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REGIONLEDER
Tove M. Larsen
H. Halvorsens vei 15 a, 1734 Hafslundsøy
Tlf: 951 03 796
tove.larsen65@gmail.com

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

2. Nestleder - politisk
Tone Lillestølen
Prost Kroghsv. 29, 1710 Sarpsborg
Tlf: 413 14 267
tone.lillestolen@getmail.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 

Norges Handikapforbund Øst Regionstyret 
Ken (Jan Kenrick Glad) Jackson   
Åbyggeveien 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
kenrick@jackson.kz 

Esben Madsen
Heggelibakken 71, 0374 Oslo
Tlf: 930 90 982
esbenmadsen54@gmail.com

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

2. vara Sonja Sandbakk
Hagasletta 4 B, 2150 Årnes
Tlf: 951 37 473
sandbakksonja@gmail.com 

3. vara – Robert Fostaas
Postboks 110, 1917 Ytre Enebakk. 
Tlf 452 48 024 
robedel6@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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NHF Øst sin administrasjon:
Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo 

Regionkontorleder
Hanne Grimstvedt
Tlf: 940 32 887 (kun dagtid)
hanne.grimstvedt@nhf.no 

Organisasjonskonsulent
For tiden ubesatt

Frist for innsending av stoff til 
Regionnytt nr 1-16 er  
17. februar 2016
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Vi som var på konferansen fikk gleden av å overvære bryllupet, noe jeg iallfall kommer 
til å leve lenge på, de ville feire med sine familier, da de også ser på oss i NHF Øst som 
sin familie. Det var en nydelig seremoni og vi deltok også under bryllupsmiddagen 
sammen med Sonja og Arnfinn sin familie, med god mat og med litt godt i glassene, 
som en gave oppdarte NHF Øst og NHF sentralt middagen, så det ble en fin fest 
midda g samt at vi hadde kjøpt inn en stor marsipankake. Det ble en minne rik kveld 
hvor vi koset oss og fikk bli kjent med deres familier.

I høst har det pågått et prosjekt som vi kalte Aspirenter og Inspirenter, det gikk ut på å 
bli kjent med politikerne i egen kommune, det var noen lokallag som fikk gjennomført 
dette, men flere vil henge seg på utover. Jeg var så heldig å få være med i NHF 
Sarpsborg hvor vi fikk møte politikere fra flere partier, det ble fine møter hvor flere av 
politikere fikk litt endret syn på ting de trodde var bra for oss, men som ikke fungerer  
i det hele tatt. Vi nevnte fks kommunereformen hvor et parti så positivt på den, men 
som vi sa at reformen handler mer om sammenslåing av kommuner, et skremmende 
punkt er jo at kommunene skal ta over en stor del på hjelpemiddel området. Da ble 
det litt stille på vedkommende, alt der opplevde vi hvor viktig det er med kommunika-
sjon mellom lokallagene og partiene. Dere kan lese mer om prosjektet i NHF 
Sarpsborg lenger ut i bladet.

Det har i høst vært nyvalg av representanter i kommunale- og fylkeskommunale råd, 
Hanne på kontoret har gjort en fabelaktig jobb med dette, hun har fått snakket og 
maile t med de fleste som har vært med i rådene forrige periode. Det har kommet inn 
forslag fra lokallaga, men skulle ønske at flere hadde bidratt. Vi har pr d.d. sammen 
med Norsk forbund for utviklingshemmede og Norges døv blinde(SAFO) klart å finne 
kandidater til mange av rådene omkring, men mangler noen få kommuner. 

Kurs står høyt på agendaen til NHF Øst, men i 2015 har vi faktisk avlyst flere kurs, pga 
få påmeldinger, men vi gir ikke opp kurs mengden for det i 2016. Napp ut sidene som 
følger bladet med oversikt over kursene er viktig at blir tatt vare på, og se seg ut noen 
kurs, dette gjelder spesielt de som nå er representanter i råd og utvalg. Det kommer 
kurs som er spesielt rettet mot dere, som et viktig verktøy når man sitter i råd og 
utvalg.

Siden dette er det siste regionnytt i 2015, ønsker jeg dere alle en fredfull jul.

Tove
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Lederens spalte
Hei igjen.

Først vil jeg sende en stor takk til Sonja og Arnfinn,  

som overrasket oss alle på høstkonferansen i september 

med bryllup.
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Lurer på en ting!

P
å 
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en

se
n

På jobben er jeg den som ikke er borte. Jeg er jo svært lite 
syk. Nei, jeg er egentlig uforskammet frisk - mener jeg 
selv. Jeg har fått ny fast lege, og etter ett par besøk spurte 
han hva jeg egentlig feilte. Ja hva er egentlig min diagnose. 
Høyt blodtrykk svarte jeg. Mannen ser på meg forundret og 
sier, sitter du i rullestol fordi du har høyt blodtrykk. NEI, 
NEI, jeg har jo Cerebral Parese (CP) en fødselsskade, men 
jeg er ikke syk vel. 

Både NAV og legen min burde spørre om funksjonsevnen 
min eller mangel på sådan. Legen startet raskt med hånd-
trykk for å sjekke styrke og en tegneoppgave for å sjekke 
logisk evne. Begge delene ble godkjent. Men jeg er dritt lei 
av å måtte forklare og forsvare. Trengte jeg hjelp i 1997, så 
trenger jeg det fortsatt. Skal de innhente informasjon fra 
fast legen min så vil nok han si at helsa mi er god. Det får 
stå sin prøve.

Jeg er kommet inn i kommunestyre, jeg har en plass med 
navnet mitt på. Ordføreren skulle prøve å starte med litt 
sosialt samvær, og inviterte på pizza - den kunne vi spise 
på byens eldste hotell, Grand. Jeg viste at jeg bare kommer 
inn i den store salen. Ringte derfor ordførerens kontor, og 
spurte om det var dette vi hadde leid. Jeg fikk beskjed at alt 
var tatt hensyn til, og jeg var hjertelig velkommen. Jeg 
møtte opp med resten av gjengen og møtte en trapp. 
Ordføreren ser på meg og sier det er jo bare 10 cm så vi 
løfter. Han så svært forvirret ut når jeg ikke lot det skje. 
Stolen veier 120 kilo og jeg nesten like mye. Nei, vi løfter 
ikke. Resultatet var en delt gruppe med noen i spisesalen 
og noen i baren. Stakkars Ordføreren lærte noe nytt. 

Moralen er - vi har en jobb å gjøre. Jeg er ikke bekymret for 
min egen helse, men jeg er bekymret for samfunnets syn 
på oss. Jeg lider ikke, jeg er ikke syk og svak. Derimot er 

jeg frisk som en fisk og middels intelligent, Sta som ett 
uvær er jeg også. Jeg skal sitte på plassen min, og jobbe 
med ett utvalg som heter plan, teknisk, miljø og landbruk. 
Jeg er dårlig på landbruk, men planarbeid er jeg god på og 
her må det finleses. Universell utforming skal være hoved-
prinsippet, og vi setter ikke mennesker i båser. Rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne skal også slite med 
meg noen år til, og jeg gleder meg til å fortsette det arbei-
det vi driver med.

Når dere leser dette er det snart jul, og jeg kjenner mange 
som er ensomme på denne tiden. Ta vare på hverandre. Jeg 
er ikke så god på dette selv, jeg er ikke glad i å ringe gamle 
venner eller naboer. Jeg er veldig glad for at noen er flinke 
til å ta vare på meg. 

Kos dere alene eller sammen med andre, men husk at du 
er viktig. 

Ha en riktig God Jul og sats på at 2016 blir ett år med 
Handikappolitisk arbeid og mye sosialt samvær. Ikke spis 
for mye ribbe, ta dere noen nøtter eller noe sånt så sees vi 
i neste nummer av dette bladet.

Helt på grensa
Anne Karin Johansen

Helt på Grensa - Av: Anne Karin Johansen

En helt vanlig arbeidskollega med litt bistandsbehov når heisen står

Kan dere gi meg en beskrivelse av deres helsetilstand. Ja, for det er vel flere en 

meg og gubben som har fått ett brev fra NAV, der vi blir spurt om denne vurderinga. 

Hva NAV skal med dette? De skal nok spare penger. De lurer på om jeg virkelig 

trenger den hjelpestønaden, men tenk litt på det, er det helsa mi som er  

så dårlig at jeg trenger hjelp. 
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De var en gang tre diagnoser som skulle til Hjelpemiddel-
sentralen for å gjøre seg til som folk flest. På veien var det 
en diger bro som het Holdningen og som gikk over en diger 
foss som het Rettigheten som de skulle over. Under broen 
bodde et stort fælt troll som het Trygdetrollet. Det hadde 
øyne så store som fire grunnstønader og nese så lang som 
en vedtaksklage.

Først kom den minste Diagnosen
Han het Svaksynt og var så glad og lett der han gikk over 
Holdningen. Tripp trapp, tripp trapp, sa det i broen.
«Hvem er det som tripper over min Rettighet», skrek 
Trygdetrollet, og plukket frem en stor busefant fra trygde-
nesen sin. Han hadde kun sendt fire avslag i dag og var 
passe mellomfornøyd.

«Å det er bare en liten diagnose som 
skal til Hjelpemiddel sentralen for å bli 
som folk flest», sa diagnosen. Han var 
så lys og klar i målet.

«Nå kommer jeg og tar deg!» sa Trygdetrollet.
« Å nei, ikke ta meg, for jeg er bare en liten diagnose, men 
vent litt så kommer den mellomste diagnosen og den er 
mye større enn meg og har eget medlemsblad».
«Ja, gå da», sa Trygdetrollet, «men husk hele personnum-
meret neste gang du skal over Rettigheten».

