Søk skoleplass nå.

Inntak frem til 1. oktober.

Søk skoleplass nå.

Vi hjelper
Vi
deghjelper
deg
å lykkes!
å lykkes!

Inntak frem til 1. oktober.
•

Elektro og datateknologi

••

Salg,
service
og reiseliv
Elektro
og datateknologi

••

Informasjonsteknologi
Salg, service og reiselivog
medieproduksjon
Informasjonsteknologi og
Påbygg til generell
medieproduksjon
studiekompetanse
Påbygg til generell
studiekompetanse

•
•
•

Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer?
Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer?
Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en
videregående opplæring?
Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en
videregående opplæring?
Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet i et
trygt miljø.
Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet i et
trygt miljø.
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facebook.com/krokeidevgs
firmapost@krokeide.vgs.no
facebook.com/krokeidevgs
instagram.com/krokeide_vgs
firmapost@krokeide.vgs.no
www.krokeide.vgs.no
instagram.com/krokeide_vgs
www.krokeide.vgs.no
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• Rehabilitering
• Vinduer/dører
• Etterisolering
Tlf.: 73 60 60 70
• Vinduer/dører
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Tlf.: 73 60 60 70

• post@asbyggservice.no
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31
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• Tilbygg/påbygg
30 31
• Ombygging
1. januar Første nyttårsdag
• Tilbygg/påbygg
• Servicearbeid
• Ombygging
1. januar Første nyttårsdag
• post@asbyggservice.no
• Servicearbeid

www.asbyggservice.no
www.asbyggservice.no

RAGN SELLS
RAGN
SELLS
En del av kretsløpet
Din
innen
Entotalleverandør
del av kretsløpet
avfallshåndtering
Din totalleverandør innen

Fra A te B fra 7. august
Fra ASe te
B fra 7. iaugust
kollektivtilbudet
din
kommune på atb.no/trondelag
Se kollektivtilbudet i din
kommune på atb.no/trondelag

avfallshåndtering
www.ragnsells.no
08899

08899

www.ragnsells.no

Vi:dere sammen
Vi:dere sammen

Camphill - landsbyene med plass for alle
Camphill1333,
- landsbyene
Malvikvegen
7550 Hommelvik med plass for alle
NORGE
NORGE

Tlf:
+47 73 971333,
84 607550 Hommelvik
Malvikvegen
Epost:
sekretariat@camphill.no
Tlf: +47 73 97 84 60
Epost: sekretariat@camphill.no

Les mer om våre flotte
tilbud
ogom
kontaktinfo
Les
mer
våre flottepå:
https://camphill.no/
tilbud og kontaktinfo på:
https://camphill.no/

Jøssåsen Landsby

Camphill Rotvoll

Vallersund Gård

Jøssåsen
ligger i Landsby
Malvik kommune
Jøssåsen
i Trøndelag. Landsbyen ligger ved
Jøssåsen
liggeri iMostadmark
Malvik kommune
Jøssåstjernet
ikke
ilangt
Trøndelag.
LandsbyenTrondheim
ligger ved
unna kulturbyen
Jøssåstjernet
i Mostadmark ikke
og flyplassen Trondheim/Værnes.
langt
unna kulturbyen
Trondheim
I landsbyen
bor det ca.
40 mennesog
Trondheim/Værnes.
ker.flyplassen
I tillegg kommer
det på dagtid
I
borlokalmiljøet
det ca. 40 mennesenlandsbyen
del folk fra
som tar
ker.
tillegg kommer det på dagtid
del i Iarbeidet.
en del folk fra lokalmiljøet som tar
del i arbeidet.

