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Norges Handikapforbund Øst Regionstyret
Regionleder
Tove M. Larsen
H. Halvorsens vei 15 a, 1734 Hafslundsøy
Tlf: 951 03 796
tove.larsen65@gmail.com

Ken (Jan Kenrick Glad) Jackson
Åbyggeveien 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
kenrick@jackson.kz
Sonja Sandbakk
Hagasletta 4 B, 2150 Årnes
Tlf: 951 37 473
sandbakksonja@gmail.com

1. Nestleder - organisatorisk
Arild Karlsen
Skytterveien 14, 1710 Sarpsborg
Tlf: 977 47 975
arild.karlsen@getmail.no

Varamedlemmer:
1. vara Simen Aker (møtende)
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
simen.a@online.no

2. Nestleder - politisk
Tone Lillestølen
Prost Kroghsv. 29, 1710 Sarpsborg
Tlf: 413 14 267
tone.lillestolen@getmail.no

2. vara Kjerstin Eilertsen
Åsenveien 1A, 1743 Klavestadhaugen
Tlf: 959 35 259
kj-eile@online.no

Styremedlemmer:
Bernt Støylen
Ankersvingen 2, 1358 Jar
Tlf: 926 13 459
2040markus@gmail.com
Willy K Aagaard
Skogheim, Rute 503, 1766 Halden
Tlf: 472 76 501
w.k.aagaard@gmail.com
Vil du vite mer om hva regionstyret jobber med?
Protokollene fra regionstyremøtene ligger ute på NHF Østs
hjemmeside: www.nhf.no/oest Gå inn på venstre meny, klikk
først på linken Om oss og deretter på linken Regionstyret.
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3. vara Egil Schjolden
St. Hans veien 24C, 1727 Sarpsborg
Tlf: 907 50 326
egil.schjolden@gmail.com
NHF Øst sin administrasjon:
Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo
Regionkontorleder
Hanne Grimstvedt
Tlf: 940 32 887 (kun dagtid)
hanne.grimstvedt@nhf.no

Organisasjonskonsulent
Ann-Karin Pettersen
Tlf: 468 40 025 (kun dagtid)
ann-karin.pettersen@nhf.no
Jobber fast mandager og tirsdager
og onsdager i oddetallsuker.

Redaksjonsutvalget
På grensen
Redaktørens spalte
Evakuering av personer med funksjonsnedsettelser
NAV: Hva med hørselen?
Verdt å vite PC og aktivitetshjelpemidler
Gratulerer Norges Handikapforbund Øst
Midlertidige ansettelser – nei takk
Alle skal med ombord på Tenacious – Alle skal med under fulle seil
Ekspert på eget liv! Huff! Nei! Ikke!
Natur, kultur, og fysisk aktivitet i fellesskap
Markeds grøde
Trening er å bryte ned, hvile er å bygge opp igjen!
Polioens dag – polio før og nå - hvordan har vi det i dag?
Diverse informasjon fra regionen
Kryssord
Kalenderen
Lokallag i Norges Handikapforbund Øst

REGIONNYTT
Informasjonsblad for
Norges Handikapforbund ØST
Årgang 11 – nr. 2 - 2014
Utkommer 4 ganger pr. år
Utgiver:
Norges Handikapforbund Øst
Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo
Telefon: 64 87 88 44
Telefaks: 64 86 80 80
Ansvarlig redaktør:
Arild Karlsen
Fungerende regionleder
E-post: arild.karlsen@getmail.no
Redaktør:
Ann-Karin Pettersen
E-post: ann-karin.pettersen@nhf.no
Redaksjonskomite:
Arild Karlsen
E-post: arild.karlsen@getmail.no
Bernt Støylen
E-post: 2040markus@gmail.com
Ragnhild Skovly Hartviksen
E-post: ragnhsk@online.no
Ann-Karin Pettersen
E-post: ann-karin.pettersen@nhf.no
Anne Sundby
E-post: anneinez@online.no
Anne Karin Johansen
epst: ankjohan@online.no
Jan Kenrick Glad Jackson
epost: kenrick@jackson.kz
Ansvarlig for annonser:
Media Direct Norge AS
Postboks 2385
3003 Drammen
Telefon: 32 20 56 00
Telefaks: 32 20 56 99
Layout og trykk:
BK Grafisk
Postboks 2076, 3202 Sandefjord
www.bkgrafisk.no
Forsidefoto:
Tenacious og Lord Nelson sammen
på Tenacious
Copyright Rossographer/Wikimedia
and licensed for reuse under
Creative Commons licence

Redaksjonsutvalget

Sosiale medier og god
gammeldags informasjon

Det er mange utfordringer ved å skulle formidle NHF Østs
meninger og verdier i en moderne mediehverdag. Vi har gode
gamle informasjonskanaler som vi ikke har lyst til å gi slipp
på, som dette bladet du holder på å lese.
Vi vet at vi når medlemmene våre med Regionnytt, og at mange leser det med stor
glede. Så eksperimenterer vi med Facebook og har egen nettside med kontaktinformasjon, programmer, lover og litt annet. Det noe maniske Twitter holder vi oss unna
enn så lenge.
Regionnytt skal være både underholdende og informativt, en blanding av viktige og
morsomme saker. Vi har både meningsytringer og matoppskrifter, referater fra
møter og samlinger og reportasjer. Slik vil vi bladet skal være, det gjør det mer lettlest og slik blir det lest mer.
Det er viktig for oss å ha kontakt med medlemmene våre, vise hva vi holder på med
og hva som skjer rundt om i regionen. Det får vi gjort med medlemsbladet. Regionnytt
kommer fire ganger i året, men er ikke det eneste medlemsbladet medlemmene våre
får. Handikapnytt kommer med seks nummer hvert år, og har blitt et svært godt tidsskrift. De av oss som i tillegg er med i en landsforening får også den foreningens
medlemsblad. Det kan bli ganske mange trykksaker i løpet av et år.
Nettsidene våre er under opprydning. Designen har vi ikke kontroll over i regionen,
dette er det NHF sentralt som styrer, men vi har begynt å rydde opp i innholdet ved å
slette utdatert stoff og sørge for korrekte opplysninger. Ambisjonen er å ha en enkel
nettside hvor det er lett å finne nødvendig informasjon. Sentralt jobber med en oppdatert nettdesign for hele organisasjonen, det blir spennende.
Facebook-siden vår drives av Rune Fosberg og undertegnede, her prøver vi også å ha
en blanding av interessepolitisk og underholdende stoff. Statistikker over «likes» og
deling viser ganske klart at underholdende stoff får flest lesere. Jeg er ganske fornøyd med innsatsen vår, men vi er helt avhengige av at andre deler sakene vi legger
ut for å nå mange. Vi har 192 som følger siden vår, det bør bli mange fler!
(https://www.facebook.com/NHFOst)
I alt sender vi mye god og leseverdig informasjon til medlemmene våre, men vi i regionen bruker mest tid og krefter på å nå medlemmene våre, mindre på å nå de utenfor
egne rekker. Der er en utfordring fremover, hvordan skal vi få meningene våre og
informasjonen vi sitter med ut til flere?
Det er noe redaksjonsutvalget
må diskutere nå i høst, vi tar
gjerne imot ideer og innspill
på kenrick@jackson.kz eller
mobil 454 53 468.
Ken Jackson
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Helt på Grensa - Av: Anne Karin Johansen
En helt vanlig arbeidskollega med litt bistandsbehov når heisen står

På grensen

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

Sommer - sommer - sommer
Når jeg ser ut av vinduet i dag er det sol, men den gode” irriterende” heten er
over. For meg er sommeren en tid som jeg på mange måter er fri. Jeg besøker
venner som har hager og jeg går på ute serveringer som popper opp i
kapp med sol og pent vær.
I år hadde vi planlagt en tur til Danmark. Barn, barnebarn
og ikke minst en søster skulle sørge for at vi skulle få en
flott sommerferie. Vi bestilte hytte med 12 sengeplasser,
stedet vi var blitt tipset om heter Slettestrand feriesenter.
Jeg var innom nettsiden og synes at det så flott ut. Det var
strender, restauranter og god plass i hytta. Det viktigste
for meg var god plass. To store elstoler og 3 viltre unger
krever plass. Etter hvert som venner og bekjente fikk høre
hvor vi skulle fant vi flere som hadde vært der. En sa at
han hadde vært der flere ganger med grupper av utvik
lingshemmede og likt seg bra. Mer og mer gikk det opp
for meg at her kunne jeg treffe mange funksjonshemmede. Grupper av folk fra forskjellige ”institusjoner”
klompen i magen vokste, jeg hadde ikke lyst og reise
mange mil og bo i en getto. Jeg ville at barnebarna mine
skulle oppleve det, jeg turte ikke si det høyt. Det var jo
ikke politisk korrekt ser dere.
Vi hadde en festlig båttur. Ungene storkoste seg og gledet
seg til hyttetur med bestemor og bestefar, jeg var litt
stille. Etter en ganske kort kjøretur svingte vi inn til
Slettestrand. Ungene spratt ut av bilen, og vi fikk nøkkel
til ett stort hus og det var ingen naboer å se i det hele tatt.
Derimot vrimlet det av hester. Feriebudsjettet forsvant
nesten i gulrøtter, og ungene klappa hester og koste seg.
En vaktmester kom å spurte om vi trengte noe bistand,
flere hjelpemidler eller løse skruer. Dama som eide stedet, kom bort når vi spiste der første dagen.
Maten ble for sund for noen av oss så det ble med det
måltidet, men du følte deg inkludert og ivaretatt.
Barnebarna reagerte ikke på rullestoler og diverse mennesker med ulike utfordringer. De lånte noen sykler og
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koste seg. Huset vi leide lå litt i utkanten, men ungene dro
på senteret og badet i bassenget eller red på hester.
Den eneste som var skeptisk var jo meg. Jeg som trur at
jeg har gode holdninger og er inkluderende. Det ble en
rolig og koselig ferie. Den familien som driver dette stedet
gjør tydelig en kjempejobb. Det kan godt hende at vi leier
oss inn her siden. Ungene savner hestene. Jeg savner sol,
sommer og frihet. Jeg lover at jeg skal skjerpe meg, og
vurderer mine egne holdninger. Jeg sparer til neste sommer, for billig ble denne ferien ikke
En bedre ferie tror jeg faktisk ikke at jeg har hatt.
Ps! det er bare 10 mnd til neste skoleferie :)
Helt på grensa
Anne Karin Johansen

regionnytt
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Redaktørens spalte
Så er sommeren såvidt over, høsten kommer og kursene i NHF Øst er
i gang igjen. Vi har et bredt tilbud av kurs for våre medlemmer og
tillitsvalgte, det har vi god grunn til å være stolte av.

