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REGIONLEDERENS ORD

Norge er et av verdens 
beste land å bo i sies 
det. Men man bør måle 
et lands kvalitet ut fra 
hvordan man behand-
ler mennesker med 
behov for bistand av et 
eller annet slag.
Av Toril Heggen Munk, regionleder

Mye har skjedd på 120 år fra søstrene Fleisher startet van-
føresaken i Oslo. Vi har gått fra å være organisasjoner for oss 
til å bli organisasjoner drevet av oss. Og vi jobber for likeverd.

Jeg er født på Magnor, og der var det noen gode originaler – 
som hørte til på Magnor. Så flyttet vi i 1959 til Ottestad uten-
for Hamar hvor jeg for første gang ble kjent med institusjoner. 
Vi hadde Sanderud psykiatriske sykehus, Åkershagan sentral-
hjem for åndssvake og Østlandske Vanførehjem. Åkershagan 
skiftet navn noen ganger og det året man la ned institusjonen 
så het den Åkershagan sentralhjem for utviklingshemmede.

Det skulle være slutt på institusjonslivet. Det var politisk 
enighet om at alle skulle bo der de ønsket, alle var like mye 
verd. Det ble opprettet bofellesskap – egne boliger og et 
mylder av ulike boformer, og i en del år gikk det veldig bra 
– sett fra de utviklingshemmedes sin side. Sanderud psykia-
triske sykehus ble gradvis bygd ned i forhold til antall senge-
plasser og Østlandske Vanførehjem ble Sykehuset Innlandet 
avdeling for fysikalsk medisinsk rehabilitering. Den nye 
politikken var at vi skulle få et inkluderende samfunn. Men 
det vi ser er at denne inkluderingen koster. Universell Utform-
ing, personlig assistanse, inkluderende skole koster penger. 
Så ser vi at det gradvis skjer igjen. Vi bygger boliger slik at 
utviklingshemmede, bevegelseshemmede med behov for 
assistanse og mennesker med psykiske lidelser kan få lov til 
å bli naboer til sykehjemmene for da kan man bruke personale 
om hverandre. Vi har fått forsterkede skoler, forsterkede 
enheter, spesialgrupper eller hva man kaller dem, fordi det 
er best for dem. I Oslo har man startet med bofellesskap 
på 48 og 60 boliger hvor alle som bor der har et eller annet 
bistandsbehov. Alt dette skjer selv om vi har ulike lovverk som 
skal sikre at mennesker med funksjonsnedsettelser har like 
rettigheter. Vi har Pasientrettighetsloven, Helse og Omsorg-
stjenesteloven, Opplæringsloven, FN-konvensjonen for men-
nesker med nedsatt funksjonsevne, ja jeg kunne ramse opp et 
utall av lover som har til hensikt å gi folk like rettigheter. Alle 
disse sier noe om retten til å velge boform og hvem du vil bo 

sammen med, retten til å gå på nærskolen, rett til Brukerstyrt 
Personlig Assistanse. Og hele vegen sies det at det er viktig å 
legge stor vekt på det bruker sier, hva bruker vil. 

Du og jeg og alle andre som ikke til daglig er avhengig av 
bistand fra det offentlige kan flytte så ofte vi vil. Vi kan flytte 
sammen med de vi vil. Vi kan gifte oss – skille oss – gifte oss 
igjen så mange ganger vi vil. Vi kan ta dumme avgjørelser og 
håpe vi lærer av det, men det hindrer oss ikke i å gjenta disse 
dumme tingene. Utviklingshemmede derimot opplever nå om 
dagen overgrep jeg ikke trodde var mulig. Bare i Hedmark 
jobber Norsk Forbund for utviklingshemmede med flere 
grove saker. Tenk deg at du var på reise – og når du kom hjem 
så hadde noen kjeppjaget samboeren din fordi de mente han 
ikke var bra for deg. Hva hvis politiet hentet deg på jobben og 
kjørte deg til bofellesskapet du ikke ønsker å bo i, og person-
ale ikke lot deg gå ut uten ifølge med personale. Hva hvis de 
tok fra deg mobiltelefonen og nektet deg å ha kontakt med 
familie og venner. Alt med hjelp fra politiet etter oppdrag 
fra verge som du ikke hadde bedt om, men som blir oppnevnt 
for deg. Hva hvis du er en liten gutt som har behov for hjelp 
fra voksne 24 timer i døgnet, og kommunene mener at den 
hjelpen du har fått i 2 år og som har gjort at du har det bra, den 
hjelpen blir sagt opp bare fordi kommunen kan det. Og i alle 
disse tre tilfellene har kommunene fylkesmannens støtte. Og 
det er noe som forundrer meg.

Hvordan kan det ha skjedd? Hvordan kan mennesker med så 
mye lovverk i ryggen – i virkeligheten være så rettsløse? I 
gamle dager var Fylkesmannen en du gikk til hvis du ble dårlig 
behandlet i kommunen. Ofte så måtte kommune gjøre om på 
vedtak. I dag har Fylkesmannen mer og mer blitt en støtte for 
kommunen – de henter ikke engang inn informasjon fra enkelt-
mennesker, men stoler på informasjon fra kommunene. Selv 
om jeg ikke er begeistret for begrepet “de svake”, så må jeg 
si at folk som sitter i fengsel nesten har mer rettssikkerhet 
i virkeligheten enn en del mennesker som uten å ha gjort noe 
galt blir fratatt samtykkekompetanse. 
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KJERSTIS TANKER

Søkelys på servicehunder, side 6-7

I den forbindelsen har jeg vært delaktig i et arbeid med å 
utarbeide en ny strategi for universell utforming i Hed-
mark og Oppland.

Hedmark og Oppland samarbeidet som pilotfylker for 
universell utforming i perioden 2009 – 2013. Fylkesrådet 
i Hedmark og Fylkesutvalget i Oppland vedtok i desember 
2013 å samarbeide om å bidra aktivt til videreføring av 
arbeidet med universell utforming for Innlandet basert 
på visjonen Norge Universelt utformet 2025. Vedtaket 
medførte en reetablering av nettverksgruppe i univer-
sell utforming for Innlandet med representasjon fra 
fylkeskommunene og andre offentlige og private parter i 
Innlandet, bla. Fylkesmennene, KS og Rådene for likestill-
ing av funksjonshemmede. Visjonen om at Innlandet skal 
være universelt utformet i 2025 krever at mange aktører, 
både offentlige og private, jobber for samme mål.

Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi 
for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og 
forhindre diskriminering. Forslaget til strategidokument 
begynner med noen fakta om universell utforming, før det 
omtaler Innlandets visjon for arbeidet. For å nå målet om 
et universelt utformet samfunn, må samfunnsbegrepet 
operasjonaliseres ved å velge ut enkelttemaer. 

Strategien tar utgangspunkt i det som skjer hjemme: 
IKT-tjenester og bolig. Neste trinn er nærmiljøet og trans-
port. Skole/arbeidssted og sentrum med handel, kultur og 
service ligger i neste sfære. Lengst unna kan man finne 
reiselivdestinasjoner. Reiselivs- og opplevelsesbedrifter 
vil i mange områder også være en del av nærmiljøet for 
sosiale møteplasser og fritidsaktiviteter.

Barrierene for den enkelte vil variere i de ulike situas-
jonene og i kommunikasjonen mellom disse. Strategido-
kumentet er bygd opp med omtaler rundt hvert av disse 
temaene, med målformulering, strategi, ansvarlige og 
eventuelle lovkrav.