Om en liten stund kom den mellomste diagnosen. Han het 
Muskel og passerte Holdningen i en Ford Transit fra 80-tal-
let, med rampe men uten varmeapparat.
Tripp trapp, tripp trapp, sa det i broen.
«Hvem er det som overkjører Rettigheten med ubalanserte 
vinterdekk?» skrek Trygdetrollet. Han var passe lei etter at 
en av diagnosene hadde fått medhold i klagen på to sitte-
puter fra Rikstrygdeverket.
”Å det er den mellomste diagnosen som skal til Hjelpe-
middelsentralen for å bli som folk flest», sa diagnosen med 
sin nasale røst.

«Nå kommer jeg og tar deg», skrek Trygdetrollet.
«Å nei ikke ta meg, for jeg er en diagnose med mange 
undergrupper, men vent litt så kommer den største diag-
nosen. Han er mye større og sterkere enn jeg».
« Så gå da», sa Trygdetrollet, «men husk inntektsbekref-
telse fra arbeidsgiver neste gang».

Rett som det var kom den store diagnosen. Han het  
Downs. TRIPP TRAPP, TRIPP TRAPP sa det i Holdningen.  
Diagnosen var så stor at det knaket og braket i Holdnings-
festene.
«Hvem er det som tramper på min bro?» skrek 
Trygdetrollet. Skummet sto rundt kjeften på ham.  Han var 
utslitt av de tunge paragrafene han bar i skuldervesken, 
fruen hadde stukket av og funnet en kjekk ung sosionom og 
fire av vedtakene var returnert på grunn av saksbehand-
lingsfeil.  Han var rett og slett ute av posisjon og lurte på 
hvor mange dager han hadde igjen av egenmeldingen.

«Det er den store diagnosen», sa Downs. Han var grov i 
målet.
«Nå kommer jeg og tar deg», skrek Trygdetrollet og grøs-
set ved tanken på den kalde Grandiosaen han skulle spise i 
kveld.
I det samme kom den lille diagnosen og den mellomste 
diagnosen fram på broen. De hadde gjemt seg i krattet på 
den andre siden.

«Ja, kom du Trygdetroll», ropte de tre diagnosen i kor. «Vi 
har laget vår egen organisasjon slik at vi kan ta våre felles 
spyd og stange ut øynene dine. Vi kalle oss SAFO og vi har 
Øyvind Bakkevold, Anny Andersen, Olaf Tverråen og Terje 
Weber». Diagnosene var helt alternerte. «Og med dem skal 
vi knuse både marg og bein på deg». Så stanget de alle tre 
Trygdetrollet utfor Rettighetsfossen. Så gikk de rett til 
Hjelpemiddelsentralen. Der ble diagnosene som folk flest, 
og de ble så vanlige at de nesten ikke orket å gå hjem igjen, 
og er ikke vanligheten gått av dem, så er de der enda.

Snipp snapp snute, eventyret er dessverre ute. 

Eventyret om de  
tre bukkene Diagnose!
Denne morsomme historien ble tidligere presentert i Telemark Handikapinfo  

(forløper til dagens Grenseløst) utgave 1 og 2 for 11 år siden.

Fritt etter Folkeeventyr v/Svein Erik Reienes (HBF Rogaland) og med en forsiktig  

tilrettelegging for Telemark Handikapinfo.



6

Medlemsblad for Norges Handikapforbund ØstREGIONNYTT

En politiker har utarbeidet et arbeidshefte i samarbeid 
med regionkontorlederen vår, Hanne Grimstvedt, som har 
fått ideen og laget søknad på prosjektet. Opplegget går ut 
på å invitere et politisk parti til hver kveld, i alt 5 kvelder. 
Det er et spesielt tema for hver kveld og det er også utar-
beidet noen spørsmål en kan bruke til hver kveld.

NHF Sarpsborg var et av lagene som fikk tilbud om å være 
med på dette prosjektet. Noen hos oss var veldig entusias-
tiske, andre noe mer tvilende til dette opplegget. Vi dannet 
en gruppe bestående av 4 fra styret og 3 medlemmer og vi 
hadde formøte før hver kveld. Vi inviterte Høyre, Frem-
skrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og 
Venstre. De 4 første møtene klarte vi å avholde før ferien, 
det siste ble utsatt til etter ferien.

Møtene la vi opp på denne måten: Leder, Egil Schjolden, 
ønsket velkommen og fortalte kort om laget og dets arbeid, 
og hva vi brant spesielt for. Så var det presentasjonsrunde, 

med politikerne først så vi fra laget. Politikerne fortalte 
også litt om hva som er deres kjernesaker. Så kom spørs-
målsdelen. Vi opplevde at det var lett å prate sammen og 
det ble flotte dialoger. 

Etter dette gikk vi utenom prosjektet og tok opp brennaktu-
elle interessepolitiske saker som NHF sloss for på våren og 
sommeren: Brukermedvirkning (hvor viktig det er å ha 
gode brukermedvirkere i råd og utvalg, også vår motvilje til 
at rådmanns forslag om sammenslåing av 3 kommunale 
råd) Hjelpemidler (beholde vårt system i dag med hjelpe-
midler via folketrygden – rett hjelpemiddel til rett tid), 
Universell Utforming (UU) (tilgjengelig samfunn – fokus på 
skole, funksjonshemmede barns rett til å gå på nærskole, 
vilje til å sette av midler i budsjettene for å få skolene uni-
verselt utformet), Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)  
(I Sarpsborg er det svært få som har BPA, og kommunen vil 
styre dette selv. Dette står også på hjemmesiden. Derfor 
mener vi at kommunen ikke har BPA men kommunestyrt 

Aspiranter og Inspirenter
Regionen vår (NHF Øst) fikk Extra-midler fra Helse og Rehabilitering til prosjektet 

Aspiranter og Inspirenter, et prosjekt som skulle foregå i 5 lokallag i Akershus og 5 i 

Østfold. Prosjektet går ut på at lokallagene skal bli kjent med politikerne og de politiske 

partiene i byen de bor i, samt hvordan det politiske systemet i kommunen deres  

fungerer. Selve navnet på prosjektet ”Aspiranter og Inspirenter” er det mange som  

lurer på, kort fortalt er vi aspiranter når prosjektet begynner og vi er inspirenter  

(vi inspirerer) når vi er ferdig.

■  Av: Tone Camilla Lillestølen

Høyre. FrP.
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personlig assistanse som er 3delt i hjemmesykepleie, 
støtte kontakt og hjemmehjelpsordning). Deretter avsluttet 
Schjolden og takket politikerne, overrekte en gave til hver 
og det ble tatt bilde av politikerne. Vi serverte også kaffe og 
rundstykker hver kveld.

På 1. møte ble vi vist en presentasjon om hvordan det poli-
tiske systemet i Sarpsborg var og hvordan det fungerte. 
Den var veldig informativ, og allerede da fikk vi svar på 
mange spørsmål vi hadde tenkt å stille denne kvelden! 
Allerede etter denne første kvelden var alle fullstendig 
overbevist om at dette var viktig, dette fungerer virkelig, 
dette var lærerikt og i tillegg var det veldig morsomt! Alle 
kveldene var flotte og lærerike, vi ble godt kjent med kom-
munens politiske system og politikerne, og fikk også en 
mye større kontaktflate. Alle politikerne sa de satte pris på 
invitasjonen, at dette prosjektet var veldig positivt, og de 
ville alle at vi skulle holde kontanten. Vi måtte bruke dem 
når det var noe vi brant for, og de ville også bruke oss på 

saker der de ikke har nok kunnskap og som de regner med 
at vi kan masse om! H var først ut og kom med 3 topper, 
FrP kom med 1 topp, KrF kom med 1 topp, AP kom med 2 
topper.

Etter sommeren skulle vi ha møte med Venstre, men det 
fikk vi ikke stablet på bena før valget. Vi satt en ny dato 
etter valget og hadde også bestemt oss for å invitere 
Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti sammen med 
Venstre, da alle disse 3 partiene var små partier hos oss. Vi 
avholdt møte med SP og SV da V ikke kunne komme og de 
kom med 1 politiker hver seg.

Nå gjenstår det kun 1 møte med bare gruppen. Under ser 
du temaene for hver kveld. 

Dette er temaene for alle kveldene i prosjektet:
Tema 1. Hvor og hvordan kontakte kommunepolitikerne?
Tema 2. Hva slags saker kan man påvirke?
Tema 3.  Hvordan behandler politikerne sakene og 

innspillen e?
Tema 4.  Hvordan lese kommunebudsjett og parti-

program?
Tema 5. Likheter ved å jobbe i NHF og i et politisk parti? 
Tema 6.  Hvordan sammenligne kjernesaker i NHF og de 

politiske partiene? Denne kvelden er kun for vår 
gruppe og blir avslutningen på kveldene.

Vi vil oppfordre andre lag til å melde fra til regionen at de 
også vil være med på dette prosjektet, for dette var 
kjempe bra.

Venstre. Ap.

Krf.
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 AKERSHUS OG ØSTFOLD

Vellykket fagdag for  
LFPS i Øst 
Samarbeidet mellom LFPS Akershus og LFPS Østfold fortsetter, og 5. september 2015 

arrangerte vi den andre fagdagen sammen. Det var til sammen påmeldt 73 medlemmer, 

ektefeller, assistenter og fysioterapeuter til fagdagen, og 66 av de 73 påmeldte møtte.

Temaene for dagen var ”Trening og ernæring”. Foredrags-
holdere var fysioterapeut Lillian Festvåg og klinisk ernær-
ingsfysiolog Hanne Bjørg Slettahjell. Begge fra Sunnaas 
sykehus.

Etter pausen skulle det demonstreres øvelser, og Arne 
Furulund stilte opp i treningstøy og med treningsball. Det 
ble en meget instruktiv og morsom økt, og tiden gikk veldig 
fort med mange spørsmål og kommentarer etter hvert.