Bente Kaldheim fra Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus
tar opp hørselsproblemer og hjelpemidler, idrettspedagog
Viljar Aasan fra Beitostølen Helsesportsenter forteller at
trening er å bryte ned, hvile er å bygge opp igjen.

Denne gangen har vi i tillegg et tilbud til lokallagene om et
firetimers datakurs som tar for seg bruk av digital kalender
og innlogging på og bruk av offentlige tjenester på nett,
som mine resepter.no, alltinn.no, helsenorge.no og digipost.no.
Vår faste spaltist Anne Karin Johansen tar denne gangen
for seg sommer, ferie og egne holdninger og litt uventede
følelser, velskrevet og innsiktsfullt.

I sommer var barken Tenacious i Fredrikstad, ett av to seilskip spesialbygget for å ha med mennesker med funk
sjonsnedsettelser som mannskap, vi har vært ombord, tatt
bilder og blitt imponert.

Arne Olav Hope i LARS tar opp rømningsveier for funksjonshemmede, et problem som har fått lite oppmerksomhet og som ihvertfall fikk det til å gå kaldt nedover ryggen
på meg!

Professor Nils Erik Gilhus fra Haukeland Universitets
sykehus og fysioterapeut Lillian Festvåg holdt begge foredrag da LFPS Akershus og LFPS Østfold markerte polioens
dag med et felles medlemsmøte. Vi har bilder og referat.
Rune Geir Huvenes fra NHF Oslo sier et klart nei til midlertidige ansettelser for å gi funksjonshemmede mulighet til å
delta i arbeidslivet. Målet er og må være fast jobb.
Og med det gjenstår bare å ønske dere alle
en riktig god høst!

Foto: Wikimedia/Friedrich Böhringer, Creative Commons licence

NB!!
Ann-Karin
Pettersen
DENNE
ANNONSEN
SKAL STÅ ALENE PÅ
TEKSTSIDE

«Til våre annonsører/sponsorer!
Har behov igjennom denne lederen å
takk våre sponsorer og annonsører for
at dere støtter NHF Østs aktivitet gjennom å tegne annonser i bladet. Dette gir
oss en voldsom inspirasjon til å arbeide
videre for medlemmer og personer med
funksjonsnedsettelser.»
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Evakuering av personer med
funksjonsnedsettelser fra
fleretasjes hotell
Du mottar nøkkelkortet som viser tallet 1215, «yess» tenker du, endelig et rom høyt
oppe med god utsikt. Du i din rullestol tar heisen opp, låser deg inn, og kanskje åpner du
en kald en fra minibaren? Så går brannalarmen. Forhåpentligvis er dette nok en falsk
alarm. Hvis det ikke er det, har du en utfordring som kanskje blir din siste.
■ Av: Arne Olav Hope – sentralstyremedlem og medlem i LARS

Panke og Appelkvist 62 siders bacheloroppgave belyser
mange sider og noen meget interessante observasjoner.
Visste du for et eksempel at uassistert rappellering i rullestol ned trapp tar mer enn dobbel så lang tid som å gå ned
en trapp? Assistert evakuering i rullestol, evakueringsstol
eller ved bæring, tar enda lengre tid enn uassistert rappellering i rullestol.

Fra venstre: Julie E.H. Appelkvist og Antje F. Panke

Jeg ble kontaktet av 2 hyggelige damer ved navn Antje
F. Panke og Julie E. H. Appelkvist som ønsket å gjøre
sin Bachelor med tema på evakuering av personer med
funksjonsnedsettelser. De studerer ingeniørfag ved
Høyskolen Stord/Haugesund. Egentlig ble jeg kontaktet
på bakgrunn av min tidligere overnattingsvirksomhet i
Haugesund. Det disse 2 damene ikke visste var at jeg også
er rullestolbruker. 2 fluer i et smekk med andre ord.
Innledningsvis avtalte vi et møte for å gjennomgå hva de
ønsket å belyse. Vi diskuterte ulike problemstillinger knyttet til det å evakuere rullestolbrukere i fra høyhus. Møte
resulterte i en invitasjon til å være med på en feltstudie for
å bivåne og delta i ulike evakueringssituasjoner som en
del av bacheloroppgaven. Feltstudien ble gjennomført på
Hotell Rica Maritim Haugesund.
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Hvis vi ser dette fra den matematiske siden så kan det bli
litt lettere å forstå alvoret i observasjonene. La oss si at 40
rullestolbrukere bor i 4 etasje på et hotell. Alle rullestolbrukere trenger assistanse for å komme seg ned (noe som
er normalen). Hvis det tar 2 min å gå ned trappen, vil det ta
mer enn 4 min å evakuere 1 person i rullestol. I og med at
det ikke er nok assistenter til alle rullestolbrukerne (også
et normalt tilfelle) vil assistentene måtte brukes til flere
rullestolbrukere. Da må assistentene gå opp igjen, noe
som gjør at det tar ytterligere tid. Hvis vi sier at det er 10
assistenter som kan assistere 5 rullestolbrukere vil dette
måtte gjøres i 8 puljer (40/5). Hver pulje tar minst 4 min.
(tiden det tar å evakuere 1 person i stol). I tillegg kommer
returtiden assistentene bruker for å gå opp igjen de 4 etasjene. Dette må de gjøre 7 ganger. Vi får da en minstetid på
dette på langt mer enn 45 min. før alle i rullestol assistenter inklusiv er kommet ut av bygningen. Dette scenarioet er
kun kalkulert fra 4. etasje. Ved en alvorlig brann ser en
klart at her kan liv gå tapt.
Panke og Appelkvist belyser også diskrimineringsperspektivet i sin oppgave. Rømnings og evakueringsregelverk blir
i dag modellert ut i fra «normalen» i befolkningen. Dette er
en forskjellsbehandling med tanke på at en stor andel av
brukere av bygg dermed stilles dårligere enn andre. Når
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Arne Olav Hope i evakueringsstol.
Slett ikke alle hoteller har en
slik en.

Uassistert rappellering i rullestol tar
mer enn dobbelt så lang tid som å gå.

NB!!
DENNE ANNONSEN
SKAL STÅ ALENE PÅ
TEKSTSIDE

gikk brannalarmen. Partneren som var med meg, ønsket å
forlate bygningen. Jeg beroliget henne med at dette nok
var en falsk alarm. 2 min senere sto en stor og alvorlig
sikkerhetsvakt midt inne i rommet og ropte: «This is mandatory evacuation, Sir!». Javel, tenkte jeg og svarte: «Can I
put on some clothes?». Han svarte «NO!» Det hører med til
historien at da jeg ble tvangs evakuert halvnøgen ut i
gangen, ble alarmen avblåst. Ingen ytterligere skam og
ydmykelse ble påført undertegnede. Så i huskelisten over,
er nok det siste punktet viktigst for meg.

hoteller arrangerer brannøvelser er det svært få tilfeller
der funksjonshemmede blir tatt med som en del av gjestene. Dermed får ikke de ansatt opplæring med å assistere
personer med funksjonsnedsettelser. Det er heller ikke
mange hotell som har evakueringshjelpemidler. Har hotellet slike, er det dårlig stilt med opplæringen av ansatte for
å håndtere slike hjelpemidler.

Ønsker du å lese bacheloroppgaven til Pantje og
Appelkvist i sin helhet, ta kontakt med undertegnede på
post@hometell.no

Angår dette meg?
Brann og annen årsak til evakuering angår oss alle. For oss
med funksjonsnedsettelser er temaet evakuering enda viktigere i og med at konsekvensene kan få mye større utslag.
Kanskje vi som er innehavere av en funksjonsnedsettelse
bør ha en egen «huskeliste» og spørsmålsrekke når vi oppholder oss på hotell?:
-	Bør jeg bo i 12 etasje? og hvis jeg gjør, har hotellet
brannheis?
- Gjør deg kjent med rømningsveier!
-	Ikke vent på rommet på at noen skal komme og
evakuere deg!
-	Har du noen med deg som kan NB!!
assistere, og vet du
romnummeret deres?
DENNE ANNONSEN
- Ta brannalarmen på alvor
SKAL STÅ ALENE PÅ

TEKSTSIDE

Til slutt vil jeg dele en historie fra virkeligheten. Jeg var på
et bedre hotell i London for ganske mange år siden.
Minibaren var i drift, og jeg gjorde meg klar for en dusj. Da
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Hva med hørselen?
Synes du at ungdommene i butikken snakker fortere enn før eller at folk rundt deg
snakker utydelig? Kanskje ber dine nærmeste deg stadig å dempe lyden på TV når du
ser på favorittprogrammet ditt. Da kan det være at du trenger høreapparat.
■ Av: Bente Kaldheim, avdelingsleder - Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus // NAV

Det er normalt å begynne å høre dårligere allerede i 40 – 50
års alderen. I en helseundersøkelse i Nord-Trøndelag gjennomført i perioden 1995-1997 antas det at andelen med
hørselstap i den voksne befolkningen er på 36 prosent.
Etter fylte 80 år vil 91 prosent av oss ha et hørselstap.*

halsspesialist. Det finnes både offentlige og private øre-,
nese- og halsspesialister. De tar et audiogram og vurderer
behovet for høreapparat. Trenger du høreapparat får du det
tilpasset hos spesialisten.

Utstyr fra hjelpemiddelsentralen
Viktig med rask hjelp
Det er de høye lydene som blir borte først. Brannvarslerne
våre har høyfrekvente lyder, og uten hjelpemidler vil vi ikke
kunne høre disse dersom vi har et hørselstap. Etter hvert
blir det og vanskelig å skille ord og tall fra hverandre.
For eksempel er det vanskelig å høre forskjell på tallene 58
og 68.
Hvis du tror du begynner å høre dårlig, er det viktig å oppsøke hjelp så raskt som mulig. Jo tidligere du får tilpasset
høreapparat jo kortere tid tar tilvenningsprosessen. Venter
du for lenge tar det lengre tid å venne seg til høreapparater.
Vi kommer i kontakt med mange som synes det var vanskelig å begynne med høreapparat. Høreapparatet gir et
annet lydbilde enn en har vært vant til, og det kan ta opp til
ett år før hjernen venner seg til lyden i høreapparatet.