Strategien er ikke å ment å være for konkret. Konkrete 
tiltak skal nedfelles i egne handlingsplaner for hvert av de 
to fylkene. Dette arbeidet starter opp i 2016, og det blir 
spennende å følge dette og kunne gi innspill.

Har du lyst til å lese mer om strategien, så kan dette 
gjøres på www.oppland.org eller www.hedmark.org 

Siden 2013 har jeg 
hatt gleden av å være 
leder for rådet for 
likestilling av funks-
jonshemmede i Opp-
land. Et spennende og 
svært givende verv. 
Av Kjersti Bjørnstad Fremstad, 
regionkontorleder

Engasjert? Vi søker deg!

Vi søker deg som er engasjert i interessepolitiske 
saker!

Likestilling, BPA, universell utforming, økonomiske 
levekår, tekniske hjelpemidler, rehabilitering. 

Dette er interessepolitiske områder som vi er opptatte 
av i NHF. 

Er du opptatt av noe av det samme? Har du lyst til å 
arbeide med det du er opptatt av, i din egen kommune?

I så fall synes vi at du skal ta kontakt med oss!

Tlf. 61 10 83 10 ●  nhf.innlandet@nhf.no
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Dette blir mitt siste 
hjørne i Innlandspos-
ten. I julen flytter jeg 
hjem igjen til Bergen, 
men livet på Innlandet 
vil bli savnet! 
Av Ingvild Hvidsten,  
organisasjonskonsulent

ASKO Hedmark AS
Pb. 130, 2381 Brumunddal

Dagligvarer, servicehandel,storhusholdning, engros
Tlf. 62 34 74 00

R I N G S A K E RE I D S K O G

S T A N G E
 Stange
 kommune

Storgt. 45, 2335 Stange
Tlf. 62 56 20 00

www.stange.kommune.no

H A M A R

LANDSORGANISASJONEN I NORGE
LOs distriktskontor, Hedmark

Kirkegt. 4, 2317 Hamar • Tlf. 916 25 078 

Denne ønsker å stå på tekstside 3,5,7 eller 9Da jeg begynte i mitt første vikariat i NHF Innlandet i 
2008, hadde jeg ingen anelse om at jeg kom til å bli så 
lenge i organisasjonen. Det gikk ikke lang tid før jeg fikk 
muligheten til et nytt vikariat, og med regionkontorleder 
og gode kollega Bjugs overgang til pensjonisttilværelsen, 
ble det rom for fast plass på kontoret også for meg. 

Det har vært flotte år, og jeg kommer til å savne hver 
og en av dere! 

I løpet av mine år som organisasjonskonsulent i NHF 
Innlandet, har jeg blitt kjent med mange fantastiske 
mennesker. Dere som gir av deres fritid for å skape et 
bedre samfunn – et samfunn for alle. Jeg får ikke fullrost 
dere godt nok for det arbeidet dere legger ned for or-
ganisasjonen og for andre mennesker. Dere som skaper 
møteplasser og deler villig av deres erfaringer. Dere som 
sitter i råd og utvalg, og som direkte er med å påvirke det 

samfunnet vi lever i. Dere kolleger, både på hovedkontoret 
og i de andre regionene, som skaper god stemning og et 
godt kollegaskap. Og ikke minst Kjersti og Toril, som har 
gitt meg frihet til å drive med det jeg synes er interessant 
og spennende (så lenge det ikke har gått ut over alt som 
eller måtte gjøres, selvsagt), og som har tatt godt vare på 
meg, utfordret meg og trodd på meg. 

Jeg setter umåtelig stor pris på dere alle, og det er 
med tungt hjerte jeg skriver disse ord. 

For sannheten er at jeg helst ikke vil slutte i «verdens 
beste jobb», men livet tar noen uventede vendinger i blant, 
og jeg gleder meg til å flytte hjem igjen. 

NHFs ideologi har uansett krøpet under huden på meg, 
og jeg kommer alltid til å bære den med meg og formidle 
NHFs budskap i sammenhenger som krever det.

Fortsett det gode arbeidet. Jeg vil savne dere!

Brukerkontoret Sykehuset Lillehammer
 
Her kan du få:
Informasjon/brosjyrer fra
brukerorganisasjonene, veiledning/samtaler,
likepersonsvirksomhet og selvhjelpsarbeid.
 
Brukerkontoret på Lillehammer sykehus er
bemannet av Landsforeningen for
slagrammede i Oppland/Norges
Handikapforbund onsdager kl 11.00-15.00.
Telefonnummer: 61 05 03 69.



Medlemsblad for Norges Handikapforbund Innlandet 5

Innlandsposten nummer 4  ●  2015

Fosterdiagnostikk hos Prøysen
– Et viktig møte, oppsummerer NHF-spesialrådg-
iver Lars Ødegård etter at man i september disku-
terte fosterdiagnostikk på Prøysenhuset.
Av: Jo E. Brenden

ASKO Hedmark AS
Pb. 130, 2381 Brumunddal

Dagligvarer, servicehandel,storhusholdning, engros
Tlf. 62 34 74 00

R I N G S A K E RE I D S K O G

S T A N G E
 Stange
 kommune

Storgt. 45, 2335 Stange
Tlf. 62 56 20 00

www.stange.kommune.no

H A M A R

LANDSORGANISASJONEN I NORGE
LOs distriktskontor, Hedmark

Kirkegt. 4, 2317 Hamar • Tlf. 916 25 078 

Denne ønsker å stå på tekstside 3,5,7 eller 9

Rundt 30 møtte opp da Ringsaker Kirkeakademi inviterte 
til temamøte på Prøysenhuset 16. september. «Hvem skal 
ut?» var tittelen på møtet.

Blant de oppmøtte var Lars Ødegård, tidligere leder av 
Bioteknologirådet, nå spesialrådgiver i Norges Handikap-
forbund. Hit kom også NHF Innlandets leder Toril Heggen 
Munk. 

Gunnar Heiene, professor i etikk ved Menighets-
fakultetet, medlem av Bioteknologirådet fikk lov til å pre-
sentere bioteknologirådets etiske utfordringer knyttet til 
fosterdiagnostikk.

– Jeg gjorde rede for menneskeverd og kristent men-
neskesyn og budskapet var at vi ikke ønsker være med å 
stimulere en utvikling der flere får tilgang til fostervanns-
diagnostikk, nettopp fordi vi ikke ønsker oss et sorter-
ingssamfunn, sier Heiene til Innlandsposten.

Der var han på linje med NHFs representant på møtet:
– Det er veldig bra at man tar opp slike temaer. Jeg 

tror at handikapforbundet skal møte miljøer som vi både 
er enige og uenige med for å diskutere de vanskelige 
spørsmålene. Og vi skal nærme oss disse temaene med 
stor respekt, sier Ødegård.

– Hva var ditt budskap på møtet?
– Vi må ha en mer restriktiv linje enn i dag. Synet på 

funksjonshemmede har endret seg siden abortloven så 
dagens lys. De nye kunnskapene innen medisinen har 
forandret hva som den gang ble ansett som alvorlig syk-
dommer. Derfor trenger abortloven en faglig oppdatering 
slik at den er mer i samsvar med tiden, sier Ødegård.