Klokken 13.00 (ca) var det tid for lunsj, og etter en halv 
times pause var det ernæring som sto på programmet.
 
Kroppens energibehov: Man trenger mer energi når man 
beveger seg, og inntar en for mye energi så vil det lagre seg 
på ”strategiske” steder på kroppen. Anbefalt kaloriinntak 
for menn er mellom 1700 og 1800 kcal pr dag. Litt færre 
kcal pr dag for kvinner. Det er viktig å få i seg nok væske, 
minimum 1,5 liter pr dag. For å kunne følge med på hva 
man får i seg av kalorier pr dag, kan det av og til være lurt 
å føre kostholdsdagbok.

Variert kosthold er viktig, og spis fire måltider i løpet av 
dagen. Hanne viste til tallerkenmodellen hvor en tredel 
består av grønnsaker, frukt og bær (2 typer frukt og 3 typer 
grønnsaker pr dag – ikke bruk opp frukt- og bærkvoten på 
ett glass appelsinjuice som tilsvarer 5-6 appelsiner), en 
tredel brød, poteter, ris osv og en tredel fisk og kjøtt. 
Planlegg måltidene dine framover for flere dager om gan-
gen. Det er ikke lurt å gå i butikken hver dag og i hvert fall 
ikke når du er sulten.

Etter flere spørsmål og kommentarer til Hanne, avsluttet 
Arne møtet med stor takk til foredrags-holderne og delta-
kerne. Han takket også styrene i LFPS Akershus og Østfold 
for en fin fagdag. Uten dette samarbeidet hadde ingen av 
lagene klart å arrangere så flott en dag på egenhånd.

Det er flere av deltakerne som allerede har kommet med 
positive tilbakemeldinger.

LFPS Akershus og LFPS Østfold
Aud Aasheim – sekretær
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Må stå på side 5, 7 eller 9

Må stå på tekstside

Hatkriminalitet og utsatte grupper
Hatkriminalitet er kriminelle handlinger eller straffbare ytringer  
som er motivert av hat eller fordommer.  
■  Tekst av Ken Jackson, regionstyret

Anti-diskrimineringsloven omfattet tidligere ikke funksjons-
hemmede, det var hatkriminalitet på grunn av hudfarge, 
nasjonal eller etnisk opprinnelse, homofili eller religio n og 
livssyn som ble rammet. I 2013 ble funksjons hemmede 
også beskyttet av loven. Det var en stor seier, men det er 
langt igjen. 

Politiet i Oslo er det eneste politidistriktet i Norge som har 
opprettet en egen gruppe for å bekjempe hatkriminalitet. Av 
69 anmeldte saker i Oslo i fjor, ble 57 henlagt. Første halvår 
i år ble det anmeldt like mange saker som i hele fjor, og 
politiet regner med at det er store mørketall. Senior rådgiver 
Ingjerd Hansen i Oslo-politiet sier til Klassekampen at poli-
tiet får får helt klart flest anmeldelser på etnisitet og det 
politiet definerer som LHBT (lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner), med religion på tredjeplass. «Saker om 
nedsatt funksjon eller antisemittisme har vi nesten ikke 
registrert», forteller hun.

Det er ikke fordi disse sakene ikke finnes. «Man omdefine-
rer, bortdefinerer og utdefinerer vold mot funksjonshem-

mede. Offergruppen passer ikke inn» skriver Berit Vegheim 
i Stiftelsen Stopp Diskrimineringen. Hun forteller om hvor-
dan disse hendelsene får en annen beskrivelse når medi-
ene omtaler dem. Vi får lese om tragiske hendelser og 
volds episoder som beskrives som enkeltepisoder.

Vi hadde nylig en stygg sak i Fredrikstad som illustrerer 
dette. To syttenårige gutter dyttet en unggutt i rullestol ned 
en trapp på Frederik II VGS. De to var ikke elever på skolen. 
Det hadde vært en krangel, og så bestemte de seg for å 
dytte gutten i rullestolen ned trappen. Offeret beskrev at de 
to sa han skulle dyttes ned trappen, og så leende dyttet ham 
mot trappeavsatsen - og over kanten. I rettsalen skyldte de 
på hverandre og prøvde å forklare det som en spøk og et 
uhell.

Hverken i presseomtale eller tiltale ble dette omtalt som 
hatkriminalitet. De ble tiltalt og dømt for legemsfornær-
melse under skjerpete omstendigheter, men på grunn av 
ung alder fikk de betingete dommer.



Hvert år leverer hjelpemiddelsentralene i Norge ut hjelpe-
midler til rundt 130 000 ulike brukere. I følge Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal det fore-
ligge rutiner som sikrer at du får systematisk opplæring i 
bruk av elektromedisinsk utstyr som elektriske rullestoler, 
senger og personløftere. Det skal også dokumenteres at 
opplæringen er gitt. Målet er å forebygge uhell og ulykker.

Kommunen har ansvaret for opplæring
Det er kommune- eller bydelsterapeuten som har ansvaret 
for å gi deg opplæringen, og hjelpemiddelsentralen har 
ansvaret for å lære opp terapeuten. Hjelpemiddelsentralene 
har i mange år holdt kurs for terapeuter, og terapeuter 
eller leverandører har lært deg og dine hvordan dere skal 
bruke hjelpemidlene. Hvor systematisk opplæringen har 
vært har nok variert fra sak til sak. Derfor har NAV 
Hjelpemidler og tilrettelegging laget en egen godkjen-
ningsordning for alle terapeuter som skal søke om og gi 
opplæring i bruk av elektriske rullestoler fra 1. januar 
2016. 

Godkjenningsordning for elektriske rullestoler
For å bli godkjent må terapeuten først gjennom et 
e-læringskurs om elektriske rullestoler og bestå en test. I 
tillegg må terapeuten delta på et praktisk kurs på hjelpe-
middelsentralen. På kurset går rådgiverne på hjelpemid-
delsentralen gjennom hvordan terapeuten skal gi bruker-
opplæring ved å benytte et opplæringsskjema og en 
veileder utarbeidet av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. 
Terapeuten må også kjøre rullestolene i ulike omgivelser 
både ute og inne.

Når terapeuten har bestått kursene, er hun kvalifisert for å 
søke om elektrisk rullestol for deg og gi deg en syste matisk 
opplæring i bruken av rullestolen. I følge NAV Hjelpemidler 
og tilrettelegging har brukerpassbrukere ikke anledning til 

å delta på kursene for å bli godkjente formidlere. Om du er 
brukerpassbruker, må en lokal terapeut være involvert i 
søknaden din om elektrisk rullestol.

Godkjenningsordning for senger og personløftere 
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har også laget et 
e-læringskurs om senger og personløftere. Alle terapeuter 
som skal søke om og gi opplæring i bruken av disse hjelpe-
midlene etter 1. januar 2016 må gjennomgå kurset og 
bestå testen. For disse hjelpemidlene gjennomføres det 
ikke praktiske kurs. 

E-læringsopplegget for senger og personløftere kan også 
benyttes i opplæringen av andre som bruker disse hjelpe-
midlene for eksempel i omsorgsboliger, i hjemmesyke-
pleien eller på skoler, uavhengig av hvem det er som eier 
hjelpemidlet.

Kommunen dokumenterer opplæringen
Det er kommunen din sitt ansvar å dokumentere opplærin-
gen terapeuten gir deg enten det gjelder elektrisk rullestol, 
seng eller personløfter, og kommunene og bydelene jobber 
nå med hvordan dette skal gjøres i praksis.

Mer informasjon om ordningene
Om du har lyst til å lese mer om godkjenningsordningene 
så finner du informasjon på www.nav.no. Klikk deg inn på 
«NAV og samfunn» og lenken «Hjelpemidler – samarbeids-
partnere» og klikk på boksen «Godkjenningsordninger».

Så håper jeg at neste gang jeg spør om du fikk god nok 
opplæring i hvordan du skal bruke din nye elektriske rulle-
stol, seng eller personløfter, så er svaret ja.
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Har du en elektrisk rullestol, seng eller personløfter fra hjelpemiddelsentralen? 

Hvis ja, fikk du god nok opplæring da du fikk hjelpemidlet? Kanskje ikke. 1. januar 

2016 trer det i kraft en ny ordning som stiller krav til hvordan opplæringen skal 

gjennomføres.

■   Av: Bente Kaldheim, avdelingsleder - Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus // NAV

Bedre opplæring skal føre til færre uhell

Medlemsblad for Norges Handikapforbund ØstREGIONNYTT
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Julkvell på Hawaii!
En “sesong-sang” de fleste har hørt. Den oppstod i 

Sverige og kom til Norge like etter krigen. Det var den 

gangen tenårings-gutter i mengder dro en tur til sjøs, for 

spenningen skyld oftest, få ble sjømenn for alltid.

■  Av: Else Andrèn.  
■  Foto: Jan Arne Dammen

Det var jobber til alle, ingen utdanning krevdes og lønna var 
bedre enn på land. Skipene var mindre men mannskapet 
større, de lå lengre i land og var sjeldnere hjemme enn nå. 
Det var en enorm standsforskjell ombord - fra kaptein til 
byssegutt var det mange grader, og tittelen avgjorde hvor 
og hvem en spiste sammen med - det var maskinsjefer, 
styrmenn, elektrikere, telegrafister, stuerter, matroser og 
kokker med byssegutter til hjelp. Kun julaften og ved andre 
større høytider var mannskapet samlet til markering under 
ledelse av kapteinen. 