Ta kontakt med fastlegen
Hvis du tror du trenger høreapparat må du først kontakte
fastlegen din. Fastlegen vil henvise deg til en øre-, nese- og

Til deg som har høreapparat
Vi får ofte henvendelser fra personer som har
høreapparat som synes det er vanskelig å høre
det som blir sagt i mobiltelefonen. Et tips er å
holde høyttaleren på mobiltelefonen mot mikrofonen på toppen av høreapparatet i stedet for å
holde den mot øret. Det pleier å hjelpe.
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Når høreapparatet er på plass, har hjelpemiddelsentralen
mye fint tilbehør som gjør det enklere å høre TV-en, bruke
telefonen og fange opp signaler fra brannvarsleren eller
annet varslingsutstyr. Er du i jobb har hjelpemiddelsentralen mikrofoner og utstyr som kan brukes i møter. For å få
tilgang til hjelpemidlene må øre-, nese- og halsspesialisten henvise deg til kommunehelsetjenesten i kommunen
du bor i. I Akershus er det hørselskontakter i alle kommunene. Bor du i Oslo blir du henvist til Rådgivningskontoret
for hørselshemmede. Kommunehelsetjenesten og råd
givningskontoret vil bistå deg med å søke på utstyr fra
hjelpemiddelsentralen og/eller søke om bistand til å prøve
ut hjelpemidlene. På www.hjelpemiddeldatabasen.no finner du mye av utstyret som hjelpemiddelsentralen har.

Nyttige tips
Det finnes også utstyr i vanlig handel som kan benyttes
dersom du har nedsatt hørsel, som forsterkere til telefon
og brannvarslere med lyd på en lavere frekvens.
Har du noen i familien som hører dårlig trenger du ikke
rope. Snakk heller saktere. Er det et ord den du snakker
med ikke oppfatter, hjelper det ikke å gjenta ordet flere
ganger. Da må du heller bruke et annet ord som har samme
betydning. Blir det vanskelig å kommunisere, er det på tide
å oppsøke fastlegen for å få hjelp.
*Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)
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Verdt å vite PC og aktivitetshjelpemidler

Tilskudd til PC for elever med
lese- og skrivevansker
Fra 1. august i år kan elever med spesifikke lese- og skrivevansker som går i
grunnskolen søke om tilskudd til PC fra NAV Hjelpemiddelsentral. Behovet må
dokumenteres av lege, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) eller lignende.
Tilskuddssummen er 3 200 kroner uavhengig av om eleven
velger å kjøpe bærbar eller stasjonær PC. Tilskuddet
utbetales direkte til mottakers konto ved innvilgelse. Det
gis ikke tilskudd til kjøp av nettbrett. For å søke om PC, må

en benytte skjemaet «kommunikasjonshjelpemidler» som
finnes på www.nav.no
Kilde: nav.no

Aktivitetshjelpemidler til
de over 26 år
1. juli i år ble ordningen om aktivitetshjelpemidler til personer over
26 år iverksatt. Ordningen er rammefinansiert med en ramme på
55 millioner kroner per år.
Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt
utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal
kunne delta i fysisk aktivitet. Eksempler på aktivitetshjelpe
midler er trehjulssykler og vinteraktivitetsutstyr. Det gis
ikke stønad til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller
konkurranseutstyr.
Aktivitetshjelpemidlene lånes ut gjennom hjelpemiddelsentralen, og søknadsprosedyren er den samme som for
andre hjelpemidler. Når du ikke lenger trenger hjelpe
midlet skal det leveres tilbake.
Ordningen gjelder også ortopediske hjelpemidler som for
eksempel sportsproteser. Søknadsprosedyren er den
samme som for andre ortopediske hjelpemidler.
Ulikt andre hjelpemiddelutlån, må du betale en egenandel
på 10 prosent av kjøpesummen for aktivitetshjelpemidlene. Maksimal egenandel er 4 000 kroner. Folketrygden
dekker fullt ut utgifter til spesialtilpasning av ordinært
utstyr.
Kilde: nav.no
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Gratulerer Norges
Handikapforbund Øst
Vi gratulerer Norges Handikapforbund Øst og prosjekt ”Fra 7. sans til PC”
som vinnere av ExtraExpress TV.
■ Tekst: ExtraStiftelsen Foto: Ken Jackson og Ann Kristin Samuelsen

Under tirsdagens sending ble prosjektet den heldige vinner
av 25 000 kr ekstra til sitt prosjekt. Dette gir muligheter til
å kjøpe inn nye PCer eller oppdatere dataprogrammer.

lige tjenestene. De skal lære å holde oversikt over egne
saker, lete etter informasjon om behandling, rehabilitering, rettigheter og hvor de kan henvende seg for å få sine
tjenestebehov dekket.

Bakgrunn
Med midler fra ExtraStiftelsen har NHF Øst gjennomført
prosjektet ”Fra 7. sans til PC”. Prosjektet gir grunn
leggende innføring i bruk av data til medlemmer i Østfold
og Akershus.
Personer med begrensede datakunnskaper skal lære å
bruke data som effektivt hjelpemiddel når man er bruker
av offentlige tjenester.

Opplæring

Som hjelp til å holde orden på avtaler og gjøremål, skal
kursdeltakerne lære å bruke gjøremålsfeltet og elektronisk kalender med varsling. I tillegg skal de lære å loggføre
sin kontakt med tjenesteapparatet og å lage en ”saks-CV”
som er til god hjelp i møte med saksbehandler.
Kurset skal også gi dem opplæring i hvordan man formulerer søknader og klager. Kursdeltakere med lese- og skriveproblemer vil få særlig hjelp til å lage enkle maler og til å
bruke stavekontrollen på sin PC.

Opplæringen skal gi kursdeltakerne kunnskap om hvordan
de kan benytte PC og internett i sin kontakt med de offent-

«Fra 7. sans til PC» - Datakurs for lokallagene
Av: Ken Jackson - Regionstyret

Kurset «Fra 7. sans til PC» gir fire timers opplæring i bruk av digital kalender
og innlogging og bruk av offentlige tjenester på nett, som mine resepter.no,
alltinn.no, helsenorge.no og digipost.no. Regionen sørger for kursledere og
innhold. Lokallaget skaffer et sted å være og elever. Regionen kan gi noe
økonomisk støtte til leie av egnet lokale med Internett-tilgang. Lokallag som
er interessert kan kontakte regionskontoret for mer informasjon.
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Midlertidige ansettelser –
nei takk
Norges Handikapforbund er i mot økt bruk av midlertidige
ansettelser for å gi funksjonshemmede mulighet til å delta
i arbeidslivet. Målet er og må være fast jobb.
■ Av: Rune Geir Huvenes – NHF Oslo

Regjeringen ved arbeidsminister Robert Eriksson vil endre
arbeidsmiljøloven. Et av forslagene er å åpne opp for midlertidig ansettelser i 9 eller 12 måneder. Argumentet er at
dette skal føre til at flere skal få prøve seg i arbeidslivet.
Eriksson har flere ganger argumentert for at dette vil gi
funksjonshemmede større muligheter for å komme inn i
arbeidslivet. Hvorfor sier så funksjonshemmedes organisasjoner nei? Vi ønsker at funksjonshemmede skal komme
i ordinær og fast jobb. Det er all grunn til å frykte at mer
midlertidighet vil føre til at funksjonshemmede blir kasteballer på arbeidsmarkedet, og at en vil gå fra den ene midlertidige stillingen til den andre. Det ligger i et slikt system
at kanskje vil det være enklere å ansette, men samtidig vil
det også være enklere å si opp folk. I Norden for øvrig har
midlertidig ansatte 5 ganger større risiko enn fast ansatte
for å bli arbeidsledig, viser en rapport fra OECD
(Employment Outlook 2013).
Flere midlertidig ansettelser vil bety færre faste stillinger.
OECD-rapporten viser at når muligheten for midlertidige
ansettelser øker, reduseres antall faste stillinger. Det
betyr altså at inngangen til faste stillinger faktisk blir
mindre.
Et arbeidsliv med flere midlertidige stillinger vil etter vår
mening bety større usikkerhet, -vil jeg ha jobb etter 9
måneder? Arbeidstakere i midlertidige stillinger har ikke

de samme rettigheter som fast ansatte. Tendensene viser
lavere lønn, ingen pensjon, dårlig oppsigelsesvern, og
muligheten for å få boliglån er praktisk talt ikke tilstede.
Noen funksjonshemmede trenger arbeidstrening, og i likhet med alle andre arbeidstakere trenger man påfyll av
kompetanse. Det er lite sannsynlig at en arbeidsgiver vil
satse på kompetanseheving for en ansatt som bare skal
være i bedriften et års tid. Vår forbundsleder Arne Lein
peker på at reformen ikke vil føre til flere funksjonshemmede i arbeid, men at den heller «sender et signal til
arbeidsgivere om at de bør være forsiktige med å ansette
funksjonshemmede, for de risikerer at det bare er plunder og heft med dem.» Det er all grunn til å frykte at reformen bare vil forsterke ulikheten mellom at a og et b lag i
arbeidslivet.
Det vi trenger mer av er flere ordinære tilrettelagte
arbeidsplasser. Flere traineeplasser er et godt tiltak, men
disse må følges opp med tilbud om fast arbeid. Informasjon
til arbeidsgivere om aktuelle støtteordninger og tiltak er
svært viktig. All aktuell tilrettelegging må skje raskt.
Arbeidsgivere som trenger arbeidskraft vil ikke vente i
flere måneder.
Så igjen, Robert Eriksson: Midlertidige stillinger, nei takk!
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Alle skal med ombord på Tenacious
Alle skal med under fulle seil
En bark er et seilskip med minst tre
master. De forreste mastene er
skværriggede, med firkantede seil,
mens aktermasten har mesanseil.
Navnet mesanmast kommer fra
gaffelseilet som står på den.
Her ligger barken Tenacious
ved kai i Fredrikstad.

Alt ved landgangen skiller seilskipet Tenacious seg ut. Trinnene er ikke like
brede som vanlig, så en rullestol kan komme opp landgangen uten hindringer.
Det er bra, for når mennesker med nedsatt funksjonsevne mønstrer på Tenacious fra
Southampton er det som mannskap, ikke passasjerer. Skipet bemannes av folk med
og uten alle slags funksjonshemninger; siden starten har 36 000 mennesker vært
med som mannskap, av dem 12 500 funksjonshemmede og 4 500 rullestolbrukere.
■ Av: Ken Jackson - Regionstyret
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Tenacious er godt
utstyrt med rullestolheiser, fire
stykker. De var litt
flaue over at heisene så ganske
slitt ut, de holdt
akkurat på å
skrape og grunne
dem.