– Hva er ditt syn?
– Som NHF mener også jeg at jakten på ulike funksjon-

shemninger i mors liv fører til et mindre tolerant samfunn. 
Og mindre aksept av at det som finnes av forskjeller blant 
mennesker. Mye av det som sees på som alvorlig sykdom 
er kanskje bare en del av den naturlige variasjonen og 
mangfoldet av mennesker vi trenger på jorden.

ENIGE: NHF-spesialrådgiver Lars Ødegård og  Gunnar Heine, 
professor i etikk ved Menighetsfakultetet. Foto: Toril Heggen Munk
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Trekkhunder til hjelp

Mariann Bakken fra Os i Østerdalen har 
stor glede av trekkhunder.
– Uten dem hadde jeg ikke klart meg i 
hverdagen.
Av: Jo E. Brenden

– Jeg er komplett avhengig av hunder for å ta meg fram og 
for å få nødvendig trening jeg ikke kan få på annen måte 
slik at jeg unngår smerter, sier Bakken til Innlandsposten.

Hun forteller om en strevsom hverdag som lettes be-
traktelig ved hjelp av tre aldrende Alaska husky-hunder.

Bakken har et komplekst ryggproblem som gir 
43-åringen veldig mange utfordringer.

– En prolaps fra 2012 og senere en glidning av virvel 
høsten 2013 gjorde meg bevegelseshemmet. Fra før 
hadde jeg ryggproblemer som gjorde meg avhengig av å 
trene/være mye i bevegelse for å unngå smerter. 

– Uten drahjelp fra hund kan jeg nå på «en god dag» 
maks gå noen titalls meter før bena dovner helt bort. Sit-
ter jeg rolig så opplever jeg smerteutstråling til beina og 
bortdovning, forteller Bakken.

Og det er her de tre hundene kommer til nytte.
– Hundene trekker meg bort til postkassen, som ligger 

cirka 50 meter unna huset. De hjelper meg med å «gå» 
både til og fra nærmeste bussholdeplass, som ligger cirka 
400 meter unna huset. Og de hjelper meg slik at jeg får 
gjort noen innkjøp i nærmeste butikk; cirka tre kilometer 
unna der jeg bor.

I tillegg bidrar hundene til at Mariann holder seg i 
aktivitet.

– Uten dem hadde jeg ikke fått noen trening. Alterna-
tivet hadde vært en elektrisk ATV, men det gir meg ingen 
treningseffekt. Holder jeg meg ikke i bevegelse så blir 
nemlig problemene mine bare verre, forklarer Bakke.

– Hundene mine er hva man kaller «pensjonerte trek-
khunder» i den for stand at de er blitt for gamle til jobbe 
som sledehunder. Jeg har fått dem fra forskjellige folk 
som driver med trekkhunder både profesjonelt og for 
koseturer på fjellet. 

 Selv vil jeg aldri kunne ha en sertifisert servicehund, 

for hverken Alaskan malamute, Akita, Siberian eller 
Alaska husky trenes opp som sertifiserte servicehunder. 
Det er disse hunderasene jeg burde ha. Pelsen er tykkere 
og mer tilpasset kulda i Østerdalen på vinterstid.

– Ikke alle vil være i stand til å håndtere utrenede 
hunder som for eksempel trekker på det «intense nivået» 
som hundene mine gjør. Men er man avhengig av en firbent 
hjelper og kan tilby hjelperen et fint liv hvor hundens 
behov ivaretas, så bør man få støtte til dette. For enkelte 
funksjonshemmede vil det nemlig være like viktig med 
firbent hjelp som for en blind.

Organisasjonskonsulent Ingvild Hvidsten hos NHF 
Innlandet sier det er flott at pensjonerte trekkhunder 
fortsatt kan gjøre nytte for seg, og hjelpe Mariann gjen-
nom hverdagen slik at hun samtidig får vært i aktivitet.

– Offisielt har ikke NHF noe standpunkt når det 
gjelder service- eller hjelpehunder, men det er jo et flott 
hjelpemiddelhjelpemiddel, sier Hvidsten.
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Eike: – Må bli en rettighet
Etter snart ti år med servicehund er Johanna Eike fra Gjøvik sikker: – Å få service-
hund bør nå rettighetsfestes.
Av: Jo E. Brenden

Det startet med labradoren Ozzy i 2006. De siste tre 
årene har hun hatt uvurderlig hjelp av Carmen. Også hun 
en labrador.

– Det er veldig urettferdig at blinde automatisk får 
førerhunder mens funksjonshemmede ikke får støtte 
til servicehund. Det er ikke en stor gruppe mennesker i 
Norge som trenger disse hundene; kanskje et tredvetall. 
Derfor er det heller ingen stor utgift for Staten å ret-
tighetsfeste dette, sier Johanna Eike.

– Jeg opplever det rett og slett diskriminerende, men 
det kommer nok en tid da dette blir en realitet. Jeg for-
venter faktisk at servicehunder ganske raskt blir godkjent 
på linje med førerhunder!

Hun er styremedlem i Norske Servicehunder og aktiv 
på Facebook-siden til foreningen.

Servicehund er blitt en fanesak etter hennes egne 
positive erfaringer:

– Jeg har MS og før jeg fikk servicehund falt jeg ut av 
rullestolen hele tiden i og med at jeg var og er en meget 
aktiv dame. 

– Etter at jeg fikk servicehund har jeg ikke hatt en 
eneste skade. Og hverdagen har blitt mye enklere.

– Carmen gjør alt for meg og er med meg over alt: Hun 

hjelper til med av- og påkledning, drar min manuelle rul-
lestol, plukker opp alt som ramler ned og henter telefonen 
når den ringer.

– Hun er 24 timer i døgnet på jobb og en veldig rimelig 
assistent. Bare hunder som er godkjent og utdannet via 
hundeskolen får lov til å jobbe som servicehund. I Norge 
får man ikke lov til å utdanne egne hunder, og det er bra. 
Derfor holder servicehundene en veldig høy standard, 
opplyser Eike.

Hun håper at NHF engasjerer seg enda sterkere i 
saken.

– Jeg håper og tror at vi sammen tar dennes saken, 
setter den på dagsorden og løfter den opp og fram.

Servicehundbrukerne stiftet 25.6.2006 Norsk forening for 
assistansehundbrukere, og navnet ble på årsmøtet 26.1.2008  
endret til Norske Servicehunder. Foreningen er en 
interesseorganisasjon for nåværende og tidligere brukere 
av kvalifiserte og godkjente servicehunder. Foreningen har i 
tillegg til brukermedlemmene også husstandsmedlemmer og 
støttemedlemmer. Foreningens formål skal være å ivareta 
nåværende og tidligere servicehundbrukeres interesser overfor 
offentlige myndigheter. Den skal også bidra til økt kunnskap om 
betydningen av servicehunder som et hjelpemiddel for personer  
med funksjonsnedsettelser.

FORKJEMPER: Johanna Eike fra Gjøvik får uvurderlig hjelp i hverdagen av labradoren Carmen. Hun henter blant annet ved. 
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Lev livet.

BPA står for muligheten til å definere sin egen hverdag. Til å 
ta styring og delta aktivt i samfunnet. Borgerstyrt personlig 
assistanse er verktøyet som bidrar til at funksjonshemmede 
med assistansebehov kan leve frie og selvstendige liv, og selv 
ta ansvar for sin egen tilværelse.

Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta 
kontrollen over sitt eget liv. Det er gjennom full likestilling 
og mulighetet for deltagelse på alle samfunnsområder at 
hverdagen får mening.

BPA står for muligheten til å leve livet. Helt og fullt.

Lær om ulobas bpa på bpa.uloba.no
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En helt ny start for Billy

For ti år siden opplevde Billy å være den eneste overlevende etter en stygg bilulykke 
og ble lam fra livet og ned. Han følte at livet ble lagt i ruiner. En tilpasset rullestol og 
et likemannskurs ble vendepunktet.
Av: Karen Kvam

– Etter det første kurset følte jeg meg annerledes. Jeg 
følte at jeg kunne gjøre ting som jeg aldri hadde trodd 
ville være mulig, forklarer Billy. 

Billy ble fortalt at han aldri ville kunne gå igjen etter 
ulykken. Ryggmargsskaden var for omfattende. Han 
måtte slutte i jobben som begravelsesagent. Kona forlot 
ham. I årevis måtte han klare seg med en brukt rullestol 
som ikke passet. Han ble isolert hjemme, fikk omfattende 
helseproblemer og ble deprimert. 

Oppdaget nye muligheter

Så, for fire år siden, ble Billy med på et likemannskurs på 
Motivation Centre og fikk en tilpasset rullestol. Han fikk 
møte andre rullestolbrukere som viste ham løsninger og 
muligheter han ikke visste fantes.

Han lærte å bevege seg i rullestolen, og han lærte å ta 
vare på sin egen helse. Ikke minst lærte han å forholde seg 
til andre mennesker igjen. Kurset ga ham den støtten han 
trengte til å leve mer aktivt og få et mer selvstendig liv. 
Mestringsfølelsen og selvtilliten vokste fra første dag. På 
vei hjem fra kurset fridde han til og med til kjæresten sin.

Ble selv trener

Billys entusiasme gikk ikke ubemerket hen. Kort tid etter 
kurset ble Billy spurt om han ville bli trener for andre rul-
lestolbrukere på kurs. 

Billy er klar på at likemannsopplæringen ofte er et første 
skritt i å hjelpe mennesker til en ny start. Til å finne tillit 
til å begynne å leve igjen.

– Du kan se deltakerne endre seg fra første dag. Ansik-
tene deres lyser opp ettersom dagene går. De ser hvordan 
vi manøvrerer rullestolene og beveger kroppen, og de ser 
at det finnes muligheter. 

Ønsker hjelp til flere

I dag bor Billy sammen med sin kone. Sammen har de to 
små barn. Billy føler seg heldig. Han vet at de mulighetene 
han har fått slett ikke er noen selvfølge. Han ser mange, 
mange funksjonshemmede som ikke har vært så heldige 
som ham. Hans håp er at andre også vil bli gitt anledning 
til å delta i likemannsgrupper og kunne bruke de res-
sursene de har.
 
 
Norges Handikapforbund støtter prosjekter drevet av Motivation 
Centres i Malawi og Uganda. Sentrene lager egne rullestoler 
som kan repareres på stedet, og det blir gitt grundig opplæring 
i bruk av rullestolene og ivaretakelse av egen helse. Slik bidrar 
Norges Handikapforbund til aktiv rehabilitering av mennesker 
med ryggmargskade, med svært gode resultater. Stikkordet er 
likemannsopplæring og myndiggjøring av mennesker som ofte har 
levd i isolasjon, fattige og deprimerte. I mange tilfeller handler 
opplæringen også om å redde liv.
Rullestoler er et av de vanligste hjelpemidlene for 
funksjonshemmede. WHO estimerer at 70 millioner mennesker i 
verden har behov for rullestol, men kun 5-15 prosent har tilgang til 
en. Uten hjelpemidler som fungerer, kan ikke funksjonshemmede 
forlate hjemmene sine, skaffe seg utdanning eller jobb. Og uten 
kunnskap om hvordan de kan ivareta egen helse, står mange 
funksjonshemmedes liv i fare. For eksempel vil 75 % av alle som 
opplever en ryggmargsskade dø innen 18 måneder, fra følgeskader 
som trykksår eller urinveisinfeksjoner - som i utgangspunktet enkelt 
kan forebygges eller behandles. 

STØTTE: Norges Handikapforbund støtter Motivation Centres som driver hjelpemiddelformidling og likemannskurs i Uganda og Malawi. Billy 
fra Malawi fikk en ny start med likemannskurs og egen rullestol.
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Miljøvern skaper hodebry
I Oslo vil man gjøre sentrum bilfritt. Flere andre steder kan følge etter. Toril Heggen 
Munk frykter en trøblete hverdag for funksjonshemmede.
Av: Jo E. Brenden

I oktober presenterte det nye Oslo-byrådet, bestående av 
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet 
De Grønne plener om å gjøre sentrumskjerne av hoved-
staden bilfri. I tillegg skal det bli flere bomringer, dyrere å 
passere for dieselbiler og et dieselforbud ligger og ulmer 
i nær framtid.

Også i flere andre byer i Norge vurderes det å sette 
inn tiltak for å redusere bilbruken eller å gjøre sentra helt 
fritt for biler.

Toril Heggen Munk i NHF Innlandet velger å illustrere 
sin mening om utviklingen med en av hennes egne Oslo-
erfaringer:

– I høst skulle jeg i møte i Helse- og omsorgsdepar-
tementet. Det var så vanskelig å få parkering at jeg fikk 
datteren min til å kjøre meg. Etterpå skulle jeg videre til 
Stortinget, og der er det enda vanskeligere å ordne seg 
parkeringsplass. Dermed valgte jeg å ta T-banen. Men der 
ferdes man som funksjonshemmet litt sånn på eget ans-
var, for det er vanskelig framkommelighet på stasjonene 
og det er denne glappen mellom banen og perrongen. Det 
finnes heller nesten ingen tilgjengelig personale som kan 
hjelpe når man støter på utfordringer. Det får meg til å 

tenke at man burde løse en del problemer rundt kollek-
tivtrafikken i byene før man innfører forbud og nye regler. 
Man er rett og slett nødt til å gjøre noe med framkom-
meligheten slik at det er lettvint å ta seg inn i sentrum-
skjernen med buss eller bane. Og det må bli enkelt å 
ferdes med rullestol i bykjernen, sier Heggen Munk.

Hun er også skeptisk til den økende kampen mot 
dieselbiler:

– Det er utrolig mange store kassebiler som er tilpas-
set funksjonshemmede som ferdes på veiene og som er 
utstyrt med en dieselmotor; biler som sågar er støttet av 
NAV. Hva gjør man med dette problemet?

Hun avviser at funksjonshemmede ikke er interessert i 
å yte skjerv for å få et bedre miljø:

– Det å ha en funksjonshemning betyr ikke at man ikke 
er opptatt av miljøverntiltak. Også funksjonshemmede 
kan ha et miljøengasjement. Men man kan ikke ødelegge 
for en hel gruppe mennesker som faktisk er avhengig av å 
bruke motoriserte kjøretøy for å kunne fungere i hverda-
gen.