Julaften åpnet han skilleveggene til sitt private område, og 
hele mannskapet - uten de som holdt skipet i gang - spiste 
sammen. De lengtet veldig hjem guttene, men de kunne 
ikke mønstre av før tiden, og det kunne bli både en og to 
julekvelder på sjøen. Det var gamle juletradisjonene på 
norske skip også som ble holdt i hevd uansett om feiringen 
var på Hawai eller et annet sted på de syv hav. Da min John 
og bestekameraten som het Hans, med båten “James 
Stove”, julaften la ut fra Sidney i strålende sol, sang de to 
for noen gamle sjøfolk “Når lysene tennes der hjemme”, og 
barkete, tatoverte digre sjømanns-hender tørket tårer - for 
det var så nyydelig, sa de. Det manglet ingen ting av jule-
mat og julepynt om bord - det aller beste ble servert - og 
medbrakt juletre var det også. 

Uansett hvor i Norge de kom fra så fikk de julematen de var 
vant til: Ribbe, pinnekjøtt, julegrøt, torsk eller særegen 
julemat fra spesielle strøk. Og det skulle være juleandakt, 
salmesang, pakkeutdeling og hilsener hjemmefra. Og kap-
teinen styrte det hele. Journalist, forfatter og litteraturkri-
tiker Odd Eidem (1913-1988) - en av våre virkelig store på 
disse områdene - har på en glitrende måte beskrevet en 
julaftens feiring han deltok i om bord på et norsk lasteskip. 
Han hadde fått leilighetsskyss til det hellige land, som var 
målet for reisen hans. De dro ut fra Italia - også de i strå-
lende sol. Vi får ha i minne at Eidem gjerne sa “skal man 
overdrive skal en gjøre det med talent og temperament”. 
Han forteller at dagene før jul var alle opptatt av jule-hilse-
nen som skulle sendes hjem til deres kjære. 

Det var “Gnisten”s oppgave å besørge dette med noen 
lyriske linjer sjøfolka kunne velge blant etter Telegrafverkets 
poesibok, og det var så ymse sett med fagmannens øyne. 
De kunne oppgi et nr. til “Gnisten” så klarte han resten. 
Marte Svingen i Hokksund fikk hilsen fra sin sønn med nr. 
13 for eksempel: “Over hav, over land, våre ynskje går - 
God Fredfull Jol og Eit Godt Nytt År”. Eidem skulle også 
sende en hilsen, ikke lett - skulle helst diktet selv, men det 
ble nr. 45: “ Syng gode venner om julens fred, jeg går på 
dekket og synger med.” Landsmål, som han kalte det, var 
han den gangen ikke fortrolig med. Stuerten hadde store 
vansker med sin hilsen til hustruen i Kragerø og ba Eidem 
om råd, lurte på om denne kunne gå: “Til Gamle Noreg dei 
orda kjære - sender eg gjennom vintervère.” Eidem: “For 
det første skinner sola, og det er på landsmål, noe de ikke 
bruker i din familie”. Jo da, det var nå så det, men det var 
så fint! 

Eidem foreslo det han selv hadde sendt, nr. 13: “Er`u 
gæer`n mann, jeg synger ikke og jeg jobber ikke på dekk, 
de ville tru jeg er dritfull og svigermora mi står i avholds-
losjen.” Ikke greit. Det endte opp med at hustruen i Kragerø 
fikk nr. 10: “Samme julestjerne, kjære, står og lyser på vår 
veg - ingen avstand, inngen breddegrad kan skille deg fra 
meg.” De var enige om at veg til nød kunne uttales vei. 
Eidem følte en ondsinnet fryd da stuerten fikk presis 
samme hilsen fra hustruen i Kragerø, og den ble lest på 
julaften. Julaften startet med samling til fastsatt tid, pyntet 
seg hadde alle, og stemningen var stille og alvorlig. De 
hvisket knapt hørlig at det var gledelig jul, ellers var det 
som i et krematorium. 

Det varte gjennom det meste av tiden de spiste suppen. Da 
reiste kapteinen seg, pornografisk rød, og sa noen ord 
ingen hørte, men så hevet kapteinen et glass og sa “Kysten 
roindt”, og det hørte alle og drakk. På denne måten trakk 
skipperen en linje rundt hele Norges kyst, og alle var inklu-
dert i skålen. Det fulgte flere slike og stemningen steg litt 
etter litt. Faktisk ganske mye etter hvert. Det var kommet 
øl og rødvin og et slags humør blant de sortkledte. 
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«Kom i gang med en enklere 
måte å handle dagligvarer på!
Hos Dagligvarexpressen kan du som bor i Oslo og 
deler av Akershus bestille på nett og få varene 
levert hjemme på døren.

NHF-medlemmer får fri frakt på alle leveringer (verdi kr. 99).
5 % av det beløpet medlemmene handler for, går tilbake til NHF i din region.

Kontakt gjerne vårt kundesenter på telefon 21 99 50 00, så hjelper vi deg i gang!
Besøk nettsiden www.dex.no. Der kan du også sjekke om tilbudet gjelder der du bor.

Velkommen til en enklere hverdag med Dagligvarexpressen!»

“Trikker`n” ble sentimental, pekte på det norske flagget på 
bordet og utbrøt under tårer: “Finnes det noe penere på 
jorden, gutter.” 

Endelig var det takk for mat og samling i salongen for 
pakke utdeling og opplesning av hilsener hjemmefra. 
Gravølet hadde gitt seg. Det var pakker fra små misjons-
foreninger hjemme med de underligste påskrifter: “Til du 
med den lengste nesa”, “Til førstereis-gutten”, “Til han 
som frys på føtene”, “Til en ukjent venn”, “Til en slank sjø-
mann”, “Til sangfuglen ombord”, og noen var av en slik art 
at oppleseren sa “..den legger vi vel tilside, ja, hvis kaptei-
nen er enig da”, og det var han. Og da hilsenene hjemmefra 
ble lest var det igjen tårer å registrere, både fra de som fikk 
hilsen og de som ikke fikk - naturlig nok. Men det gled over, 
pjolteren plasket og så skulle det synges: En julesalme sa 
skipperen, så de sang “Jeg er så glad hver julekveld”, så 
var det unnagjort. Deretter fulgte et tyve-tall pene norske 
sanger alle kunne, og “Gud signe deg Norge” til slutt. 

Deretter litt lettere sanger “Se Norges Blomsterdal” og 
sånn og tilslutt en haug med revy-viser. En matros slo seg 
på låret og sang “Bondejenta satt på skigarden”, men ble 
brått stoppet av en som knakket ham hardt på skulderen 
“husk det er julaften”! Situasjonen ble reddet med “Gamle 

Svarten” og den om moren som var blind. Det gikk raskt 
mot midnatt og kapteinen som skulle avluttet høytidelig-
heten hadde fått farsblikket - måtte trøste en sjøsyk bysse-
gutt da det var blitt sjøgang. I en krok fant de en som sil-
blødde og han sa “Namsos ligger og forblør seg”, “Er det 
ikke du som gjør det?”, sa kapteinen. “Namsos blør mer”, 
sa han. De fikk en pøs vann i fjeset begge to og livnet til. 
Kapteinen mumlet idet han forlot selskapet sammen med 
Eidem for å gå på broen - “vi har vært heldige i kveld, jeg 
glemte å låse inn øksene - det pleier jeg alltid å huske.”

Festen var slutt. De hørte matrosen synge i det fjerne om 
bondejenta på skigarden, og nå sang han alle versene.

Vi i Telemark skal nok feire jul på vår vis, slik det har vært 
gjort i generasjoner, og vi vil benytte anledningen til å 
ønske alle lesere av Grenseløst 

EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR.
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Er du mellom 18 og 30 år, kan 
kanskje dette være noe for deg?
Talentutviklingsprogrammet - TUP i Norges Handikapforbund er et tilbud for unge med 

funksjonsnedsettelser i alderen 18 – 30 år. Deltakerne i programmet gis kompetanse 

som de kan dra nytte av i sitt arbeid for organisasjonen, men også i forhold til yrkeslivet 

og samfunnet generelt. Vi skal nå starte opp med det fjerde programmet. Hittil har  

rundt 30 deltakere gjennomført programmet som startet opp i 2010.

Hva er talentutviklingsprogram
TUP er et opplegg som skal styrke den enkelte i det å drive 
påvirkningsarbeid i NHF. Det stilles ingen krav om at delta-
kerne skal ta tillitsverv i organisasjonen, men erfaringen er 
at du vil dra nytte av dine kunnskaper og ferdigheter videre 
i saker og interessefelt som passer for deg. Vi vil legge vekt 
på at den enkelte får bruke sine ferdigheter og interesser. 
Det vil si at vi vil styrke den enkelte på det han eller hun er 
god på, men i tillegg bli utfordret til å ta nye skritt. For at 
opplegget skal gi utbytte vil det bli krevd at du selv deltar 
aktivt på samlinger og i periodene mellom samlingene, og 
selv tar initiativ i saker du brenner for.   

TUP er lagt opp med 4 helgesamlinger over 2 år. Første 
samling er planlagt til våren 2016. Samling nr. 2 blir høsten 
2016, nr.3 vinter/vår 2017 og siste samling høsten 2017. 
Programmet er lagt opp med en kombinasjon av teori og 
praksis. Kursdelene vil bestå av innlegg, diskusjoner, prak-
tisk trening og gruppearbeid. I periodene mellom samlin-
gene skal den enkelte få trene seg i praktisk påvirknings-
arbeid med utgangspunkt i pågående saker og aktuelle 
problemstillinger. Dette vil foregå i region, landsforening, 
lokallag og NHF sentralt. 

Antall deltakere i programmet vil bli maks 12.

Er du interessert?
Norges Handikapforbund dekker alle dine kostnader.  Dette 
gjelder reise- og oppholdsutgifter, også hvis du har behov 
for å ha med din egen assistent til samlingene. Kurssted 
blir på hotell i Oslo / Gardermoen.

Hvis dette er interessant for deg synes jeg du skal ta kon-
takt med Torleif Støylen som er studiekonsulent i NHF.  Her 
vil du få utfyllende informasjon.