Hovedmasten på Tenacious er 42 meter høy, du skal ikke være
redd for høyder skal du opp i den!

Barken Tenacious er et av to seilskip som er tilpasset mennesker med funksjonshemninger. At det heter en bark
betyr at det er bark-rigget, med litt enklere rigg enn et fullrigget seilskip. Det andre seilskipet heter Lord Nelson,
begge drives av den britiske stiftelsen Jubilee Sailing Trust
(JST) som siden 1978 har jobbet for å integrere funksjonshemmede ombord på seilskip. JST fant tidlig ut at skværriggede skip (med firkantede seil) egnet seg best. Etterhvert
bestemte de seg for å bygge spesialdesignete skip for formålet. Det første var Lord Nelson, som var ferdig i 1986.
Seiling med Lord Nelson ble så populært at stiftelsen
bygget nok et skip, og Tenacious ble sjøsatt i år 2000.
Tenacious besøkte Fredrikstad under Tall Ships Races
12-15 juli 2014. Skipet er det største som er bygget med
treskrog i England de siste hundre år, med en vekt på 714
deplasementstonn og 65 meters lengde. Tenacious er
rigget som en bark, med tre master.
Skipet er tilgjengelig for funksjonshemmet mannskap,
også rullestolbrukere. Det har flate og brede dekk og rulle
stolheiser, ledelinjer for svaksynte og høreslynger de med
nedsatt hørsel. Ved roret er det et høyttalende kompass for
synshemmede rormenn, og en regulerbar stol og fester for
manuelle rullestoler. Alle skilt har blindeskrift i tillegg til
vanlige bokstaver.
Stormasten er 42 meter høy, omtrent som en tolvetasjes
bygning. Også rullestolbrukere blir sendt opp i masten, om

Ved brann kan man ikke bruke heisene, så det er rigget klart med
taljer og rep for å få rullestoler opp skipsleiderne.

enn bare til første plattform. Med taljer og rep heises de
opp med muskelkraft fra resten av landskapet.
Stiftelsen Jubilee Sailing Trust sier det slik: «JST tar med
kvinner og menn med og uten funksjonsnedsettelser til
sjøs, ikke bare for å lære dem å bemanne et seilskip, men
for å fremme likhet, deling og å feire våre individuelle forskjeller ved å jobbe sammen for å oppnå større ting.»
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G J E R D R U M

a s k E R

s k E D s M O

bergman Diagnostika as
Velkommen til Café Oscar i Vollen
Åpent alle dager 9-17

Gjerdrum kommune

Pb. 403, 2001 lillestrøm

Tlf: 63 83 57 50 • Fax: 63 83 57 40

tlf. 66 10 60 00
N a N N E s t a D
Vi leverer og monterer alle typer stålbygg!

s k i
Utfordrende tomt eller bolig?

Ringtrostv. 11, 2030 Maura

– Vi hjelper deg!
Ringtrostv.
11, 2030 Maura
Næringsbygg
- Stålbygg
- Landbruksbygg
Næringsbygg
- Stålbygg -Mob.
Landbruksbygg
Mob. 905 84 165
916 11 139Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg
Tegneoppdrag · Ombygging · Nybygg
Mob.
905 84 165
alf-kristian@an-bygg.no
alf-kristian@an-bygg.no

Mob.
916 11 139
nils-erik@an-bygg.no
Mob. 905 84 165
nils-erik@an-bygg.no

alf-kristian@an-bygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

aURskOG-HølaND

S T Å L B Y G G - P R O S J E K T E R I N G - T E G NPI R
NO
G S-J M
E N- I SNTGÅ L- B
- YBG
E TGO
GKNAD
E KOTNETRAI SNJGE -- TT ER G
EN
SØ

AURSKOG APOTEK

Aurskog senter, 1930 Aurskog
Man-fre: 09-18 Lør: 10-15
Tlf. 63 85 37 00

b æ R U M

Torbjørn Dahl

Snekker og vedlikeholdsservice
Skarvaveien 11, 1350 Lommedalen
Støtter Bærum handikap

E i D s V O l l

Tlf. 63 92 20 50
www.dal-el.no

Mob. 916 11 139
nils-erik@an-bygg.no

Byggmester Evensen as

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

MONTASJE - STÅL - TRE - BETONG

Tlf. 63 99 71 50 Mob. 99 46 71 50
E-post: ronning@nannestad-bygdeservice.no
www.nannestad-bygdeservice.no

N E s O D D E N

CC Vegg og Himling AS

Tlf. 952 33 850 byggmesterevensen.no

Avd. Regnbuen Gjennvinning, mottak av alt avfall
Regnbuevegen 4, 1405 Langhus
Regnbuen: Tlf 64 86 10 16 Fax. 64 86 10 17
Tlf. 64 86 31 03 Fax. 64 86 32 95
www.follotruckutleie.no

s ø R U M

Sørum kommune

1458 Fjellstrand
Tlf. 90 28 95 02

Pb. 113, 1921 Sørumsand
Tlf. 63 82 62 22

N i t t E D a l

U l l E N s a k E R

Industriveien 7, 1481 Hagan
Pb. 24, 1483 Skytta
Tlf. 478 82 660

www.ajprodukter.no - info@ajprodukter.no

V E s t b y

Eidsvoll Bilsenter AS

Tlf. 63958900 • post@eidsvollbilsenter.no
Botshaugtangen, 2080 Eidsvoll
www.mekonomen.no

Industriveien 5,
1483 Hagan
Tlf. 67 06 73 00

Å s

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

KRISESENTERET I FOLLO
OG
INCESTSENTERET I FOLLO
Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30

ÅPENT HELE DØGNET

E i D s V O l l
Advokat Gjermund Pekeberg
2080 Eidsvoll, Tlf. 63 95 90 60

F r o g n
Drøbak Vaskeri AS
1441 Drøbak. Tlf. 64 93 70 10

G J E R D R U M
Romerike Tak og Membran AS
2022 Gjerdrum, Tlf. 63 99 28 89
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N a N N E s t a D
Entreprenørselskapet Johs Granås AS

O P P E G Å R D
Hansen Bygg & Vedlikehold

Åsgreina Byggassistanse AS

s k E D s M O

2030 Nannestad, Tlf. 93 06 42 22
______________________________________________________
2033 Åsgreina, Tlf. 40 40 23 98

N E s O D D E N
Jeppsson Transport
1454 Fagerstrand, Tlf. 90 72 10 31

1413 Tårnåsen, Tlf. 90 61 05 76

Lysthuset - Uterom AS
2013 Skjetten, Tlf. 64 83 22 10

V E s t b y
Byggningssnekker Erik Rasmussen
1540 Vestby, Tlf. 90 98 27 05
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Natur, kultur, og fysisk
aktivitet i fellesskap
Integrering er stikkordet og aktivitetene er tilpasset funksjonshemmede.
Ridderdagene på Storedal Kultursenter ble åpnet av fylkesordfører Ole Haabeth.
Rundt 1000 voksne, ungdom og barn var med og de fikk en opplevelsesrik helg.
■ Av Jan Arne Dammen Foto: Christine Hanisch

Det er andre gang Ridderdagene arrangeres. Erling
Stordahl etterlot seg et imponerende livsverk da han døde
i 1994: Ridderrennet, Beitostølen Helsesportssenter og
Storedal Kultursenter.
- Erling hadde et ønske om å skape et sommerarrangement på Storedal. Han viet sitt liv til at alle mennesker,
uansett forutsetning, skulle ha mulighet til å oppleve natur,
kultur, og fysisk aktivitet i fellesskap, sa prosjektleder
Diane S. Hanisch i sin velkomsttale.
Fylkesordføreren berømmet anlegget og Ridderdagene på
Storedal. Senteret og Ridderdagene er viktige for Østfold,
og han hadde et sterkt ønske om at Ridderdagene skal bli
et årlig arrangement.
- Ikke bare gir det funksjonsfriske en flott opplevelse, det
er også et opplevelsessenter for dem som ikke er 100 pro-

sent funksjonsfriske. Det er en påminnelse til alle oss
andre at du ikke trenger se for å lukte, at du kan nyte natur
og skulpturen ”Ode til Lyset” selv om du sitter i rullestol.
Det var egentlig et integrasjonstiltak Erling Stordahl satt i
gang her, en integrering mellom dem som er funksjonsfriske, og de som ikke er det. Opplevelser for alle, sa fylkes
ordfører Ole Haabeth.
Ridderrittet er sentralt, men Ridderdagene er mye mer enn
sykkelritt. Barnas trivsel står sentralt, og det var en rekke
ulike aktiviteter for store og små. Tahirlekene, snekring av
fuglekasser, klatretårn, skyting med lasergevær, seiling,
kulturelle innslag, grilling og overnatting i lavvoer. Ridder
turneringen skapte entusiasmemed ville ritt og kamper til
hest. Her stilte Foreningen Frilanserne med rustninger og
seks hester.
Neste år blir Ridderdagene 21. til 23. august.
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Markens grøde
Grønnsakskarbonader
med ovnsbakte rotfrukter,
rød og hvit pesto
2 kokte poteter, raspet
2 gulrøtter, raspet
1 liten rødløk, finhakket
3-4 soltørkede tomater, finhakket
(legges i bløt i litt oppvarmet olje noen timer)
3 ss finhakket grønn oliven
2 ss kapers
1 dl revet pecorino eller parmesan
2 egg
1 ss potetmel
1 ss finhakket bladpersille
1 ss finhakket frisk timian, eller
1 ts tørket
nykvernet havsalt og pepper
Ovnsbakte grønnsaker
2 sjalottløk
1 søtpotet
4 poteter
½ kålrot
2 gulrøtter
½ sellerirot
2 fedd hvitløk
1 dl olivenolje
1 dl hvitvin
½ dl sherryeddik
havsalt og nykvernet pepper
2 ss finhakket frisk timian eller
2 ts tørket
masse grovhakket bladpersille til pynt
Rød pesto
12 soltørkede tomater i olje
saften av 1 sitron
1 dl olivenolje
bladene fra 2 kvister timian
10 store basilikumblader
1 dl tomatjuice
4 ansjos
6 kapers
2 ss ajvar/ tyrkisk pepperpasta