– Her må man finne løsninger som gjør alle parter 
fornøyde.
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Sjekk hjelpemiddeldatabasen

Har du et hjelpemiddel som er utslitt og må byttes ut? Eller har helsetilstanden din endret seg, 
og du lurer på om det finnes nye hjelpemidler som kan lette hverdagen? Da vil du finne  
www.hjelpemiddeldatabasen.no svært nyttig.
Av: Bente Kaldheim, avdelingsleder NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

Hjelpemiddeldatabasen er et nettsted som eies og ad-
ministreres av NAV. Det ble først opprettet i 1999, og har 
de siste årene utviklet seg til å bli ett av de beste nettst-
edene for de av oss som ønsker å sette oss inn i hva som 
finnes av hjelpemidler på det norske markedet.

Alle typer hjelpemidler

På nettstedet finner du både informasjon om hjelpemidler 
du kan søke hjelpemiddelsentralen om og hjelpemidler 
du selv må finansiere. Du finner også hjelpemidler for 
alle typer funksjonsnedsettelser enten det gjelder 
forflytning, hørsel, syn, kommunikasjon eller kognisjon. 
Alle hjelpemidlene i databasen er lagt inn med bilder og 
tekniske spesifikasjoner. Hjelpemidlene som inngår i en 
rammeavtale med NAV er merket med en liten NAV-logo.

NAV og leverandørene legger inn nye produkter 
forløpende, og det er mulig å abonnere på nyheter, slik at 
du kan holde deg oppdatert. Fra våren 2016 vil du kunne 
finne alle rammeavtaler på hjelpemiddeldatabasen.

Nye rammeavtaler i 2015

Siste halvår har NAV inngått fire nye rammeavtaler. Det er 
rammeavtaler på: sitteputer med trykksårforebyggende 
egenskaper; elektriske rullestoler og drivaggregat; kjøre-
ramper og sykler og sykkelfronter med hjelpemotorer.

Hvis du har et hjelpemiddel på disse områdene som 
begynner å bli slitt, kan det være lurt å lese om de for-
skjellige produktene på hjelpemiddeldatabasen før du tar 
kontakt med din lokale ergoterapeut.  

Lett tilgjengelig

Rammeavtalene som ligger i hjelpemiddeldatabasen er 
lett tilgjengelige fra forsiden. Hvis du for eksempel har 
behov for en ny elektrisk rullestol kan du klikke deg inn på 
«Rammeavtaler». Velg lenken «Elektriske rullestoler og 

drivaggregater». Når du har gjort dette, åpner du «Hur-
tigoversikten». Hurtigoversikten viser hvilke poster som 
finnes, det vil si om stolene har manuell eller motorisert 
styring og om de er til utendørs- eller innendørs bruk og 
så videre. Du ser også hvilke stoler som er rangert som 
førstevalg og eventuelt andre-, tredje- eller fjerdevalg. 
Ved å klikke på hvert enkelt produkt får du opp bilder, 
tekniske opplysninger, brosjyrer og bruksanvisninger, og 
du kan gjøre deg opp en mening om hvilken stol som best 
vil kunne dekke ditt behov før du kontakter din lokale 
terapeut.

Endret helsetilstand

Hvis helsetilstanden din har endret seg, og du ønsker å un-
dersøke hvilke type hjelpemidler som finnes, kan du gå inn 
på hjelpemiddeldatabasen.no og velge «Produktgrupper». 
Her kan du velge mellom ulike temaer som for eksempel 
hjelpemidler til personforflytning eller personlig stell. Er 
du på jakt etter hjelpemidler til personlig stell, klikker du 
på lenken personlig stell og beskyttelse. Da får du opp 
ulike produktgrupper innen dette området. Er det toal-
etter du er interessert i, vil du finne bilder, tekniske data 
og navn på leverandør på ulike toaletter. Du vil også kunne 
finne brosjyrer og bruksanvisninger. Hvis produktet er på 
en rammeavtale, er de merket med en liten rød NAV-logo.

Informasjon om eget produkt

Hvis du allerede har et hjelpemiddel fra hjelpemiddelsen-
tralen, kan du også sjekke om det ligger inne på hjelpemid-
deldatabasen. Da bruker du søkefeltet og legger inn 
navnet på produktet. Hvis produktet ligger i databasen, 
finner du både artikkelnummeret, tekniske data og even-
tuelt tilbehør og deler. 

Det er nettopp lagt til en ny funksjon i søkefeltet med 
forslag til søkeresultat som også kan være til hjelp når du 
skal søke etter hjelpemidler.
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- Turid er en av våre trofaste støttespillere som ikke 
stikker nesen fram, men som er så nødvendig for å holde 
hjulene igang, sier NHF-regionleder Toril Heggen Munk.

– Det er greit å ha noe å gjøre, sier Turid Hellebust på 
spørsmål om hvorfor hun som ikke-funksjonshemmet 
valgte å bli værende i NHF Elverum og Omegn etter at 
ektemannen døde. 

Herman og Turid Hellebust var kjente fjes for elverum-
singene. I 35 år drev de Østmohjørnet servicesenter, 
Shell-stasjonen ved brua i Elverum. Men i 2006 blir Her-
mann rammet av mystiske lammelser.

– Han blir lam i armer og bein. Legene trodde det var 
noe som kom fra nakken, forteller Hellebust.

Bensinstasjonen må selges. Hermann har vært vant 
med å ha mye å gjøre. Nå sitter han i rullestol og må finne 
noe alternativt å bruke tiden på. Han velger i 2006 å gå 
inn i NHF Elverum og Omegn. Som mangeårig kremmer tar 
han på seg vervet som kasserer.

– Han kunne ikke skrive, så jeg måtte ta skrivingen for 
han. Men han var jo helt klar i hodet, forteller Turid.

Etter hvert blir Hermann syk av kreft og han dør i 
2010. Turid kan nå velge å gå ut av laget. Men hun gjør det 
ikke.

– Det er vanskelig å få folk til å ta verv i lag, og jeg 
husker at jeg tenkte: «Så lenge Gunvor holder ut så skal da 
også jeg klare å være med videre», sier Turid, og tenker på 
lagets 80-årige leder, Gunvor Olbergssveen.

Dermed har Turid vært kasserer for NHF Elverum og 
Omegn siden 2010. Et verv hun ikke har noen planer om å 
si ifra seg med det første.

– Jeg vet hvordan organisasjonene sliter med å få tak 
i folk. Og vi blir bare eldre og eldre, vi som sitter i sty-
rene. Folk vil ikke ta på seg lederstillinger lenger uten å 
få betalt. Vi har jo selvsagt ikke penger å betale ut, så da 

blir jo laget driftet på dugnad, som er vanlig i flere andre 
organisasjoner i landet.

– Hvor lenge ser du for deg at du blir værende, da?
– En må jo holde ut så lenge en klarer. Vi kan ikke gi oss 

før hu Gunvor gir seg i alle fall.
Turid understreker at NHF-medlemskapet gir henne 

mange gleder.
– Vi er et aktivt lag. Medlemsmøtene og turene våre 

gir meg mye. Jeg synes vi har det artig og vi opplever mye 
koselig sammen. Sosialt har vi fått til et godt miljø i  laget. 
Og de årlige sommerturene ... Vi har blant annet vært flere 
turer til Røros og Storefjell. Da reiser vi på en fredag og er 
borte til søndag. 

Medlemmene betaler 1.000 kroner. Resten sponser 
lokallaget.

– Dessverre er det ikke alle hoteller som er tilrette-
lagt for funksjonshemmede, og vi kan ikke reise for langt, 
så det blir at vi velger litt de samme stedene. Men for 
medlemmene våre som ikke kommer seg så ofte ut, så er 
dette likevel et høydepunkt i løpet av året.