Før deltakerne får bekreftet deltakelse vil dere gjennom-
føre et intervju med NHFs generalsekretær og forbunds-
leder.  I dette intervjuet vil det bli gitt orientering om for-
ventninger til deg som deltaker.  

Frist for å melde din interesse blir 1. januar 2016.  Deretter 
vil du bli intervjuet i løpet av januar 2016.

Epost: torleif.stoeylen@nhf.no

Bilde: Ivar Kvistum
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Helhetlig rehabilitering i praksis, 

et eventyr fra virkeligheten
I sommer fikk jeg gjennom et tilrettelagt og godt gjennomført rehabiliterings- og 

treningsopplegg på Cato Senteret i Son nye krefter og inspirasjon til å takle min egen 

hverdag og fortsatt stå på, ta del i livet rundt meg. Her følger et lite «leserbrev» fra 

en meget fornøyd bruker av Cato Senteret.

■  Bilder hentet fra hjemmesiden til Cato Senteret

Forhistorien er kort, jeg er 69 år, fortsatt med aktiv del-
takelse i yrkeslivet (Norges Handikapforbund på engasje-
ment). Var tidligere kontorleder i NHF Oslo og i Akershus / 
Østfold. Fikk poliomyelitt som 2 åring, bruker rullestol, 
men er selvhjulpen. Fikk i 1992 et hjerteinfarkt og må ellers 
passe på vekta. Har vært velsignet med en god helse, tror 
bl.a. at aktiv deltakelse innen handikapidretten i mange år 
har hatt stor betydning. Men de siste 2 – 3 år er formen for 
nedadgående, vekta øker, smerter flere steder i kroppen, 
armene og ryggen svikter, kraften ble liksom borte.
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Med dette som utgangspunkt, hva gjør jeg nå. Sammen 
med min fastlege søkes Sunnaas Sykehus om en utredning 
– se hvordan det står til. I mai d.å. kom dommen, «pasien-
ten er fallerende» og for øvrig ble bekreftet smertetilstand, 
svekket kraft/bevegelighet mv. For meg ble begrepet 
«fallere nde» først noe svært negativt, vondt – nå gikk det 
utfor… Deretter litt sinne på egne vegne, så «nok er nok», 
her skal det tas tak. Neste stopp, Cato Senteret allerede i 
juni, først 4 uker, ble til 6 uker. Samling i bunn og med stor 
faglig oppfølging og involvering i tillegg til aktiv egen-
trening.

Da kommer eventyret, mitt 
opphold, for øvrig for annen 
gang, jeg var her også for 
rundt 10 år siden, men da var 
utgangspunktet et helt annet. 
Jeg skulle den gang mer drive 
vedlikehold, nå var det alvor, 
blodig alvor.

Etter noen innledende samtaler / vurderinger ble oppleg-
get / støtteapparatet rundt meg klart. Her skulle tas tak i 
vekta, smertetilstanden, nye treningsformer «bevegelse – 
smidighet – utholdenhet, ikke styrke». Ingen vits i å belaste 
allerede «overkjørte armer – skuldre». Jeg skulle lære å 
bruke hjelpemidlene bedre, se på nye hjelpemidler osv. 
Med «egen» fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysio-
log, idrettspedagog, smertebehandling, avspenning/hvile 
og ikke minst mye egentrening var jeg i gang. Jeg er impo-
nert over hvilken individuell oppfølging jeg fikk, hver dag 
var det 1 til 2 fagfolk direkte involvert i mitt opplegg / tre-
ning. I tillegg fikk jeg grundig innføring i riktige øvelser for 
egentrening. For å gi litt «selvskryt», ingen ting kommer 
gratis, jeg trente og sto på. Og resultatene kom, det kan jeg 
underskrive på...

•  Etter grundige kostholdsråd, men med eget ansvar for 
alle måltider kom vektreduksjonen. 3 – 4 kilo ned mens 
jeg var på Cato Senteret, senere ytterligere vektreduk-
sjon. Jeg er i gang, selv om jeg fortsatt er permanent 
rullestolbruker.

•  Smertene, konstant i armer, skuldre og rygg løsnet, 
endret karakter. Nå kan jeg igjen bevege meg, strekke 
ut, bruke overkroppen uten at smertene slår til for fullt. 
Jeg fikk øvelser / opplegg som styrket kroppen for øvrig, 
dermed ble smertepunktene avlastet.

•  Jeg kom meg tilbake i bassenget med svømmetrening. 
Ikke som før i full vigør, men med kontrollerte øvelser 
og vannglede på nytt.

•  Aktivitetshjelpemiddelet Nu Step fikk fart på blodomlø-
pet i dårlige ben, styrket ryggen, uten at jeg belastet 
armene og er trolig hovedgrunnen til at smertene kom 
under kontroll. Her har jeg nå ankesak med NAV, når 
man er over 26 år er det ikke alltid like enkelt å få god-
kjent aktivitetshjelpemiddel. Dvs. kunne forhindre nytt 
infarkt, blodpropp, nye smerter, ikke minst gi meg lysten 
til å fortsette mitt aktive liv. Viktig for meg. Selv om man 
er over 26 år er dette en dimensjon langt ut over NAV 
Oslo/Akershus Hjelpemiddelsentral sin grunnholdning 
om trening og treningshjelpemidler kontra aktivitets-
hjelpemidler. Aktivitet er for meg ikke minst muligheten 
for fortsatt å kunne arbeide og fungere i hverdagen best 
mulig. Da bør man se helheten, vurdere gevinsten, ikke 
«låse seg fast» i båsene «trening kontra aktivitet».

•  Trening fra rullestol med bl.a. slynge, nytt for meg. Her 
følger jeg nå opp hos min fysioterapeut i Son.

•  I samarbeid Cato Senteret og egen kommune er nye 
hjelpemidler på gang. En mer tilpasset og riktig rulle-
stol, en arbeidsstol hjemme, hjertebrett og søsterhjelp 
til bruk i egen seng for å nevne noe. Viktig i et helhets-
opplegg at også hjemkommunen ble involvert.

•  Fortsatt har jeg noen utfordringer tilbake, evt. trengs 
operasjon. En arm er stivnet helt og «godbenet», dvs. 
venstre kne som fortsatt har noe funksjon skal utredes, 
evt. opereres. Nær 70 år med polio har krevd sitt.

• Tilbake på jobb, kan det blir bedre.
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•  Livslyst og hverdagslivet er nå så mye enklere, jeg er i 
gang igjen.

Jeg var døgnpasient, men fikk sove hjemme siden jeg bor i 
Son, kun 5 minutter unna Cato Senteret. Dette medførte at 
jeg fikk liten kontakt med andre brukere og det sosiale liv 
for øvrig på senteret. Men ut fra de samtaler jeg hadde med 
andre brukere, under treningsøkter, i lunsjen eller i ulike 
fellesøkter for øvrig forstår jeg at også sosialt og i fritiden 
var oppholdet viktig for mange.

Fra mitt utgangspunkt «fallerende, nærmest klar for «par-
kering» er jeg nå i full gang. For meg og min nærmeste 
familie er dette viktig, men trolig har også sommerens 
opphold på Cato Senteret medført at jeg i en samfunns-
messig forstand kan bidra mer fremover.

Cato Senteret er en privat rehabiliteringsinstitusjon og 
brukerne må betale en mindre egenandel for sitt opphold. 
For meg ble dette en god investering. Jeg anbefaler derfor 
Cato Senteret på det varmeste, flere enn meg bør få et slikt 
oppsving. I samtaler med andre pasienter fikk jeg også 
høre at min historie ikke er unik, det er flere som melder 
om stor personlig fremgang.

FAKTA - Cato Senteret
•  Cato Senteret som er et av Norges mest moderne og fremtidsrettede rehabiliteringssenter ble åpnet i juni 1998 

og er lokalisert i Son i Vestby kommune, Akershus. Senteret har 75 brukere til enhver tid, 55 personer på avta-
len med Helse Sør-Øst og inntil 20 personer på NAV-avtalen. Senteret har bl.a. avtale om rehabilitering av 
barn, ungdom og unge voksne og det er tilbud om skole.

•  Cato Senteret er beliggende som en del av tettstedet Son med kort vei, nærhet til sjøen, marka, Son sentrum, 
turstier/gangveier, tilstøtende idrettsanlegg m.v. Det samarbeides tett med flere av Son/Vestbys øvrige aktøre r.

•  Cato Senteret visjon er å være et mulighetenes senter. Visjonen skal bidra til at man fokuserer på mulighetene, 
ikke på begrensningene. Søke å få frem potensialet hos den enkelte – få den enkelte til å tro på at «alt er mulig 
– det umulige tar bare litt lengre tid å få til». Fra senterets formål / prioriterte mål kan kort nevnes;

 • tidlig rehabilitering
 • se hele mennesket
 • rett fra sykehus
 •  raskere tilbakegang til arbeidslivet / arbeidsrettet rehabilitering

•  Kjerneverdiene til Cato Senteret er, faglighet, forståelse, forutsigbarhet, fellesskap og fleksibilitet.

•  Cato Senteret har rundt 100 ansatte og dekker mange ulike yrkesgrupper. Siden det jobbes tverrfaglig og med 
hele mennesket som grunnlag finner vi på senteret mange ulike profesjoner - ikke minst, fysioterapeuter, 
ergoterapeuter, ernæringsfysiolog, idrettspedagoger, sosionom, psykolog, leger, sykepleiere, logoped, DAT = 
dyreassistert terapi, ulike støttetjenester (kantine – renhold – administrasjon m.v.), osv. osv. Innen de ulike 
yrkesgrupper finnes videre spesialisert særkompetanse.

Takk til Cato Senteret i denne omgang, 
dere ser meg nok igjen!