Camphill
Rotvoll Rotvoll
ligger landlig til,
Camphill
ned mot fjorden, ikke langt fra
Camphill
Rotvoll
landlig
til,
Trondheim
by. Viligger
holder
til i et
ned
mot
fjorden, ikke
langt
fra25
vanlig
boligområde
og er
omlag
Trondheim
by. Vi holder
til i et
mennesker fordelt
på 3 bolighus
vanlig
boligområde
og ersom
omlag
25
med plass
til 10 voksne
trenmennesker
fordelt på 3
ger hjelp i dagliglivet.
Vibolighus
har flere
med
plass tilet
10flott
voksne
som safteri,
trenverksteder:
veveri,
ger
hjelp
dagliglivet.
Vi har flere
bakeri
og ien
liten landhandel.
verksteder: et flott veveri, safteri,
bakeri og en liten landhandel.

Vallersund
Gård er en
liten
Vallersund
Gård
Camphill-landsby som ligger ytterst
Vallersund
Gård er enDet
litener en
på Trøndelagskysten.
Camphill-landsby
somvanlige
ligger som
ytterst
landsby utenom det
gir
på
Trøndelagskysten.
er en
omsorg
til forskjelligeDet
mennesker
landsby
utenom
det vanlige
som gir
med spesielle
behov
og her holder
omsorg
til forskjellige
mennesker
Framskolen
til, et folkehøyskolemed
spesielle
og her
holder
lignende
tilbudbehov
for unge
mennesker
Framskolen
til, et folkehøyskolemed utviklingshemming.
lignende tilbud for unge mennesker
med utviklingshemming.
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ORKLAND

TRONDHEIM

Kunde: Jon Arne Langørgen AS
Kontaktperson: Jon Arne Langørgen
Telefon: 99 23 76 60
Tilbygg og Rehabilitering • Nybygg
E-post:
jonarnel@online.no
LAKK
- BILGLASS

Markøren Reklame AS
Org.nr.: NO 914773709 MVA
Vår referanse: Nanett Mørk
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E-post: nanett@markoren.no
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www.byggmesterbugge.no
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ORKDAL BILSKADE AS
Tlf. 90 19 66 66 KAROSSERI
- LAKK
- BILGLASS
Med
vennlig
hilsen

Grafisk ansvarlig

GIR VERDI
Nanett
Mørk

Frist for denne korrekturen er:

Mandag 28. sept 2020

RISSA
Telefon: 73 82 88 80

ITAB Industrier AS
Teglverksveien 85, 7105 Stadsbygd
Tlf. 73 85 63 50 • www.itab.com

Telefon:
932 01 165
Telefon: 932 01 165
E-post:
arnt@arnteh.no
E-post: arnt@arnteh.no

Helse og omsorg
Rådhusveien 13, 7100 Rissa
Tlf 74 85 51 00
www.indrefosen.kommune.no

R ØDET
R O SMESTE
BYGGER
BYGGER DET MESTE
BYGGER DET MESTE
BYGGER DET MESTE
BYGGER DET MESTE
BYGGER DET MESTE
BYGGER DET MESTE
BYGGER
MESTE

City Lade
Haakon
VIIs
Verksted: Tungaveien 36, 7047
Trondheim

gate 9, 7041 Trondheim

Tlf. 905 63 508
www.svanholmglass.no

Tlf: 400 01 201

SEnTstor
J Øtakk
R DtilAalleL

coopmidtnorge.no

Markøren Reklame AS | Olaf Helset vei 5, 0694 Oslo | Telefon 23 89 70 07 | E-post: post@markoren.no | www.markoren.no
Org.nr.: NO 914773709 MVA | Bankkonto: 1720 27 01396

våre annonsører

Bemanningsselskap til bygg- og anleggsbransjen.

INDERØY

Trondheim, Lufthavn Værnes
L E7500
V AStjørdal
NGER

NÆRØY

STEINKJER

Tlf. 74 83 46 40

Flytanking AS

www.inderoysodd.no
Bogaveien 7, 7725 Steinkjer
18 T: 74 17 07 20 • inntre.no

gbu.as

ynvekst.no
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VITO

De er vant til å møte de høyeste forventningene.