Og noen ganger fyller NHF Elverum og Omegn opp en 
liten minibuss. Da reiser medlemmene på handletur til 
Charlottenberg.

– Jeg er med også på disse turene for å hjelpe de som 
er litt dårlige til beins eller har noen andre utfordringer.

Hun er også medlem av Moen venneforening, en gjeng 
hjelpere og ildsjeler som engasjerer seg rundt hverdagen 
til beboerne på sykehjemmet i Elverum.

– Vi henter pasienter og blant annet er med på bin-
goen. Også tar vi pasientene ut på trilleturer og forskjel-
lige andre arrangementer. Vi lager også til julefest og 
deler ut pakker og sånt. Også blir det litt sang og musikk 
for å skape litt hygge for Moen-pasientene.

Å bli heltidspensjonist er ikke aktuelt:

Innlandsprofilen: Turid Hellebust

Et NHF-liv etter Hermann
Det var mannen Hermann som dro Turid Hellebust inn i NHF Elverum og Omegn. Etter 
at han døde i 2010 har Turid bare blitt værende.
Av: Jo E. Brenden

Innmeldingsblankett til Norges Handikapforbund 
∫  Hovedmedlemskap (kr. 300,-)  Navn:
∫  Husstandsmedlem (kr. 150,-)  Adresse:
∫  Juniormedlem 0-16 år (kr. 50,-)  Postnr:   Sted:
Eventuell landsforening:     Fødselsdato:  Telefon:
Kategori:    E-post: 
∫ Funksjonshemmet    ∫  Pårørende       ∫ Interessemedlem
∫ Jeg samtykker i at NHF kan sende meg informasjon på e-post og/eller SMS 

Sted/dato: 

Underskrift:
SMS: Send NHF MEDLEM til 2160
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Navn: Turid Hellebust
Alder: 72
Familie: Enke. Har barna 
Helge (53), Lise (50) og 
Heidi (45). Sju barnebarn.
Verv: Kasserer for NHF 
Elverum og Omegn.

«Så lenge Gunvor 
holder ut så skal da 
også jeg klare å være 
med videre»
 
TURID HELLEBUST

– Jeg synes det er all right å hjelpe til 
og vil ikke bare sitte i leiligheten min.

Turid er vokst opp i Steinkjer og 
Kristiansund. Da hun fikk hotelljobb på 
Nordsætra flyttet hun østover. I 1961 
kom hun til Elverum og møtet med Her-
man førte til at hun ble værende.

Hun har tre barn og sju barnebarn.
– De fleste barnebarna har blitt 

store, men noen ganger blir det turer inn 
til Oslo for å være barnepasser for de 
yngste, sier Turid.

– Hva liker du å gjøre ellers?
– Jeg er glad i å reise. En til to ganger 

i året forsøker jeg å komme meg til Hel-
las. Her har funnet meg et sted som jeg 
liker godt og som jeg etter hvert kjen-
ner en del folk; Pefkohori på Halkidiki. 
På Pefkhori er det en del engelskmenn 
som er fastboende slik at jeg også får 
frisket opp engelske min litt, sier Turid 
og smiler.

– Til slutt: Hva liker du ved NHF?
– Det en fin organisasjon som 

prøve å hjelpe medlemmene slik at de 
får et bedre liv. Selv brenner jeg for 
temaet hjelpemidler. Å skaffe seg gode 
hjelpemidler har ikke bestandig vært 
lett for gruppen som NHF representerer. 
Nå har situasjonen blitt mye bedre, og 
jeg så hvor mye det å få en rullestol og 
andre hjelpemidler betydde for Her-
man. Også har det vært en del tull med 
TT-tjenestene som man har vært flinke 
til å ta tak i. 

– At det går framover kan man takke 
NHF for, men det er fortsatt mye som 
krever NHFs søkelys, så behovet for 
organisasjonen vil alltid være der.

Neste Innlandsprofil:   
Anette Walmann Børresen
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– Look to Folldal

Byrådet i Oslo drømmer om å gjøre hele byen universelt utformet. Toril Heggen Munk 
svarer med å dra fram Folldal.
Av: Jo E. Brenden

Oslo-byrådet Aud Kvalbein har en visjon om at hoved-
staden skal være universelt format for handikappede.

Hun drar fram en 11-punktsplan bestående av: Univer-
sell utforming, brukermedvirkning, kunnskap om men-
nesker med funksjonsnedsettelse, barnehage og skole, 
bolig, arbeid, rehabilitering og habilitering, koordinering 
og individuell plan, fritid og frivillighet og transport og 
sikkerhet.

Innen rehabilitering og habilitering lover Kvalbein å 
sette tjenestene sammen til mer helhetlige tilbud.

Byråden sier:
– At samfunnet er tilgjengelig for alle grupper og kan 

brukes av også mennesker med funksjonsnedsettelser, 
det er grunnleggende.

NHF Innlandets regionleder, Toril 
Heggen Munk, applauderer initiativet:

– Dette er fine ord og jeg håper 
de blir en realitet På 80-tallet startet 
Folldal en kampanje for å bli «en kom-
mune for alle»: Det ble mye ramper og 
stell for at man skulle ta seg fram, og 
det gjorde en fordi man anså det for å 
være riktig og viktig for Folldal kom-
mune at alle skulle ha det bra. Det jeg 
skulle ønske at man nå hadde forstått 
rundt omkring i kommunene, er hva 
som er vitsen med universell utform-

ing. Og at man faktisk satser som man gjør i Oslo fordi det 
er riktig, sier Munk.

– Når en går inn for noe fordi det er riktig, så blir det 
lettere å lykkes enn hvis en går inn noe bare for at loven 
sier det.

Hun mener kommunene har mye å hente blant annet på 
innkjøp av varer og tjenester:

– Når du som kommune skal ha en konferanse eller et 
julebord, hvor legger man det? Jo man må velge et sted 
som er universelt utformet. Man velger vekk de stedene 
om ikke tilfredsstiller UU-kravene. Dette må gjennom-
syre tankegangen når man kjøper inn alle typer varer og 
tjenester i kommunene.

SATSET: Folldal satset på universell utforming på 80-tallet, lenge før det ble et begrep. Her er vakre Høgronden.  Foto: Cato Edvardsen
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Faks 63 41 68 38  •  post@forstmann.no
Norsk Skogmuseum - Pb.117, 2401 Elverum

SELSKAPER  •  TEMAKVELDER  •  CATERING

Tlf. 62 41 69 10

HR Revisjon AS
Torggt. 3-5, 2408 Elverum

Tlf. 62 41 09 00
www.hr-revisjon.no

Industrivegen 30, 2850 Lena
Tlf. 61 16 23 10

www.toten-dekksenter.no

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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Scan QR-koden og betal
reisen direkte på din mobil

lettere blir det ikke!
nå kan du forhåndskjøpe enkeltbillett
direkte på din mobil, uansett hvor du er. 
bare husk å ha den klar før du går på bussen.
appen krever internett.

20 % RABATT 
på enkeltbillett frem til 1. juli 2015.
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Helse-Velvære-Trening 

www.ankerskogen.no 
post@ankerskogen.no

Ankerskogvegen 7 
2319 Hamar 

 

Ny start på utdanningen?

www.krokeide.vgs.no

Har du utfordringer som 
gjør at du trenger ekstra 
oppfølging for å 
fullføre skolegangen din?