16

(1 ss chilipasta eller
1 ss finhakket rød chili)
Hvit pesto
2,5 dl yoghurt naturell
2 dl cottage cheese
2 ss finhakket basilikum
1 fedd mot hvitløk
1 ss sitronsaft
nykvernet havsalt og pepper
Ovnsbakte grønnsaker
Skrell alle grønnsakene. Finhakk hvitløken. Del sjalott
løken i fire. De andre grønnsakene deles i like store
terninger eller båter.
Varm opp ½ dl olivenolje i en stor og dyp panne. Tilsett
grønnsakene i to-tre porsjoner og fres til alt er blankt.
Bland alle grønnsakene sammen og ha dem i en ildfast
form. Fres hvitløken lett til slutt og bland godt med grønn
sakene. Hell over eddik og resten av oljen samt timian.
Kvern over med havsalt og pepper. Bland godt. Bakes i ovn
ved 180 grader til grønnsakene er møre, ca 1 time.
Dryss over grovhakket bladpersille før servering.
Grønnsakskarbonader
Bland ingrediensene. Smak til med salt og pepper. Lag
karbonader av deigen og stek dem i en middels varm
panne til de blir brune og gjennomstekte. Det tar ca 4-5
minutter på hver side. Legg karbonadene på et serveringsfat som settes inn i ovnen noen minutter før servering.
Rød pesto
Ha alle ingredienser i blender og kjør til passe tykk pasta.
Juster tykkelsen med tomatjuice. Det skal bli en litt tykk
saus.
Hvit pesto
Kok hvitløkfeddet i et minutt. Mos det i en morter med litt
salt. Ha yoghurt i et kaffefilter og la stå en halvtime. Bland
med cottage cheese og smak til med sitron, salt og pepper.
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Grønnkålsuppe

Min gulrotkake

½ kg grønnkålhoder
3 ss hvetemel
2 ss smør
1 ½ l vann
salt og nykvernet pepper
1 dl fløte
1 buljongterning av kylling
½ ts muskatnøtt
4 egg

3 dl mais- eller soyaolje
3 dl sukker
4 egg
5 dl hvetemel
2 ts kanel
1 ts natron
2 ts bakepulver
½ ts salt
8 dl, ca 500 g, revet gulrot
2 ½ dl hakkede hasselnøtter
2 ½ dl hakkede dadler eller rosiner

Rens grønnkålen, grovhakk bladene og fjern alle tykke
stilker. Kok i vannet til det har myknet, cirka ti minutter.
Ta vare på vannet, og mos grønnkålen i kjøkkenmaskin
eller stavmikser. Hvis du ønsker litt struktur i grønnkålen i
suppa, stopper du prosessen før alt er most. Du kan
utmerket godt lage langt større porsjoner og så fryse ned i
passende mengder i blokker sammen med kokevannet.
Lag jevning av smør og mel, spe med kokevannet og
tilsett kokevannet etter hvert. Ha oppi grønnkålmassen,
fløte og fond eller buljongterninger. La putre et lite
timinutt til suppa tykner. Smak til med salt og pepper,
tykkelsen kan reguleres med mer fløte eller vann.
Hardkok egg (kok i ca. 10 min.) og del i to eller i båter.

Sursøt grønnsakgryte
5 middels store gulrøtter
1 middels stor squash
6 sjalottløk eller 2 vanlige løk
1 fennikel
olivenolje
3 dl grønnsakbuljong
1 dl hakket persille
100 g marinert hvitløk
1 boks store, hvite bønner eller
4 dl kokte
3 dl matfløte
2 dl crème fraîche
2 ss eddik
2 ss honning
salt, pepper, tabasco eller
kajennepepper

Krem
400 g kremost naturell
2 dl crème fraîche
3 ss honning
Sett stekeovnen på 175 grader. Smør og strø en 2-liters
form. Visp sammen olje og sukker. Tilsett eggene, ett av
gangen. Bland det tørre ingrediensene og rør dem inn.
Vend inn gul-røtter, nøtter og rosiner. Hell røren i formen
og stek den i ca 1 time. La den bli avkjølt.
Rør kremosten sammen med crème fraîche og honning i
food processoren. Smør kremen jevnt utover kaken.
Sett den kaldt i 1 time.
Kaken blir bare bedre av å stå noen dager.
Oppbevar den i kjøleskap.

Skrell gulrøtter og løk og skjær dem i skiver. Skjær squash
og fennikel i mindre biter. Fres gulrøtter, løk, squash og
fennikel i olje i noen minutter over svak varme til løken er
myk og blank. Hell på buljong, og la grønnsakene småkoke under lokk i 10 minutter til de er myke.
Rør inn persille, hvitløk med marinade, bønner, fløte og
crème fraîche. Smak til med eddik, honning og krydder.
La det hele småkoke forsiktig noen minutter før servering.
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Trening er å bryte ned,
hvile er å bygge opp igjen!
Påstanden kom fra idrettspedagog Viljar Aasan som deltok på regionens
jubileumssamling på Merket i Valdres siste helgen i august.
■ Tekst: Torleif Støylen Foto: Roy Johansen

Lørdag 30. august ble en veldig spennende dag for medlemmene som deltok på jubileumssamlingen på Merket i
Valdres. Vi hadde invitert Viljar Aasan og Atle Handeland
fra Beitostølen Helsesportsenter. Gjennom aktiviteter inne
og ute og litt undervisning, ble vi kjent med enkle og nyttige
øvelser som kan bedre helsesituasjonen og livskvaliteten.
Så enkelt som at to personer kaster ringer til hverandre
kan bedre koordinasjonen. Ved bruk av fantasien og å tørre
å være barn igjen ble vi kjent med enkle øvelser som også
har positiv effekt både på «sinn og skinn».

Hva oppnår man gjennom tilpasset trening?
Mange har den misforståtte oppfatningen at trening er det
samme som trange trikoter og svette og med målsetting
om deltakelse i «Birken» eller i et mesterskap. Slik er det
heldigvis ikke. Temaet dreide seg stort sett om at vi kan
oppnå helsemessige gevinster ved å bevisstgjøre oss gjennom økt kunnskap om fysisk aktivitet.

Noen trinn for å oppnå helsegevinster ved fysisk aktivitet
Aasan påstår med stor troverdighet at 45 minutter fysisk
aktivitet med middels intensitet daglig, er helsefremmende. For å klare å yte dette lille ekstra er det viktig å
stille seg noen få spørsmål. Motivasjon er et godt stikkord!
- Hvor viktig er fysisk aktivitet for meg?
- Hvilke erfaringer har jeg fra tidligere «forsøk på trening»?
-	Hvilke forventninger har jeg til å ha et aktivt liv, og hvordan
forventer jeg tilbakemelding fra mine omgivelser?
- Hvordan er det mulig å innfri mine egne forventninger?
- Hvordan vurderer jeg resultatet etter egeninnsatsen?

Viktige faktorer ved trening!
Aasan var klar på at trening handler mye om utholdenhet.
Dyktige idrettsutøvere klarer å yte mye ekstra fordi utholdenhet i stor grad sitter i hodet. Når man er sliten, er det
veldig lett å gi opp, «nå orker jeg ikke mer». Denne evnen
kan trenes opp. Tøye strikken litt når du er sliten, kanskje
klarer jeg to minutter til, tre minutter til.
Før du setter i gang med trening kan du være lurt å snakke
med en rådgiver. Det kan være din faste ergoterapeut /

18

fysioterapeut, lege eller en annen person. Da kan du få svar
på hvilke hensyn det er viktig å ha. Hvordan er din helsetilstand og hvordan vil den påvirkes ved fysisk trening.
Det er også viktig å fokusere på forholdet mellom trening å
hvile. Å trene handler om å bryte ned, hvile etterpå er med
på å bygge opp igjen. Vi hører ofte om idrettsutøvere som
sover etter harde treningsøkter. Det er for at kroppen skal
få rehabilitere seg / ta seg inn igjen. Det samme gjelder for
alle oss andre som vil begynne å trene. Etter fysisk trening
er det viktig med riktig og god hvile.
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Hvorfor trene kondisjon?
Gjennom kondisjonstrening øker og forbedres hjertets
pumpekapasistet. Dermed vil andre aktiviteter etter hvert
bli mindre krevende og belastende.

Hvorfor trene styrke?
Gjennom tilpasset styrketrening reduseres belastnings
plager på ledd og sener i kroppen. Du vil få en bedret mestringsopplevelse av dine daglige gjøremål og det øker kroppens forbrenning.


Hvorfor trene bevegelighet?
Ved bevegelighetstrening vil man forebygge skader og det
vil bli enklere å gjennomføre dine daglige gjøremål.

Hvorfor trene koordinasjon?
Ved å trene koordinasjon vil man tilegne seg hensikts
messige og funksjonelle bevegelsesteknikker som hjelper
deg til å spare krefter.

- Tren regelmessig, minst 2 – 3 ganger pr. uke.
- 	Varier på treningen, da unngår du lettere ensidig
belastning.
-	Riktig og god næring er viktig for å få god effekt av trening.
-	Sørg for å ha god tilgang til drikke under og etter treningen.
- 	Bruker du sko er det viktig at disse er behagelige, sitter du
under treningen sørg for å sitte godt og behagelig.
- 	La treningen bli gøy. Vær gjerne sammen med andre.
(Da vil en god kopp kaffe og en god prat smake ekstra
godt etter treningsøkten?
- 	Sett deg realistiske mål med treningen. Legg ikke listen
for høyt, da er det lett å gi opp.
Skriv gjerne dagbok. Så kan du sammenligne etter en tid
og du vil oppdage at det som var maksgrensen for ytelse i
begynnelsen kanskje ser helt annerledes ut. Det er ikke
alltid man oppdager det før man sammenligner.
Lykke til!

Noen råd til trening!
-	Bruk tid. Tren deg gradvis opp – gi ikke opp i vanskelige
tider. Husk at utholdenhet sitter i hodet.

Annonsen skal settes på tekstside
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AKERSHUS OG ØSTFOLD

Polioens dag – polio før og nå hvordan har vi det i dag?
For første gang skulle LFPS Akershus og LFPS Østfold forsøke å få
til et felles medlemsmøte, og vi var veldig spente på hvordan dette
skulle bli. Det var påmeldt 89 medlemmer, hvorav 78 møtte.
■ Av: Viggo Sørensen – LFN Østfold

Helene Kjølstad ønsket velkommen, og sa bl.a. at vi i
utgangspunktet hadde et håp om at det ville komme 30 – 40
medlemmer på fagdagen vår. Det er overveldende at det
møter så mange. Det viser at det er viktig å møtes rundt
aktuelle temaer. Professor Nils Erik Gilhus fra Haukeland
Universitetssykehus ble ønsket spesielt velkommen til første del av dagen.
Her er et sammendrag av innlegget til Nils Erik Gilhus. Han
sier at vi som er på fagdagen er ekspertene når det gjelder
polio og senskader, og at det er hyggelig å komme og
snakke til og med ekspertene.
Nevrologisk avdeling ved Haukeland Sykehus ble spesielt
knyttet til polio allerede på 1950- tallet, med diagnostikk og
akuttbehandling. Behandlingen var knyttet til en spesial
avdeling for polio. Haukeland har fortsatt spesialtilbud til
poliopasienter; en av få avdelinger i landet.