Det er derfor de er merket
med en stjerne.
Vito Tourer og Sprinter Tourer er ekte Mercedes-Benz med alt det innebærer av klasseledende
sikkerhet og driftsøkonomi. De byr på masse plass, personbilkomfort og en rikholdig liste med
standard- og ekstrautstyr som gir deg fleksibilitet og mulighet for luksuriøs skreddersøm.
Snakk med oss – vi lager din nye bil, akkurat slik du vil ha den.

Kontakt:

Bjørn Håkon Elnan
+47 91 37 79 30
bjorn.hakon.elnan@motor-trade.no

TrønderNytt 1/2022
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.05.22
NHF Agdenes
v/ Hjørdis Fremstad
Mølnhaugan 38
7318 Agdenes
Mobil: 950 42 521
E-post: hfrems@hotmail.com

NHF Meråker
v/ Tove Kvamseng
Stordalsvegen
7530 Meråker
Tlf: 452 85 442
E-post: stovek@ntebb.no

NHF Indre Fosen
v/ Anne Berit Berge
Djupdalsveien 32
7100 Rissa
Mob: 90511034
E-post: abeber@online.no

NHF Flatanger
v/ Inger Vedvik
7777 Nord-Statland
Mobil: 918 71 862
E-post: ingerved@gmail.com

NHF Midtre Gauldal
V/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720

NHF Roan og Osen
v/Mathilde Hansen
Finnstuveien 12
7190 Bessaker
Tlf: 40316030
Epost: elihars@online.no

NHF Frosta
v/Janne Viktil
Vigtil Øvre
7633 Frosta
Mobil: 901 24 793
E-post:janne58viktil@gmail.com
NHF Frøya og Hitra
v/ Ruth S. Johansen
7273 Norddyrøy
Mobil: 995 39 900
E-post: rutjo@online.no
NHF Grong
V/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
NHF Høylandet
v/ Johannes Okstad
7977 Høylandet
Mob: 922 69 986
E-post: kjokstad@hotmail.com
NHF Malvik
v/ Tone Wiig
Naustanv. 24
7560 Vikhammer
Mobil: 957 26 165
E-post: tone.wiig@vegvesen.no
NHF Melhus
V/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720

20

NHF Mosvik
V/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
NHF Namsos
v/ Laila Martinsen
Konvallvegen 3 B
7802 NAMSOS
Mobil: 45637542
E-post: marete80@hotmail.com
NHF Nærøysund
v/ Brynjulf Flasnes
7970 Kolvereid
Mobil: 901 52 184
E-post: brynjulf.flasnes@
naroy.kommune.no
NHF Oppdal
v/Eirik Lien
Bjerkehagen 7a
7340 Oppdal
E-post: eirik.lien@oppdal.com
NHF Orkladal
v/ Jan Morten Almli
Håggåveien 5a
7320 Fannrem
Mobil: 992 50 895
E-post: jma@orkdal-il.no
NHF Rennebu
v/Gun Aune
Løkkjvn. 16, Berkåk
7391 Rennebu
Mobil: 992 66 599
E-post: gunaune@yahoo.no