Da kan Krokeide 
videregående skole 
være det rette for deg! 

Søknadsfrist
30. mars ✓ ELEKTROFAG

✓ SERVICE OG SAMFERDSEL
✓ IKT-SERVICEFAG

G A U S D A L
Byggtjenester Sør-Gudbrandsdal AS

2651 Østre Gausdal, tlf. 95 83 58 48

Mariendal Trykkeri AS
2825 Gjøvik, Tlf. 95 45 50 00

TeleDataØst Lillehammer
2619 Lillehammer, tlf. 61 24 65 44

__________________________________________________

Malermestrne Indre Østland AS
2601 Lillehammer, tlf. 61 25 14 10

__________________________________________________

Bergseng Thor & CO A/S
2609 Lillehammer, Tlf. 61 24 88 20

Olav Holdal Lastebiltransport
2917 Skrautvål, Tlf. 99 22 57 62

__________________________________________________

Annonym støtte

Pettersen Maskin AS
2634 Fåvang, tlf. 48 04 31 18

__________________________________________________

Per Olav Hagen
2634 Fåvang, tlf. 91 11 52 95

__________________________________________________

Byggmester Vegar Haugen AS
2634 Fåvang, tlf. 91 84 78 03

G J Ø V I K

L I L L E H A M M E R

R I N G E B U

N O R D - A U R D A L

Hamar Pukk og Grus AS
2206 Kongsvinger, tlf. 62 53 69 70

_____________________________________________________

Norrøna Bowling AS
2317 Hamar, Tlf. 62 52 03 10

_____________________________________________________

Hamar kommune
2308 Hamar, Tlf. 62 56 30 00

H A M A R

P Dahl Elektronik & Data AS
2260 Kirkenær, Tlf. 62 94 95 00

G R U E

KB Elektro AS
2312 Ottestad, Tlf. 91 69 04 40

S T A N G E

Flisa Taxisentral
2270 Flisa, Tlf. 62 95 00 99

Å S N E S

Stensli Gjenvinning AS
2381 Brumunddal, Tlf. 46 81 50 00

_____________________________________________________

Hedmark Dekkomsetning AS
2320 Furnes, Tlf. 62 35 00 22

_____________________________________________________

Fysikalsk Institutt
2380 Brumunddal, Tlf. 48 02 67 34

_____________________________________________________

Alfa Tekstil AS
2381 Brumunddal, Tlf. 62 34 19 83

R I N G S A K E R

Å selge gull/sølv har aldri gitt mer 
fortjeneste for selger enn nå! 
Prisene er rekord høye!
Vi vil gjerne kjøpe, for prisen 
som er berettiget for deg.
Besøk oss, og vi 
evaluerer gratis.
Pengene har du 
på konto 
innen 7 dager.
Husk ID og kontonr. 

Noen av tingene vi kjøper: smykker, klokker, gull barrer, dental gull, gull mynter, osv.

Vi vil gjerne kjøpe gull og sølv!

Besøk oss:
Mandag - Fredag 
09.00-15.00

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

K.A.Rasmussen as
Birkebeinervegen 24
2316 Hamar
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www.ka-rasmussen.no
salg@ka-rasmussen.no
625 12 710   

Jernvar’n har mer enn du trur!

2850 Lena - Tlf. 61 14 36 00
e-mail: post@lena-jernvare.no - www.lena-jernvare.no

- en alternativ 
barnehage

Rudolf Steinersv. 42, 
2312 Ottestad
Tlf. 62 58 89 05

E-post: hedemarken@steinerbarnehage.no    
  www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com

Steinerbarnehagen 

på Hedemarken 

D e s i g n m a n u a l

Alt fra små, skjøre tall til store, tunge 
summer. Her er ingen diskriminering.

Regnskapstjenester og økonomirådgivning 
for deg og din bedrift.

Vil du ha tallene på plass?

Tollef Kildesgt. 2 • 2450 Rena • Telefon:  62 44 71 30
E-post: peto@vekstra.no

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!

Bli venn med oss:
Facebook.com/NHFInnlandet
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Tilrettelagt ungdoms-OL
– Ungdoms-OL kommer til å bli en stor fest, sier Pål Gordon Nilsen i Lillehammer 
2016, og lover et godt tilrettelagt arrangement for funksjonshemmede.
Av: Jo E. Brenden

Ungdoms-OL avvikles mellom 12. til 21. februar 2016 i 
Hamar, Gjøvik, Lillehammer og på Øyer. 1.100 unge utø-
vere fra 70 nasjoner vil være med på arrangementet.

– Ungdoms-OL kommer til å bli en stor feiring av 
ungdomsidretten i Norge og i resten av verden. Verdens 
beste utøvere fra 15 til 18 år kommer hit for å delta i alle 
de kjente idrettsgrenene – i de kjente arenaene fra 1994. 
I tillegg kommer det til å bli 200 små og store kulturar-
rangementer i OL-byene under lekene. 

– Det kommer rett og slett til å bli umulig å ikke få 
med seg at lekene arrangeres i Norge i februar – og vi 
åpner det hele med en storslått åpningsseremoni den 12 
februar – på dagen 22 år etter åpningen av lekene i 1994, 
sier kommunikasjonsrådgiver Pål Gordon Nilsen.

Han sier til Innlandsposten at lekene blir for alle:
– IOC er svært opptatt av at lekene skal legges best 

mulig til rette for funksjonshemmede. De er hele tiden 
opptatt av at vi ikke skal «glemme» denne viktige grup-
pen – og på den måten sørge for at alle og enhver får en 
positiv opplevelse under lekene i februar, sier Nilsen.

– Hvordan blir lekene tilrettelagt?
– Alle utendørs arenaer er tilrettelagt for funks-

jonshemmede, utenom freestyle arenaen som foregår 

i øverste delen av Hafjell-anlegget i Øyer. Her er det 
imidlertid lagt opp til at man kan kjøre opp til mellom-
stasjonen, eventuelt ta gondol til toppen, og her kan man 
hentes med snøs-
cooter. Denne løsnin-
gen krever at man har 
«bestilt» på forhånd. 
Det vil for øvrig settes 
opp toaletter for 
funksjonshemmede i 
utendørsområder der 
ny infrastruktur må på 
plass til lekene, sier 
Nilsen.

– Alle innendørsan-
legg er allerede tilpas-
set og godkjent for 
funksjonshemmede. 
Her er det mange av de 
samme anleggene fra 
OL i 94.