Helene Kjølstad.

Man mente at polio i utgangspunktet er en stasjonær sykdom. Først akuttfasen og deretter en skade som var stabil.
Etter hvert har man da erfart – i hvertfall mange av oss
som har polio at det ikke er slik. Senskadene utvikler seg
og fører til nye lammelser i andre deler av kroppen enn de
som i utgangspunktet ble angrepet. Postpolio er et nevrofysiologisk fenomen hvor polionerver er mer utsatt, muskelkraften minker og musklene blir tynnere.
Aldringsfenomenet gjelder også for oss med polio. Det
kommer vi ikke utenom. (selvom vi kanskje ikke er enige).
Poliopasienter er mye utsatt for slitasjefenomen. Gått med
krykker i lang/kort tid som fører til senebetennelser og slitasje i skuldrene. Poliogruppen er særskilt utsatt for dette,
fordi polionerver er mere utsatt for aldring. Kanskje 1/3 av
poliopasientene får postpolio. Det er stor usikkerhet om
dette.
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Nils Erik Gilhus.

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

regionnytt

78 fremmøtte.

Postpolio kan ikke påvises ved vanlige blodprøver, men kan
muligens måles ved EMG – undersøkelse som kan utføres
ved nevrologisk avdeling ved sykehus.
MR kan måle noe om muskelstørrelse. CT kan ikke diagnostisere postpolio.
Når det gjelder medikamentbehandling, er Gilhus medlem
i en nederlandsk gruppe som ser på medikamentbehandling av poliopasienter. Gruppen er ikke kommet med noen
konklusjon ennå.
Det har vært forsøkt med intravenøs immunglobulin
behandling. For å få en dose immunglobulinbehandling til
en pasient, må det være minst 1000 blodgivere hvor immunglobulinet hentes ut. Dette er effektiv behandling for
noen betennelsestyper ved polio. Det er en kostbar behandlingsform. Det er ingen klare entydige funn på at pasientene ble bedre etter behandlingen, men noen føler bedring
i noen uker/måneder. Det er 20 personer i Norge som er
behandlet med immunglobulin, og det er konkludert med
at behandlingen ikke gir et godt nok resultat. Nasjonalt har
man imidlertid gitt åpning for at dersom det er et a-typisk
forløp med rask utvikling av forhornhinnebetennelse så
kan man be om vurdering for behandlingsformen.
Det er forsøkt med cortison og antiepileptiske medisiner
uten noe positivt resultat. På medikamentsiden er det derfor ingen nye, gode positive behandlingsmetoder.
Det er i undersøkelse påvist at det er større og mer lang
varig effekt ved trening i varmt klima enn ved samme treningsform hjemme i Norge. Derfor fortsetter man med
behandlingsreiser til varmere land.
Det er gjort observasjoner på at massasje kan gi god effekt.
Når det gjelder kirurgisk/ortopedisk behandling, ble dette
mye benyttet i 1950 årene i forbindelse med avstiving,
utligne lengdeforskjeller, seneflytting osv. Ulempen med

kirurgisk behandling er at man ikke får benyttet musklene,
og de er vanskelige å trene opp igjen.
Det er nå mellom 1000 og 2000 nye tilfeller med polio pr år.
I 1988 var det kanskje 200- til 300.000 nye tilfeller pr år på
verdensbasis.
Det er viktig at vi som gruppe må opprettholde kravene
om vaksinasjon mot polio.
På spørsmål svarer Gilhus at han ikke er så skeptisk til
bruk av lokalbedøvelse. Han er heller ikke så redd for bruk
av narkose. Ved redusert hjerte- og lungekapasitet er det
viktig å informere anestesilegen om dette.
Ved uro i muskler, kramper, sitring osv er det verdt å prøve
ut forskjellige medikamenter, f.eks. medikamenter brukt
ved epilepsi. Ved nervesmerter og kraftige smerter kan
Botox brukes.
Og så er det slik at noen får refusjon for Botoxbehandlingen
– andre ikke. At det blir like regler for alle er en problemstilling LFPS som forening bør jobbe med.
Der finnes flere medikamenter som demper symptomer,
f.eks er Nevrontin og Lyrica medikamenter som hjelper
mot sitringer.
Tidligere var det slik at jo mere trening, jo bedre er det, og
hjelpemidler var pyton. Det har vist seg etter hvert at tilpasset trening er det beste, f.eks varmtvannstrening og
slyngetrening hvor enkelte muskelgrupper ikke utsettes
for alt for stor belastning. Flertallet av poliopasienter er
imidlertid for lite aktive. Det er viktig med bevegelighet,
utholdenhet og styrke, man kan godt bli andpusten og
kjenne at man har tatt i. Det er viktig å finne balanse mellom trening, aktivitet og hvile.
Det er ca 5000 personer med senskader etter polio i Norge.
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Klokken 14.00, etter lunsj ønsket Helene Kjølstad neste innleder
velkommen til fagdagen vår.

Lillian Festvåg er fysioterapeut, og har vært ansatt ved Sunnaas
sykehus i mange år. Hun er nå ved forskningsavdelingen, og er
prosjektleder for den nye polioundersøkelsen som gjennomføres
i 2014.

Klokken 13 var det en times lunsj med servering av bagu
etter og kaffe/te og mange kjente som kunne snakke
sammen.

Polioskadde har betydelig redusert funksjon, og skal avlastes for daglige gjøremål når de skal trene (kondisjons
trening).

Lillian Festvåg forteller at hun ikke ennå er helt fortrolig
med å være polioskadet. Hun omtaler oss andre som ”de
polioskadde”. Lillian Festvåg er treningsnarkoman, og selv
om vi har samme diagnose er det veldig forskjell på utviklingen av denne.

Videre snakket Lillian Festvåg om at man kan ha stabil
eller ustabil polio. Ustabil polio vil si at det skjer noe i ryggmargen som gir dårligere muskelkraft. Det er noe uventet,
fysiologisk som skjer med musklene som blir inflamatoriske og ustabile. Det er ikke ”kontakt” mellom hjerne og
muskler. I disse tilfeller kan immunglobulinbehandling gi
bedring i en periode.

Hun fortalte at polio rammer barn under skolepliktig alder.
7 av 10 tilfeller er små barn, og sykdommen angriper det
nevromuskulære systemet.
Det er klarlagt at poliopasienter husker akuttfasen godt. Vi
vet hvor den nevromuskulære lammelsen var på sykdomstidspunktet. Det er også klarlagt at vi som poliopasienter
har mer nevromuskulær skade enn vi opplever selv.

Nesten alle polioskadde er lave på magnesium. Det bør
brukes organisk bundet magnesium, B- vitaminer og tran.
Kroppen tar opp ca 25% av magnesiumstablettens verdi.
Det er viktig å trene fleksibilitet, smidighet og balanse – for
eksempel ved dreininger når man står i bassenget, prøve å
stå (hvis man kan) når man tar på seg buksa.
Så var det en Lillians: Alle polioskadde bør ta seg tid til å
ligge flatt på ryggen 15 minutter en til to ganger pr. dag.
Da får sentralnervesystemet ”falle” på plass og hvile.

Se fullt referat som er lagt ut på hjemmesidene våre –
www: lfps-ostfold.no
www: lfps-akershus.no
Det var en flott dag, og vi har allerede bestemt at samarbeidet skal fortsette
og er i gang med planlegging av felles medlemsmøte i 2015.
Hilsen fra LFPS Akershus og LFPS Østfold
Aud Aasheim - sekretær
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Gå ikke glipp av
Hjelpemiddelmessa Øst 2014!
Ekeberghallen fylles av spennende utstillere innen hjelpemidler og BPA
midt i oktober når NHF Oslo og NHF Øst igjen samarbeider med
LFH om storstilt messe.
Onsdag 15. oktober (12-19) blir det gratis BPA-seminar, der du kan høre
andres erfaringer, og finne ut om BPA er noe for deg.
Torsdag 16. oktober står Velferdsteknologiseminar på programmet.
NAV, Handikapidretten, hjelpemiddelleverandører, Servicehunder
og mange flere stiller med stands.

Du kommer vel?

Idretten som mestringsarena –
kommer du?
Idrett for funksjonshemmede i region øst har plass til mange flere utøvere og i
høst er det 2 store rekrutteringsarenaer dere kan prøve idretter på. I tillegg treffes
vi på hjelpemiddelmessen i Ekeberghallen.
NIF har utviklet et nytt konsept GRENSELØSE IDRETTSDAGER og i region øst treffer dere idretten
på følgende plasser:
8. okt. er vi i idrettshallen på Kalnes i Sarpsborg. Her er det skoleidrettsdag fram til 14.00,
men så er alle velkomne til kveldsøkta 14.00 – 18.00.
29. okt. er vi i Bærum Idrettspark 11.00 – 18.00. Her arrangerer vi også to interessante miniseminarer.
Invitasjoner til de enkelte arrangementer finner dere her:
http://www.idrett.no/tema/funksjonshemmede/Sider/Grenselose-idrettsdager-.aspx
Mer info om idrett får du ved å ringe Vigdis Mørdre på tlf. 97750250 eller
sende en epost: vigdis.mordre@idrettsforbundet.no
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Diverse informasjon fra regionen

Medlemskontingent 2014

NAV-veileder for
studenter

Påminnelse nr 2 for utbetalt kontingent er sendt ut
fra hovedkontoret for de som ikke har betalt. Vi vil
bare påminne våre medlemmer i NHF Øst om at man
blir slettet som medlem hvis ikke kontingenten blir
betalt så snart som mulig.