NHF Selbu
v/Ingar Lien
Innbygda
7580 Selbu
Mobil: 412 15 208
E-post: ingar@lien-selbu.no
NHF Skaun
v/Ann-Helen Skogly
Kjærringdalen 6, 7353 Børsa
Mob: 97 66 00 11
E-post: annhelen33@gmail.com
NHF Steinkjer og omegn
v/Roy Staven
Nessjordet 21 , 7670 Inderøy
Mob: 91727730
e-post: roy.staven@ntebb.no
NHF Trondheim
v/ Kristin Kvaal
Falkenborgveien 9
7044 Trondheim
Mob: 90838709
Tlf: 73 92 24 55
E-post: nhftrondheim@nhf.no
NHF Verdal og Levanger
v/Odd Steinkjer
Reinsholm 1 F
7654 VERDAL
Mob: 41334469
odd.steinkjer@vktv.no
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.05.22
NHF Ørland
v/ Nynke Feenstra
Ursfjellveien 1
7167 Vallersund
Mobil: 400 90 221
E-post: nynkkl-f@online.no
NHF Ålen og Haltdalen
v/Marit Ingeborg Hegseth
Hessdalsvegen 793, 7380 Ålen
Mobil: 944 99 452
E-post: mihegseth@gmail.com
NHF Åfjord
v/Lise Sørheim
Furuhaugen 10, 7170 Åfjord
Mobil: 90 89 22 51
E-post: lisesorheim@gmail.com
NHF Stjørdal
v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
LFA Trøndelag
v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720

LKB Trøndelag
v/ Marthe Haugan
Mob: 90768205
epost: trondelag@lkb.no
LFPS Trøndelag
v/Gunnbjørg Lambertsen
Margrethe Thomsets veg 17,
7036 Trondheim
Mobil: 98059169
E-post: gujola44@gmail.com
A.L.F. Trøndelag
v/ Marit Rokkones
Øvre Flatåsvei 3 B,
7079 Flatåsen
Mobil: 905 69 718
E-post: marokko@online.no
http://www.alf-trondelag.no
LARS Trøndelag
v/ Tommy Borg
Rishaugen,
7760 Snåsa
Mobil 936 92 408
E-post: tommyborg@live.no

LFS Trøndelag
v/ Hilde Andresen
Boks 4188 Valentinlyst
7451 Trondheim
Mobil: 960 17 389
E-post: lfs.trondelag@gmail.com
HBF Trøndelag
v/ Bjørg Karin Lassen
Hestøyveien 11 7270 Dyrvik
Mobil 48229288
E-post: trondelag@hbf.no
LFN Trøndelag
V/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
NHFU Trøndelag
v/ Mia Sveberg Larsen
Mobil: 95523081
E-post: mia-lars@hotmail.com
NHF Ung Voksen
v/ Pia Synnøve Istad
Tlf: 98 08 12 11
E-post: piaistad@gmail.com

City Lade
Haakon VIIs gate 9, 7041 Trondheim

Tlf: 400 01 201
coopmidtnorge.no
TrønderNytt 1/2022

INDERØY
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L E VA N G E R

NÆRØY

KRYSSORD

Vinner forrige nummer:

Navn:............................................................................................

Peder Drøyvollsmo, Ålen

Løsning sendes innen
Adresse:........................................................................................ 10. august 2022 til:
NHF Trøndelag
Postnr/sted:....................................................................................
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Riktige svar er med i trekningen av 2 Quick-lodd.

Falkenborgveien
9, 7044NTrondheim
Trønder
ytt 1/2022

Nest siste omslagsside

7125 VANVIKAN
Tlf. 95 08 70 70

Se www.abuss.no
for våre turer
post@abuss.no
Besøk oss
på Facebook
Med plass for
5 gjester
sittende i
rullestol.

installasjon
Elpro installasjon har erfarne elektrikere i hele Midt-Norge og kan
hjelpe deg med alt fra rådgivning til større prosjekter innen elektro.

Region
Midt-Norge

Servicesenter 400 06 742 elektriker@elpro.no

Tømmesdalsvegen
Trønder
Nytt 1/20224, 7236 Hovin | T: 72 85 20 00

www.byasentrevare.no
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Returadresse:
NHF Trøndelag
Falkenborgveien 9
7044 Trondheim

FOTTØY • ORTOSER • PROTESER
Alle ortopediske hjelpemidler
Poliklinikk med ortoped, etter henvisning fra fastlege.

Vi er her for deg!
Du finner oss i nye lokaler i
Prof. Brochs gate 8c («Teknostallen»).

VELKOMMEN TIL TOV!
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