– Når det gjelder 
kollektiv transport til Pål Gordon Nilsen
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Norges Handikapforbund Innlandet
Storgata 14, 2815 Gjøvik
Tlf.: 61 10 83 10
nhf.innlandet@nhf.no
facebook.com/nhf.innlandet
facebook.com/einarstun

KONTAKTER
Regionkontorleder:
Kjersti B. Fremstad
61 10 83 10
kjersti.fremstad@
nhf.no

Organisasjonskon-
sulent:
Ingvild B. Hvidsten
61 10 83 10
ingvild.hvidsten@
nhf.no

Regionsstyret:

Leder:
Toril Heggen Munk
958 68 892
toril-hm@online.no

Nestleder:
Kirsten Engen
924 50 739
kirsten_1946@ 
yahoo.no

Styremedlemmer:
Synnøve Bratlie
62 57 80 41
synnbra@online.no

Anette W. Børresen
915 94 399
awalmann@online.no

Remi Johansen
917 79 008
remi.johansen@
me.com

Ungdomskontakt:
Petter Naustvik
482 90 959
p-nau@msn.com

Lokallagene:
 
NHF Land
Toril Slåttsveen
948 26 234
perarsla@online.no

NHF Valdres
Gerd Kongslien Bjerkli
900 82 490
gerdbjerkli@live.no

NHF Toten
Ragnhild Hansen
950 87 225
j.loevda@online.no

NHF Gjøvik
Leif-Erik Engen
920 91 883
lerik-en@online.no

NHF Lillehammer omg.
Inger Marie Hansen
61 25 56 94
ingemahansen@
gmail.com

NHF Vågå
Mariann Moen
996 93 844
mmoen@online.no

NHF Sel
Hans Eglum
61 23 35 57
heglum@online.no

NHF Løten
Mikkel Kroken
62 59 01 58
980 21 976
NHF Elverum og 
omegn
Gunvor Olbergsveen
62 41 19 37

NHF Skjåk
Mari Langleite Bar-
rusten
918 01 228
jobarrus@online.no

NHF Glåmdal
Svein Bjørklund
901 79 276
svein@east.no

NHF Odal
Svein Ove Svendsen
62 96 36 93
sveinsosv@ 
hotmail.com

NHF Hamar og Omegn
Synnøve Bratlie
62 57 80 41
synnbra@online.no

NHF Trysil
Else Jorunn Fuglaa-
moen
62 45 12 54
elsejorunn@yahoo.no

NHF Stor-Elvdal og
Rendalen (kontakt)
Eli Oddveig Olsen
901 36 173
elioddveig.olsen@
gmail.com

Handikappede barns
foreldreforening
HBF Innlandet
Torstein Thinn  
(kontakt)
986 44 144
thostein.thinn@ 
gmail.com

Landsforeningen for
kvinner med
bekkenløsningsplager
LKB Innlandet
Ann-Jorunn Magnus-
sen
450 27 625
annjorunnmagnussen
@hotmail.com

Landsforeningen for
amputerte
LFA Innlandet
Randi Mellem
916 39 145
rin-mel@online.no

Landsforeningen for
ryggmargsskade
LARS Hedmark/
Oppland
Peter Andersen
926 56 711
oslosan@online.no

Landsforeningen for
polioskadde
LFPS Oppland
Annelise M. Krågsrud
915 32 749
perkraag@online.no
LFPS Hedmark
Einar Olav Skogholt
957 02 774
olaskogh@online.no

Landsforeningen for
slagrammede
LFS Oppland
Kirsten M. Engen
924 50 739
kirsten_1946@ 
yahoo.no
LFS Hedmark
Heidi Myrvold
916 88 093
heidi_myrvold@ 
live.no

Landsforeningen for
nakkeskadde
LFN Hedmark
Inger-Marie  
Nordengen
926 55 043
lfn.innlandet@ 
gmail.com

og fra arenaer vil noen av bussene være turbusser som 
ikke er spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere, men 
mange av bussene – på viktige ruter – vil være såkalte 
lavgulvsbusser og normalgulvsbusser som også er tilpas-
set for rullestol innfesting.

– Hva tenker dere om å ta inn funksjonshemmede 
utøvere i et ungdoms-OL? Eller er dette å konkurrere med 
Paralympics?

– Ungdoms-OL et mesterskap som «eies» av IOC. Det 
er den internasjonale paralympiske komité (IPC) som 
står bak Paralympics, så det må være opp til dem om de 
ønsker å etablere et mesterskap for ungdom på linje med 
IOCs Ungdoms-OL, sier Nilsen og legger til:

– IOC anerkjenner jo IPC, men har ikke godtatt at de 
bruker betegnelsen «olympisk».

- Er dere interessert i å ta inn frivillige med funks-
jonshemninger? I så fall hvordan kan folk få blitt med på 
dette?

– Funksjonshemmede er naturligvis velkomne til å 
være med som frivillige under mesterskapet i februar. 
Her er det imidlertid viktig å påpeke at fristen for å melde 
som frivillig har gått ut, men jeg håper virkelig at mange 
har meldt seg.

NHFere på «harrytur»
Det skjer mye hyggelige sosiale aktiviteter rundt om-
kring i lokallagene våre i høst og i førjulsstria. Derfor 
gleder vi oss når vi får små rapporter som vi kan sette 
på trykk i Innlandsposten.

Og her kommer det en fra LFS Oppland og NHF 
Gjøvik som for ikke så lenge siden var på en såkalt 
«harrytur» til Charlottenberg i Sverige.

Turen ble avviklet 23. oktober.
Og fra Leif-Erik Engen har vi fått tilsendt både 

bilde og denne lille tekstrapporten: 
«Vi startet fra Gjøvik kl 09.00. Vi stoppet på 

Sanngrunn der vi spiste god formiddagsmat. 
Så dro vi til Carlottenberg, og der handlen gikk for 

fullt.
Det ble servert lunsjbuffet på Thon Hotel, rett ved 

kjøpesenteret, og det ble mer handling etter på.
Etterhvert ble vi klare for hjemturen.
Det var Totentur med Erik Vågsvoll som kjørte, og 

da er man garantert en hyggelig og behagelig reise».

Fortsett å sende oss turrapporter!

Foto: Leif-Erik Engen
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Returadresse:
NHF Innlandet
Storgata 14
2815 Gjøvik

Neste Innlandsposten kommer i mars

Et godt hundeliv i byen
«Lille Blå» er høyere enn en benk og kan bli 75 kilo tung. De fem hundene til Inger 
Johanne Martinsen vekker oppsikt i Hamars gater.
Av: Jo E. Brenden

– Jeg får mange kommentarer når jeg er ute med hundene 
mine. Både positive og negative. Noen tror at jeg ikke 
klarer å håndtere dem, men jeg har faktisk full kontroll, 
forsikrer rullestolbrukeren Inger Johanne Martinsen fra 
Vang i Hedmark.

Hun er lykkelig eier av fem hunder: Tre av rasen Whip-
pet og to store hunder av rasen Blå Grand Danois. De 
sistnevnte er kanskje de mest iøynefallende for lokalbe-
folkningen.

– Blå Grand Danois’ene er en selskapshund med vokter 
i seg, mens Whippet’ene er mer familiehunder. Men de er 
raske. De kan løpe opptil 70 kilometer i timen, forteller 
Martinsen.

55-åringen trener hundene og tar de gjerne med ned i 
byen. Der ruller hun rundt sammen med de fem firbeinte 

vennene sine. Da Innlandsposten tilfeldigvis kommer over 
Inger Johanne har hun med seg Persie, Toby og store «Lille 
Blå». Hjemme i Vang venter nok en Grand Danois og en 
Whippet på matmor denne dagen.

– Ja, de vekker nok litt oppsikt. Men jeg er glad i hund 
og har hund som hobby og har aktivt trent hund siden 
1998 og har opparbeidet meg en del erfaring på området. 

– Hva kan du si om hundene dine?
– De gir meg styrke i hverdagen og de er her for meg. 

De tåler alt. Som «Lille Blå», han er en klok flokkleder. 
Men jeg lar han aldri få gå i stramt bånd, for han skal ikke 
få vite at han er sterk. Får han den innsikten så vil ingen 
klare å holde han tilbake. 

– Han må ikke få vite at han er så uendelig mye 
sterkere enn meg.