I løpet av 2013-2014 har NAV
Kompetansesenter i samarbeid med
Universell utarbeidet en egen veileder der
man samler NAVs virkemidler for studenter
med nedsatt funksjonsevne. Målet er at veileder skal lette arbeidet med å tilrettelegge
for studenter med nedsatt funksjonsevne.
Les mer om veilederen på:

OBS: Kataloghaier på
ferde igjen

http://www.universell.no/inkluderendelaeringsmiljoe/nyheter/nav-veilederen/

Det er flere firma som driver med katalogoppføringer for telefonnummer, som f.eks. 180.no.
Det er viktig å konsekvent avslå disse.
Ingen lokallag trenger katalogoppføringer av noen
slag. Ofte blir man lurt med lange bindingstider og
vanskelig oppsigelser.
De som leter på internett etter telefonnummer til våre
lokallag, vil likevel finne oss via våre hjemmesider.
Katalogoppføringer er penger rett ut av vinduet.

Ny brukervennlig veileder
om spesialundervisning
Utdanningsdirektoratet har lansert en ny og brukervennlig veileder om spesialundervisning.
Veilederen er nettbasert, brukervennlig, lett
tilgjengelig og god. Den er skrevet i et språk som bør
være forståelig for de fleste foreldre.
Det viktigste nå er at foreldre til elever med spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp tar
veilederen i bruk.

SuDoku

@ Veilederen finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider

Løsning side 26
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Reisekjeden.no
www.reisekjeden.no er en veiledning for alle som er
interessert i universell utforming på transport
området.
Målgrupper for veiledningen er ansvarlige for offentlige anskaffelser på alle administrative nivåer, både
de som skal utarbeide utlysninger og gjennomføre
forhandlinger om leveranser på transportområdet,
og de som skal stille konkrete kravspesifikasjoner;
videre produsenter, designere og leverandører av
varer og tjenester som er relevante for reisekjeden;
organisasjoner av personer med nedsatt funksjonsevne og alle andre som har interesse for området
universell utforming og offentlig transport.
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Bli med på jobbverksted!
Norges Handikapforbund gjentar suksessen, og inviterer til et nytt
jobbverksted 13. - 16. november.

Målgruppen er personer med en fysisk funksjonsnedsettelse som
ønsker å jobbe. Dette kan eksempelvis være deg som har:
•	redusert gangfunksjon, både med og uten behov for hjelpemidler som
rullestol, krykke etc.
• redusert funksjon i armer og hender
• smerteproblematikk
Målsettingen med jobbverkstedet er at du skal få nyttig informasjon som kan brukes når en jobb er målet ditt.
Du får veiledning vi tror gir deg økt innsikt og inspirasjon som kan hjelpe deg videre på veien.

Vi tilbyr få oppskrifter, men gir deg:
•
•
•
•
•
•

veiledning fra fagpersoner og frivillige jobbmentorer
mulighet til å bli mer bevisst på dine kvaliteter og sterke sider
en presentasjon av arbeidsplasser i ulike varianter
veiledning til å finne dine realistiske mål for en videre karriere
nyttig informasjon om hvilken hjelp du kan få underveis
mulighet til å møte andre som har tenkt på og opplevd utfordringer knyttet til arbeidsdeltakelse

Tid og sted: 13. - 16. november 2014, Quality hotell, Gardermoen
Pris: Alle utgifter dekkes av prosjektmidler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering
Siste dato for tildeling av plass: 15. oktober 2014 (Tildelingen gjøres på bakgrunn av en samtale med hver
enkelt for å vurdere om dette er et tilbud som passer. Ta gjerne kontakt god tid i forveien)
Kanskje jobbverkstedet passer for deg eller noen du kjenner? Du er velkommen til å kontakte oss,
for å få vite mer om tilbudet. Tlf. 24 10 24 00, e-post nhf@nhf.no

26

1
9
8
5
6
3
4
2
7

4
5
3
2
7
1
6
9
8

2
6
7
9
8
4
1
5
3

6
7
1
8
9
5
2
3
4

8
2
4
7
3
6
9
1
5

9
3
5
4
1
2
7
8
6

7
4
2
3
5
9
8
6
1

3
8
6
1
2
7
5
4
9

5
1
9
6
4
8
3
7
2

Løsning Sudoku

Løsning Kryssord

Regionnytt SuDoku

regionnytt

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

AOF
kursoversikt
26. og 27. september 2014
Organisasjonsutvikling – høstkonferanse
Scandic hotell i Asker
10. og 11. oktober 2014
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Quality hotell i Sarpsborg

24. og 25. oktober 2014
Pedagogisk kompetanse/Etikk
Quality Grand hotell, Kongsberg (Samarbeid
med NHF Oslofjord Vest, Agder, Oslo,
Innlandet og Øst)

Erlandsens
Conditori
i Halden
Tre funksjonshemmede eiere driver det
tradisjonsrike Erlandsens Conditori i
Storgata i Halden.
■ Av: Ken Jackson – Regionstyret

7. og 8. november 2014
Flytte i egen bolig
Quality hotell i Sarpsborg
14. og 15. november 2014
Kommunikasjon
Scandic hotell i Asker
Omtale om disse kursene finner dere i kurs
katalogen i dette baldet (nr 3/2014)
Påmeldingsskjema finner dere på
hjemmesiden vår:
www.nhf.no/oest - under aktivitet

AOF Fredrikstad og Moss
Postboks 204, 1601 Fredrikstad
Tlf. 69 36 71 60
E-post: fredrikstad@aof.no
www.fredrikstad-moss.aof.no

AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg
Tlf. 69 13 04 10
E-post: sarpsborg@aof.no
www.sarpsborg.aof.no

For å skape sin egen arbeidsplass startet Malin Victoria
Groth Pettersen, Kim Robin Johansen og Daniel Harbo selskapet Dagtida AS, som tok over Erlandsens Conditori i
2012. Før sommeren så det ut til at Erlandsens måtte legge
ned, fordi Halden kommune ikke ville gi de tre eierne en
BPA-stilling sammen, til regnskap, oppmåling av råvarer
og slikt. Frivillig innsats og pengeinnsamling greide å
redde konditoriet frem til 1.1.2015, når BPA blir rettighetsfestet gjennom en endring av Pasient- og brukerrettighetsloven, slik at Halden kommune ikke lenger kan nekte å
hjelpe.
Det populære konditoriet har mange trofaste kunder, og
etter sommeren har de utvidet tilbudet med ferske glutenfrie varer mandag, onsdag og fredag. Brød, olivenbrød,
kanelboller og mer fra bakeriets gamle steinovn.
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Klart det er mulig!
- for funksjonshemmet ungdom
i Akershus å ta en fagutdanning

Vil du lære et fag trenger ikke din
funksjonshemming være noen hindring.
Forholdene kan legges til rette i lærebedriftene
ved hjelp av offentlig tilskudd!
Ta kontakt - vi gir nærmere informasjon
om mulighetene!

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
AvdelingFAGOPPLÆRINGEN
for videregående opplæring
Schweigaardsgt. 4, 0185 Oslo
Tlf. 22 05 50 00

- 102 BILER TIL DERES DISPOSISJON
- V I P TAXI
- BESTILL TUR-RETUR Å FÅ BIL TIL AVTALT TID
- RASK RESPONSTID PÅ EKSPRESSPAKKER
- KONKURRANSEDYKTIGE PRISER - SPØR OSS

9

WWW.ØRT.NO

Vårt hovedprodukt er GarantiKraft, en
sikkerhet mot høye strømpriser. I tillegg
engasjerer vi oss innenfor: Fiberutbygging/bredbånd og
levering av fjernvarme.
Kontakt oss for bestilling av
GarantiKraft
Industrivn. 1960 Løken
Tlf: 63 85 47 00 • Fax: 63 85 14 60
www.hsev.no • e-post: hsev@hsev.no
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Kalenderen

Faste aktiviteter

I kalenderen vil Regionnytt presentere lokallagenes
aktiviteter. Husk å stille opp på disse arrangementene.

Mandag:	Bading kl 17.00 Halden sykehjem
(følger skoleåret) - NHF Halden / Aremark

Oktober

Onsdag: Varmtvanntrening - LKB Østfold
Kl 11-12 På Blekkspruten Aktivitetssenter
på Rolvsøy (følger skoleåret)

01.
13.
08.
29.
24.-26.

Medlemsmøte
Medlemsmøte
Medlemsmøte
Medlemsmøte
Foreldre helg på Farris
bad Larvik

NHF Halden/Aremark
NHF Nittedal/Hakadal
NHF Rygge og Råde
NHF Indre Østfold
HBF Østfold

Torsdag: Bowling - LFS Akershus
Lørdag: Varmtvannsbading - NHF Onsøy

November
05.
10.
12.
13.
26.

Medlemsmøte
Medlemsmøte
Medlemsmøte
Senioritatreff
Juleavslutning
Østfold

NHF Eidsvoll – har ukentlige aktiviteter, kontakt laget.
Hver torsdag kl 18.-21. – Eidsvoll Verk skole –
velkommen til alle!

NHF Halden/Aremark
NHF Nittedal/Hakadal
NHF Rygge og Råde
LKB Østfold
NHF Indre

NASPA tilbake på lærings- og mestringssenteret
Aker Sykehus – bygning 41

Desember
03.
08.
10.
11.

Julemøte med påmelding
Julemøte med påmelding
Julemøte
Julemøte

NHF Halden/Aremark
NHF Nittedal/Hakadal
NHF Rygge og Råde
LKB Østfold

VI ØNSKER NYE MEDLEMMER – FUNKSJONSHEMMEDE, PÅRØRENDE ELLER VENNER! Som medlem av Norges
Handikapforbund (NHF) og våre landsforeninger har du tilgang på en rekke medlemsfordeler som kommer deg til
gode. Spør oss om vår individuelle veiledningstjeneste eller våre medlemsrabatter på mobiltjenester, fasttelefoni,
Internett ADSL, drivstoff, forsikring m.m. Gi gjerne denne kupongen til en i familien eller en venn, som du mener vil
ha glede og nytte av å stå som medlem i Norges Handikapforbund.