Sverre Bergenholdt
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Kom som du er!
FUNKISDAGEN/ STORBYWEEKEND

■  Tekst: Rolf Østbø – redaktør i Sørvesten

Vi vil ha et samfunn med mangfold, og frivillighet er kanskje 
den viktigste bærebjelken i et slikt samfunn. Men kanskje 
viktigst av alt: Denne festen hadde ikke kommet i gang uten 
fellesskapet! Med disse ordene innledet Arbeider partiets 
ordførerkandidat i Bergen, Marte Mjøs Persen, Funkisdagen 
2015.

For 5. gang ble Funkisdagen arrangert, denne gang på 
Festplassen i Bergen. Kjente og populære artister under-
holdt midt i sentrum i «landets hovedstad», som bergen-
serne sier (!)! Det er lørdag; folk fyller byen, stemningen er 
upåklagelig og invitasjonen lyder: kom som du er!

Genialt konsept
Funkisdagen har befestet stillingen som et tvers igjennom 
slitesterkt og genialt konsept. Denne gang hadde initiativ-
taker og prosjektleder Guri Anne Egge, også hamret inn 
Storbyweekend på plakaten; som om det ikke holdt med 
den ene suksessen? Men nok en gang tar NHFU Sørvest 
pusten fra oss med en ukuelig tro på eget opplegg, og selv-
følgelig hører det ene sammen med det andre! Jeg brukte 
ordet slitesterkt; det står jeg ved, likevel kan det være en 
fare for at et slikt arrangement stivner i formen. Nettopp 
derfor mener jeg at Funkisdagen ble revitalisert gjennom å 
bli en del av ett annet «påfunn», slik det ble da Storby-
weekend ble lagt til samme helga! Vi mener dette er et 
smart trekk! Begge deler skaper et engasjement i Norges 
Handikapforbund som vi kanskje ikke har sett maken til i 
organisasjonens historie!

Formidabelt team
Funkisdagen og Storbyweekend tilfører NHF økt interesse 
og tiltrekker ungdom, begge deler er sårt savnet! Guri Anne 
Egge, hennes søster Gina Egge, og regionleder Kjell Inge 
Bringedal er et formidabelt team! Forberedelsene til neste 
års arrangement starter tidlig høst året i forveien, og de 
siste to-tre ukene inn mot teppefall jobbes det intenst. I 
denne sammenheng kommer vi heller ikke utenom søs-ter 
Gina Egge, og regionkontorleder Arild Birkenes, som begge 
har hatt en finger på rattet i disse fem årene. Funkisdagen 
er et banebrytende konsept i den forstand at en med visu-
elle virkemidler kan få andre mennesker til å bli interessert 
i hvilke muligheter vi har og hva som er mulig å oppnå. Men 
først og fremst er det et positivt arrangement, uten propa-
ganda av noe slag og uten informasjonsmateriell som en 
pliktskyldigst putter i lommen før en haster videre.

Velge og vrake
Hva er Storbyweekend? Gjennom flere år har NHFU arran-
gert sommerleir for sine medlemmer. Men manglende til-

slutning år etter år har egentlig vist at alt har sin tid. Dagens 
ungdom vil ikke lenger sitte ved leirbålet og synge gamle 
sanger om igjen. Nåja, det er sikkert kjekt det også, men 
tiden var definitivt inne til å tenke nytt! 

Idéen med Storbyweekend, ifølge Gina Egge, er at ungdom 
trives best i bybildet. I byens sentrum, fordi det er der det 
foregår. Det er her butikker og utesteder kjemper om opp-
merksomheten, i motsetning til et slitt gatekjøkken eller 
veikro i utkanten. I stedet for å oppholde seg på et hotell 
hele weekenden, vil vi shoppe, gå på kafé eller restaurant. 
Kort sagt; velge og vrake slik andre ungdommer gjør! 
Tanken bak Storbyweekend er å kjenne på friheten det er å 
være med på noe hvis en har lyst til det, men mest av alt å 
være fri til egentlig å gjøre hva en vil sammen med andre 
ungdommer, sier Gina.

Oppleve Funkisdagen
Vi aner at begrepet frihet står sterkt når vi med dette deler 
noen av NHFUs tanker om Storbyweek-end med våre lesere.

-  Skape sosiale nettverk, nye bekjentskap og dele de gode 
opplevelsene.

-  Skape interesse, engasjement og forståelse for interes-
sepolitikk.

-  Finne ut hva NHFU står for, og hvilke muligheter vi har til 
å utvikle organisasjonen.

-  Bli kjent med egne muligheter, og bli bevisst på egen 
selvfølelse.

- Oppleve Funkisdagen!
-  Gi muligheter for den enkelte til å møtes på tvers av 

fylkes grensene.

Sørvesten gratulerer
Sørvesten gratulerer NHFU med et strålende gjennomført 
arrangement, og tilbakemeldingene fra publikum er defini-
tivt av det positive slaget. Det betyr forhåpentligvis at neste 
års arrangement blir skåret over samme lest, forutsatt at 
Storbyweekend blir en del av opplegget! Hvis vi skal sette 
fingeren på noe, er det at NHFU av økonomiske årsaker kan 
vurdere om Funkis-dagen/ Storby weekend skal arrangeres 
annet hvert år i stedet for hvert år, og at ledelsen ser på 
mu-ligheter for å satse ytterligere på å forbedre markeds-
føringen!

Styret i NHFU Sør Vest.
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Det er viktig at signalene fra fundamentet kommer oppover 
når det gjelder hva organisasjonen skal jobbe med. Det er 
Landsmøtet som behandler det medlemmene er opptatt 
av. Det var relativt få saker som kom opp til Landsmøtet for 
behandling. NHF sentralt trenger innspill fra og kontakt 
med lagene. Lagene kan sende forslag til Landsmøtet fort-
løpende. Forslagene vil da bli arkivert fram til Landsmøtet.

Hva mener du er viktig at Handikapforbundet er opptatt av?
Landsmøtet er et organ som bestemmer retninger og kurs, 
men eies av medlemmene.

Regionskontoret fikk i oppdrag fra forbundslederen om å 
sende ut rammeplanen, og pekte på viktigheten av at 
lagene bruker den og diskuterer den.

Forbundslederen fikk ikke holde på så lenge som planlagt, 
da regionkontorleder Hanne Grimstvedt kuppet tiden han 
hadde fått tildelt, fordi hun hadde en overraskelse til delta-
kerne.

Hverken styret eller deltakerne visste hva overraskelsen 
gikk ut på og alle var selvfølgelig ekstra spente på hva 
overraskelsen kunne være. Vi fikk også beskjed om at vi 
skulle ikke spise middag ute i restauranten som vanlig og 
nysgjerrigheten ble ikke mindre av det.

Alle fikk beskjed om å vente i gangen. Ingen fikk gå inn. 
Hanne passet på at ingen gikk inn. Spenningen var stor, 
særlig når vi fikk se at det gikk folk ut og inn uten at vi fikk 
være med inn. Til slutt måtte Hanne si hva overraskelsen 
var fordi det ble forsinkelser.

Så er vi inne og venter på at overraskelsen skal komme.

Og her er overraskelsen. Det var ingen som kunne gjette at 
vi skulle få være med i et bryllup.

Så er de gift og har nå blitt Herr og Fru.

NHF Øst – høstkonferanse  
18. – 19. september 2015
Med assistenter, forelesere og deltakere var det til sammen 38 som deltok på  

konferansen. Fra LFPS Østfold var det Ragnhild Skovly Hartviksen som deltok.

■  Tekst: Ragnhild Skovly Hartviksen

NHF ØST – HØSTKONFERANSE 18. – 19. SEPTEMBER 2015 
 
Med assistenter, forelesere og deltakere var det til sammen 38 som deltok på konferansen. 
Fra LFPS Østfold var det Ragnhild Skovly Hartviksen som deltok. 
 

   
Bakerste benk. Konferansen har ikke startet riktig enda. 

 
 

  
 
  
 
Det er viktig at signalene fra 
fundamentet kommer oppover når det 
gjelder hva organisasjonen skal jobbe 
med. Det er Landsmøtet som 
behandler det medlemmene er opptatt 
av. Det var relativt få saker som kom 
opp til Landsmøtet for behandling. 
NHF sentralt trenger innspill fra og 
kontakt med lagene. Lagene kan 
sende forslag til Landsmøtet 
fortløpende. Forslagene vil da bli 
arkivert fram til Landsmøtet. 
 
Hva mener du er viktig at 
Handikapforbundet er opptatt av? 
 
Landsmøtet er et organ som 

bestemmer retninger og kurs, men eies av medlemmene.	  
 
Regionskontoret fikk i oppdrag fra 
forbundslederen om å sende ut 
rammeplanen, og pekte på viktigheten av 
at lagene bruker den og diskuterer den. 
 
Forbundslederen fikk ikke holde på så 
lenge som planlagt, da regionkontorleder 
Hanne Grimstvedt kuppet tiden han hadde 
fått tildelt, fordi hun hadde en overraskelse 
til deltakerne. 

Regionleder Tove Larsen ønsket 
velkommen til konferansen. 
	   Forbundsleder Arne Lein 

oppsummerte fra Landsmøte 
2015. 
 
Lokallagene er fundamentet i 
organisasjonen, det er her 
grunnlaget legges for det som 
skjer høyere oppe. De som er 
oppover i systemet er tjenere for 
fundamentet. 
	  

Regionleder Tove M Larsen

Sonja og Arnfinn giftet seg.Arild Karlsen, Unni Hegle, Arne Lein og Tone C Lillestølen.
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Etter fredagens overraskelse med bryllup og feiring av 
brudeparet ble vi på lørdag unektelig kalt tilbake til semi-
naret.

Hovedtemaene han snakket om var: endringsvilje, myter og 
fakta, ønsker og muligheter, jakten på ledestjernen.

Endringsvilje – Det finnes 3 typer mennesker
1. De som sier «Nå må snart noe skje!»
2. De som sørger for at noe skjer
3. De som spør «Hva var det som skjedde nå?»

Endringene kommer stadig fortere
- Endringer i samfunnet
- Endringer i synet på funksjonshemmede
- Endringer i organisasjoner
- Endringer i mobilisering og påvirkning
-  Endringer i medlemsmassen og tillitsmanns-
 rekruttering
-  Endringer i konkurransen om oppmerksomhet og 
 evne til å sette dagsorden
- Endringer i økonomi
- Endringer i teknologi
- Vi endrer oss!

Hva er egentlig viktigst i årene fremover?
- Å være størst?
- Å ha et tydelig budskap og viktige saker?
- Å skape engasjement hos folk og myndigheter?

Behovet for «nye grep» presser på
- Medlemsutviklingen i NHF
- NHFs økonomiske handlingsrom
- Forvaltningsreform (nye oppgaver, ny struktur)
- Endringer i politikk, holdninger og handlingsrom
 o  FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettighe-

ter og norsk lovgivning
 o  Demografi, internasjonal solidaritet, miljøhensyn, 

teknologiutvikling, finanskrise, genetikk

- NHF har mistet 11.000 medlemmer de siste 15 årene!
- 8 % av medlemmene er under 35 år

- 18 % av medlemmene er over 75 år
- Ca. 40 % av medlemsmassen er mellom 25 år og 60 år.
- Ca. 70 % av medlemsmassen er over 50 år.
- Gjennomsnittsalder i Landsforeningslagene er 61 år
- Gjennomsnittsalder i NHF-lagene er 65 år

Funksjonshemmet anno 2015
-  25 % med nedsatt funksjonsevne har ytelser fra folke-

trygden som hovedinntektskilde
-  18 % av personer med nedsatt funksjonsevne synes det 

er vanskelig økonomisk å få endene til å møtes
-  37 % av personer med nedsatt funksjonsevne oppgir å 

ha dårlig helse
-  50 % av personer med nedsatt funksjonsevne har  

betydelige psykiske vansker
-  15 % av personer med nedsatt funksjonsevne deltar lite 

i sosiale aktiviteter
-  10 % av personer med nedsatt funksjonsevne oppgir at 

manglende tilgjengelighet hindrer dem i å delta på  
kulturarrangementer

-  Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne bruker 
mye tid på å administrere at barnets rettigheter i  
skolen, på fritiden og i hjemmet blir oppfylt

-  Personer med nedsatt funksjonsevne har dårligere 
bomiljø både inne og ute enn befolkningen for øvrig

-  43 % av personer med nedsatt funksjonsevne er syssel-
satt, mot 74% av befolkningen generelt

Lars Ødegård

NHF ØST – HØSTKONFERANSE 18. – 19. SEPTEMBER 2015 
 
Med assistenter, forelesere og deltakere var det til sammen 38 som deltok på konferansen. 
Fra LFPS Østfold var det Ragnhild Skovly Hartviksen som deltok. 
 

   
Bakerste benk. Konferansen har ikke startet riktig enda. 

 
 

  
 
  
 
Det er viktig at signalene fra 
fundamentet kommer oppover når det 
gjelder hva organisasjonen skal jobbe 
med. Det er Landsmøtet som 
behandler det medlemmene er opptatt 
av. Det var relativt få saker som kom 
opp til Landsmøtet for behandling. 
NHF sentralt trenger innspill fra og 
kontakt med lagene. Lagene kan 
sende forslag til Landsmøtet 
fortløpende. Forslagene vil da bli 
arkivert fram til Landsmøtet. 
 
Hva mener du er viktig at 
Handikapforbundet er opptatt av? 
 
Landsmøtet er et organ som 

bestemmer retninger og kurs, men eies av medlemmene.	  
 
Regionskontoret fikk i oppdrag fra 
forbundslederen om å sende ut 
rammeplanen, og pekte på viktigheten av 
at lagene bruker den og diskuterer den. 
 
Forbundslederen fikk ikke holde på så 
lenge som planlagt, da regionkontorleder 
Hanne Grimstvedt kuppet tiden han hadde 
fått tildelt, fordi hun hadde en overraskelse 
til deltakerne. 

Regionleder Tove Larsen ønsket 
velkommen til konferansen. 
	   Forbundsleder Arne Lein 

oppsummerte fra Landsmøte 
2015. 
 
Lokallagene er fundamentet i 
organisasjonen, det er her 
grunnlaget legges for det som 
skjer høyere oppe. De som er 
oppover i systemet er tjenere for 
fundamentet. 
	  

Vi venter. Arne Lein – forbundsleder i NHF
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-  Flyktninger og asylsøkere er spesielt utsatt for fysiske 
og psykiske lidelser. Blant innvandrere er det høyere 
forekomst av kroniske sykdommer og lidelser enn i 
befolkningen ellers.

-  3 av 4 elever med spesialundervisning får dette utenfor 
ordinær klasse. Det er i overgangene mellom barne-
hage, grunnskole og videregående opplæring at barn 
med nedsatt funksjonsevne i størst grad tas ut av 
ordinæ r undervisning.

-  Nesten 1 av 10 med nedsatt funksjonsevne oppgir å ha 
vært utsatt for vold eller trusler.

Status: Funksjonshemmedes situasjon i Norge
-  Funksjonshemmede blir systematisk diskriminert på 

stort sett alle samfunnsområder!
-  Diskrimineringen av funksjonshemmede er ofte  

institusjonalisert og offentlig finansiert!
-  Holdningene til funksjonshemmede preges av stakkars-

liggjøring og misforstått omsorg.
-  På enkelte områder går en ellers positiv utvikling i feil 

retning

Hva mener DU? Hva mener VI?
I 2030 må NHF……
- (ikke) være en sosial arena for medlemmene fordi…..?
- (ikke) være en serviceyter til medlemmene……?
-  (ikke) være en vaktbikkje for funksjonshemmede fordi…?
-  (ikke) være mer opptatt av hva vi gjør enn hvor mange vi 

er som gjør det fordi……?

- (ikke) være representert i alle kommuner fordi…..?
- (ikke) ha likestilling som sin viktigste sak fordi….?

Fra myter til sannheter!
Fra oppgavemangfold til hjertesaker!
-  Er det nødvendig at NHF er mange for å bli en god 

påvirkningsaktør for funksjonshemmede?
-  Bør lovene endres slik at vi flytter demokratisk makt fra 

lokallagene over til enkeltmedlemmene?
-  Hva er det aller viktigst å fokusere på i kampen for 

funksjonshemmedes situasjon i samfunnet, - og hva 
kreves da av organisasjonen og alle som er ledere og 
tillitsvalgte i NHF?

Samfunnsoppdraget
Finner ved å stille oss selv noen kritisk viktige spørsmål:
-  Hvilke verdier er grunnleggende for oss, og hvorfor 

mener vi at våre verdier er viktige for resten av  
samfunnet?

-  Hvilken rolle vil vi spille i utviklingen av samfunnet slik 
vi ønsker det?

-  Hvilke utfordringer er viktigst for oss de neste  
10 – 15 årene?

-  Hva berettiger vår eksistens som interesseorganisa-
sjon?

- Hvilken forskjell skal (eller kan) vi utgjøre?
- Hva er nytten samfunnet har av oss og vårt arbeid?

«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.»

Medlemsbladet til NHF Eidsvoll
Av: Ken Jackson, regionstyret

«Ny & Ne» er medlemsbladet til NHF Eidsvoll og det er årets tredje nummer som er 
avbildet her. Bladet forteller både hva laget har gjort, med reportasje fra medlemsturer 
og andre aktiviteter, og hva som er planlagt fremover, med aktivitetsplan, julemesse og 
julebord. Et flott blad som viser at vi har et aktivt lag i Eidsvoll!



21

REGIONNYTTMedlemsblad for Norges Handikapforbund Øst REGIONNYTTMedlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

ER DU SLAGRAMMET ELLER PÅRØRENDE?

Da har vi gleden å invitere deg på:
Våre nystartede og populære Slagkaféer

På Sagene Samfunnshus (vis a vis Sagene kirke) og i Lillestrøm på  
Lillestrøm Bo-og behandlingssenter,

Alexander Kiellandsgt. 9.
Mellom kl: 12:00 og 14.00

Formålet med dette er å få et fast møtepunkt hvor slagrammede og pårø-
rende kan møtes for erfaringsutveksling og hygge. Vi håper at dette kan bli 
en fin sosial aktivitet og at vi kan treffes her fast den første onsdagen i hver 
måned. Det vil bli enkel servering.

For nærmere opplysninger kontakt: Roger Amundsen: 489 99 997 eller
Odvar Jacobsen: 907 48 521

I Lillestrøm avholder vi møtene den første tirsdagen i hver måned 
På Sagene den første onsdagen.

Datoer frem til sommeren 2016:

Lillestrøm: Sagene:
Tirsdag: 3. november Onsdag: 4. november
Tirsdag: 1. desember Onsdag: 2 desember
Tirsdag: 5. januar Onsdag: 5. januar
Tirsdag: 2. februar Onsdag: 3. februar
Tirsdag: 1. mars Onsdag: 4. februar
Tirsdag: 5. april Onsdag: 6. april
Tirsdag: 3. mai Onsdag: 4. mai
Tirsdag: 7. juni Onsdag: 8. juni

Juli og august blir det fri før vi starter opp igjen i september 2016

Hilsen Styret 

w w w . s l a g . n o
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APOTEK 1
Østfoldhallen - Tlf: 69 35 45 70

APOTEK 1 BJØRNEN
Storbyen Sarpsborg - Tlf: 69 13 08 00

APOTEK 1 LØVEN
Sarpsborg - Tlf: 69 15 15 88

APOTEK 1 HJORTEN
Fredrikstad - Tlf: 69 36 85 85

APOTEK 1 SVANEN
Borgenhaugen - Tlf: 69 10 28 80

APOTEK 1 HVALER
Tlf: 69 37 53 00

APOTEK 1 GRESSVIK
Tlf: 69 35 13 30

Vi ønsker alle våre kunder og forbindelser 
GOD JUL og et riktig GODT NYTT ÅR!