✁

Innmelding i Norges Handikapforbund
Medlemstype (velg én)

Navn:

Hovedmedlem - kr 300

Adresse:

Husstandmedlem - kr 150 *

Postnummer:

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

E-post:

* For husstands- og juniormedlemskap
forutsettes et hovedmedlem i husstanden.
Medlemsnummer til hovedmedlem:

Poststed:

Telefon/mobil:
Fødselsdato og år:
Kategori:

Studentmoderasjon 50 % på kontingenten
(kopi av studentbevis må legges ved)
Jeg ønsker ikke medlemskap i NHFU
(gjelder de under 30 år)
Mitt medlemskap gjelder følgende landsforening av NHF

Funksjonshemmet

Pårørende

Interessemedlem

Sted/dato:
Underskrift:

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Når jeg melder meg inn i Norges Handikapforbund (NHF) samtykker jeg i å motta
informasjon fra organisasjonen gjennom alle kanaler. Innmeldingsopplysninger
behandles sensitivt og etter Datatilsynets retningslinjer. Medlemskapet
følger kalenderåret fra 1.1 til 31.12 samme år.
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f r e d r i k s t a d

s a r p s B o r G

Aksels Bud og Lettransport DA
BUD - VARE - LAST
* Budbiler

* Varebiler
* Lastebiler
Tlf. 977 63 154
Frendeveien 8, 1708 Sarpsborg

Askim kommune
støtter NHFs arbeide

Vi har åpent hele året. Stor
p-plass i Askim sentrum. 5 min
gange fra jernbanen.
For informasjon om åpningstider,
billettpriser og annet ring:

Glemmengt. 55, 1608 Fredrikstad

69 81 99 00

eller se www.ostfoldbadet.no

Tlf. 69 31 12 30
Fax. 69 31 12 31

e i d s B e r G

Skade og lakk AS

Toyota Ramstad Bil AS
- et bilfirma du kan stole på!
Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00
www.ramstadbil.no

Stabburveien 1,

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
1617
Fredrikstad
Avd Askim: Sagveien
1, 1814
Askim. Tlf 69 84 44 00
www.ramstadbil.no

Tlf. 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no
ØSTfold HØYTrYKK AS
dØgnServiCe

Telefon 69 35 59 59
Strykerv. 20, 1658 Torp
www.ostfoldhoytrykk.no

www.momarken.no

m o s s

r a k k e s t a d

Ragnar Haugen
1891Rakkestad
Tlf. 69 22 22 38 • Mob. 95 03 29 14

Sarpsborg
Hjelpemiddellager

Roald Amundsensgt. 33, 1723 Sarpsborg

Tlf. 69 10 80 41 • Fax. 69 15 69 40

s p y d e B e r G

Paul Messa AS
Vi takker alle annonsørene for
den flotte støtten!

Mjørudgata 25,
1890 Rakkestad
Tlf. 901 63 217

- en god kommune å bo i
Støtter NHF

1820 Spydeberg • tlf. 69 83 35 00

f r e d r i k s t a d
Erik Bjar Ingeniør og Takstforretning

r a k k e s t a d
Stensrud Transport

s k i p t V e t
Karlsrud Betongpumping AS

Engelsviken Canning AS

s a r p s B o r G
Bygger’n Bygningslageret AS

V Å L e r

1672 Kråkerøy, Tlf. 69 34 30 46
______________________________________________________
1628 Engalsvik, Tlf. 69 33 31 56

1892 Degernes, Tlf. 90 65 61 57

1743 Klavestadhaugen, Tlf. 69 13 61 00
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1816 Skiptvet, Tlf. 69 80 91 30

Hunstad Finn AS

1593 Svinndal, Tlf. 69 28 60 32
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Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
NHF Skiptvet
Leder: Inger Johansen
Damvn. 1, 1816 Skiptvedt
Tlf: 69 80 95 19
e-post: britholm1@gmail.com

LFN Østfold
Leder: Jane Anita Jensen
Tråklestinget 29, 1537 Moss
Tlf: 69 25 95 75 / 995 94 760
e-post: j-anita@online.no

NHF Eidsvoll
Leder: Marry Johansen
Fjellet 25, 2070 Råholt
Tlf: 900 75 488
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com

NHF Skedsmo
Leder Joakim Taaje
Holmsensvei 139
2010 Strømmen
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@getmail.no

NHF Enebakk
Leder: Johan Sundby
Øyerenvn. 25, 191 Flateby
Tlf: 64 92 81 37 / 911 65 751
e-post: johansu@online.no

NHF Nes/Ullensaker
Leder Tom Fidje
Ynsvegen 374, 2150 Årnes
Tlf: 412 81 211
Epost: tomfidje@online.no

Landsforeningen For Polioskadde:
LFPS Akershus
Leder: Bernt Støylen
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
Tlf: 926 13 459
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no

NHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz

NHF Nannestad / Gjerdrum
Leder: Åse Olsen
Nannestadveien 339, 2032 Maura
Tlf: 971 12 021
e-post: aas-ols@online.no

NHF Halden / Aremark
Leder Lill Hansen
Rokkeveien 28, 1778 Halden
Tlf: 934 56 788
epost: post@nhfhalden.no
Hjemmesider: http://nhfhalden.no/

NHF Vestby / Ås
Leder: Arne Th. Bergersen
Brevibråtevn. 23, 1555 Son
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
e-post: atberger@online.no

NHF Bærum
Leder Inger Helene Ruud
Baksteplassen 3, 1349 Rykkin
Tlf: 997 47 117
e-post: post@nhf-baerum.no
ing-hel@hotmail.com

NHF Indre Østfold
Leder: Unni Hegle
Romundsvn. 20, 1832 Askim
Tlf: 413 28 268
e-post: uhegle@online.no

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening:
ALF Akershus
Leder: Tom Vernang
Steinsleppen 9, 1405 Langhus
Tlf: 67 87 37 46
e-post: t-egil-v@online.no

NHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1617 Fredrikstad
Tlf: 99363746

ALF Østfold
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com

NHF Moss og omegn
Leder: Simen Aker
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
e-post: simen.a@online.no

Handikappede Barns Foreldreforening:
HBF Akershus
Fungerende leder Cathrine Bakken
Leppenvegen 1 A, 2005 Rælingen
e-post: akershus@hbf.no

NHF Nittedal / Hakadal
Leder: Eivind Vinsrud
Rulseveien 7, 1484 Hakadal
Tlf: 911 44 163
e-post:eiv-vins@online.no

HBF Østfold
Leder: Ingunn H Sand Fosser
Løkenveien 235, 1860 Trøgstad
Tlf: 906 69 603
e-post: hbf.ostfold@live.no

NHF Onsøy
Leder: Egil Eriksen
Øienkilveien 20, 1621 Gressvik
Tlf: 69 33 13 56 / 908 35 957
e-post: kari-ove@online.no

Landsforeningen for Ryggmargskadde:
LARS Øst / Oslo
Kontakt NHF Oslo

NHF Rakkestad
Kontakt regionkontoret
NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no
NHF Rælingen
Leder: Rolf Svendsen
Oskar Braatensvei 17, 1472 Fjellhamar
Tlf: 930 46 917 (Rolf Svendsen)
e-post: rolf-svendsen@live.no
NHF Sarpsborg
Leder: Egil Schjolden
St.Hansvn. 24 c, 1727 Sarpsborg
Tlf: 69 15 20 81
e-post: egil.schjolden@gmail.com

Lansforeningen For Amputerte:
LFA Akershus / Oslo
Leder: Per Hovden
Strømsvn. 93, 2010 Strømmen
Tlf: 63 81 31 30 / 905 58 476
e-post: perhovd@online.no
LFA Østfold
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: bjorn.helgesen@maik.no
epost: karia.jansen@gmail.com
Landsforeningen For Nakkeskadde:
LFN Akershus
Leder: Åse Olsen
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no

LFPS Østfold
Leder: Evy Gunn Hultberg
Brønnhøyden 15, 1768 Halden
Tlf: 69 18 82 48 / 480 42 116
e-post: post@lfps-ostfold.no
Hjemmeside: www.lfps-ostfold.no
Landsforeningen For Slagrammede:
LFS Akershus
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@bama.no
LFS Østfold
Leder Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf: 69 34 03 24/ mobil: 476 58 350
Epost: aoberg@getmail.no
Landsforeningen for Kvinner med
Bekkenløsningsplager:
LKB Akershus
Kontaktperson:
Synne Myhre
Røsslyngvegen 23
2052 Jessheim
Tlf: 926 44 208
epost: synnemyhre@hotmail.com
LKB Østfold
Leder: Anette Simonsen
Odinsvei 15 A, 1781 Halden
Tlf: 974 84 006
e-post: anesim@online.no
Norges Handikapforbunds Ungdom:
NHFU Øst
NHFU er en egen organisasjon,
men vi har ført den opp på denne
oversikten da vi har et godt og
utbredt samarbeide.

Landsforeninger uten egen
lokallag i region Øst:
Norsk forening for Arvelig Spastisk
Paraparese/Ataksi:
NASPA
v/ Geir Eriksen
Rugdevn. 57, 1476 Rasta
Tlf: 63 00 26 67 / 997 24 376
e-post: geir.eriksen@getmail.no
Fotfeilforeningen:
Lars Tore Dystvold
Bekkesvegen 83, 2315 Hamar
Tlf: 480 24 811
e-post: leder@fotfeilforeningen.no
Landsforeningen for Arthrogryposis
Multiplex Congenita:
AMC
Leder Lena Karlsen
Tlf. 901 52 674
Epost: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no
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Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

Din lokale kraftleverandør Tel.: 815 69 300

Helge Skaaraas
Advokat med møterett for Høyesterett
e-post: adv@adv-bs.no • tlf: 69 16 23 22
Per Bjørge
Advokat
e-post: per@adv-bs.no • tlf: 69 16 23 21

Fredrikstad EnergiSalg

Bente Strømsæther
Advokat
e-post: bente@adv-bs.no • tlf: 69 16 23 28

Nyt et opphold på

Quality Hotel & Resort Sarpsborg

Torvet 4,
1707 Sarpsborg
Pb. 444,
1703 Sarpsborg

29-03-07 15:09:04

www.adv-bs.no

Ole H. Bendiksen
Advokat
e-post: ole@adv-bs.no • tlf. 69 16 23 24
Øystein Horntvedt
Advokat
e-post: oystein@adv-bs.no • tlf. 69 16 23 29
Ida Westvang
Advokat
e-post: ida@adv-bs.no • tlf. 69 16 23 23

Quality Hotel & Resort Sarpsborg l choice.no l superland.no

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service
og nyinstallasjoner
Ring din lokale samarbeidspartner
Bravida på telefon 69 35 94 00
Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad
Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

• Rør- og elektrikerservice
• Datanettverk
• Sikkerhet, overvåkning og alarm
• Nyanlegg og utbedring av gamle anlegg

FredriksTad koMMune

• Spesialister på restaurering av bad

STøTTER NHF’S
ARBEiDE

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Ski

Tlf. 69 26 26 00
Tlf. 60 10 22 50
Tlf. 69 35 94 00
Tlf. 64 91 85 00