 

omsorg
glede
fellesskap
mestring

 Avlastningstilbud for barn og unge
Vi tilbyr avlastning i helger, ferier og ukedager.  Vi kan også, i nært 
samarbeid med hjemskolen, gi et skoletilbud til barn og unge som 
for en periode ikke klarer å følge ordinær undervisning. Vi sørger 
for god, individuell tilrettelegging i samarbeid med barnet, fore-
satte og eventuelle andre instanser.

Skaustua omsorg AS er tilknyttet en gård og er et sted 
barn og unge gleder seg å komme til. Vi disponerer en stor  
landlig eiendom med blandt annet båt og  kan tilby et stort spekter 
av aktiviteter fra skogturer med telt, fiske, ski, skøyter, kano, fotball 
og kjøkkenhage til inneaktiviteter som forming, snekring, matlag-
ing og mekking  +++.

Barna lærer å mestre dagliglivets utfordringer gjennom glede, fel-
lesskap, omsorg og bekreftelse. Foreldre, som av forskjellige grun-

ner trenger avlastning, skal vite at deres barn trives og har det bra. 

Kontaktinformasjon: 
Skaustua Omsorg AS Daglig leder: Kari Thømt 
Askimveien 197 Telefon: 47 90 31 96 
1860 Trøgstad hjemmeside: www.skaustua.no

Tlf: 69 13 04 10 

e-post: ostfold@aof.no 
www.aofostfold.no 

Kjøpesenter
Roald Amundsensgate 36, 1723 Sarpsborg

www.storbyen.no



24

Medlemsblad for Norges Handikapforbund ØstREGIONNYTT
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

www.catosenteret.no 
 

mulighetenes senter 
en veiviser innen egen mestring 

e-post: lars@larsvethe.no

- 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

WWW.ØRT.NO

Vi utfører - reparasjon og service på de fleste bilmerker
Ta gjerne kontakt i dag for ytterligere informasjon
vedrørende priser og annet!
Tlf. 63 95 17 90 • www.eidsvollauto.no

Kolbotnv. 14, 1410 Kolbotn
Tlf. 66 80 02 00    Fax. 66 81 06 41    www.nettec.no

as

Untitled-2   1 05.02.2007   09:16:00

Godthaab Helse og Rehabilitering 
www.godthaab.no

Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua 
Telefon: 67 83 60 03 / e-post: booking@godthaab.no

Komfortable rom  
og fullpensjon

Sunn tradisjonskost 
med alle rettigheter

Varmtvanns terapibasseng 
og treningsfasiliteter

Aktivitetstilbud med  
underholdning og daglige turer 
med utegruppen

Frisør, hud- og fotpleie, massasje
(svært konkurransedyktige priser)

I tillegg kan det bestilles 
konsultasjon hos lege eller  
fysioterapeut 
(svært konkurransedyktige priser)

Kafé Godt, 
åpent alle dager 

Kr 1200,- per pers/døgn
(i enkeltrom)

Kr 900,- per pers/døgn
(i dobbeltrom)

ADVENTS-  
JULEOPPHOLD

xl-bygg.no

For produktinformasjon eller bestilling av varer:

ISE
Knatterudfjellet 
1730 Ise
Tlf 69 16 18 20  
Fax 69 13 23 08
Man-fre 7-17 
lør 9-14

SLITU
Morstongveien 54 
1859 Slitu
Tlf 69 84 64 00 
Fax 69 84 64 19
Man-fre 7-16 
lør 9-14

MOSS
Rabekkgata 9 
1523 Moss
Tlf 69 24 19 00
Man-fre 7-18 
lør 9-14

FREDRIKSTAD ØST
Kjølberg industriområde,  
Strykerveien 5, 1658 Torp 
Tlf 69 35 56 60, fax 69 35 56 79
Man-fre 7-17, lør 9-14

FREDRIKSTAD VEST
Fjeldberg 
Onsøyveien 20 
1614 Fredrikstad
Tlf 69 36 77 80
Man-fre 7-18, lør 9-14

SPYDEBERG
Tronstadveien 4,  
1820 Spydeberg
Tlf 69 83 32 80 
Fax 69 83 60 96
Man-fre 7-18 
lør 9-14
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- Vinduer - dører - listverk - gulv - isolasjon - tak 

- terrasse - veggplater - panel - kjøkken - garderobe 

- verktøy - maling osv.

HVIS DU IKKE VIL, KAN ELLER HAR TID,

HAR VI HÅNDVERKERE SOM TAR HELE JOBBEN FOR DEG

Stort utvalg - lave priser

By DNB

Du trenger bare et mobil-
nummer, og vipps så er 
pengene overført. 

Uansett hvilken bank du har. 

Hjelpes, jeg 
hadde glemt at du 
la ut for pizzaen. 
Vippser deg nå!

julematen
julegavene

juleshopping

Ønsker deg en God Jul!
SenterØsterås

• 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
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Glemmengt. 55, 1608 Fredrikstad
Tlf.  69 31 12 30
Fax. 69 31 12 31

M O S S

Råd & Bokføring
1501 Moss, Tlf. 69 24 96 70

___________________________________________________

Moss Bilsenter A/S
1522 Moss, tlf. 69 23 57 57

M O S SA S K I M

E I D S B E R G

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

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

F R E D R I K S T A D
S A R P S B O R G

R Å D E

Momarken Toto
Postboks 174 - 1851 Mysen, Tlf. 69 89 80 01

___________________________________________________

Fossens Eftf A/S
1850 Mysen, tlf. 69 89 44 10

E I D S B E R G

Hunstad Finn AS
1593 Svinndal, Tlf. 69 28 60 32

_______________________________________________________ 

Steinmiljø
1592 Våler i Østfold, tlf. 69 28 77 50

V Å L E ROrdfører Voldensv. 9, 1850 Mysen

Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no

Norsk Enøk og Energi AS 
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg- Grenland  
Sentralbord:48 30 16 00 • www.nee.no

H O B Ø L

Skjebergveien 206, 1743 Klavestadhaugen

Tlf: 69168741

Holmegil 2, 
1739 Borgenhaugen
69 13 69 30
www.flexi.no

All-Regnskapservice AS
1724 Sarpsborg, tlf. 69 14 84 25

_______________________________________________________ 

Norsk Bil- og Båtimport AS
1722 Sarpsborg, tlf. 69 97 02 50

_______________________________________________________

Klima Øst AS
1713 Grålum, tlf. 69 79 18 00

_______________________________________________________

Perspektiv Eiendomsutvikling AS
1710 Sarpsborg, tlf. 67 70 10 20

S A R P S B O R G

Østfold Taxitjenester AS
1811 Askim, Tlf. 02137

_______________________________________________________

Dahl & Johnsen ANS
1803 Askim, tlf. 69 81 75 15

A S K I M

Nils Bjørknes
1870 Ørje, tlf. 90 01 25 55

M A R K E R

BAMSE PRODUKTER AS
Titangaten 13
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf: 69 30 01 05
www.bamseprodukter.no

Ørav. 2, 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 39 50 00 • Fax. 69 39 50 01

Tlf. 934 06 900
www.mtf.no

Røed Fjellboring AS
1930 Aurskog, Tlf. 90 59 68 78

Clausen H. AS
1914 Ytre Enebakk, Tlf. 64 92 37 30

Romerike Tak og Membran AS
2022 Gjrdrum, tlf. 63 99 28 89

Årnes Urforretning AS
2150 Årnes, Tlf. 63 90 13 60

Hydraulikkteknikk AS
1481 Hagan, Tlf. 67 06 21 50

Karlsrud Betongpumping A/S
1816 Skiptvedt, tlf. 69 80 91 30

Høk Kro og Motell
1747 Skjeberg, tlf. 69 16 80 00

A U R S K O G

N E S

E N E B A K K

N I T T E D A L

S K I P T V E D T

G J E R D R U M

S K I P T V E D T
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VELKOMMEN TIL JOBBVERKSTED!  

       
Norges Handikapforbund gjentar suksessen og inviterer til et nytt jobbverksted! 
Målgruppen er personer med en fysisk funksjonsnedsettelse som ønsker å jobbe. 

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

arbeidsdeltakelse. 

 

Tid: 10.–13. mars 2016, siste tildeling av plass 1. februar 2016 
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen 
Pris:  Egenandel kr 1500,- som dekker reise, opphold og kurs. Jobbverkstedet er i 

hovedsak finansiert med støtte fra våre lokallag. 
 

Kanskje jobbverkstedet passer for deg eller noen du kjenner? Vi håper du kan hjelpe oss 
med å videreformidle informasjon. Du er velkommen til å kontakte oss, for å få vite mer om 
tilbudet på telefon 24 10 24 00, e-post nhf@nhf.no. 

 

Jula varer ikke helt til påske i NHF Øst
I januar er vi i gang med årets første kurs.

Forlengs inn i framtiden!
Organisasjonskurs 15 – 16. januar, Quality Hotell, 
Sarpsborg.
Hva er NHF sitt samfunnsoppdrag i perioden 2017 – 2030?
Diskusjonen startet på Høstkonferansen med spørsmål 
som:
•  Må NHF være mange for å være en god påvirknings-

aktør?
•  Skal demokratisk makt fra lokallagene over til enkelt-

medlemmene?
•  Hva er viktigst i kampen for funksjonshemmedes situa-

sjon i samfunnet?
Vi fortsetter diskusjonen!

Lag video med kamera!
Videokurs 22 – 23. januar, Støtvig Hotell, Larkollen.
Lei av informasjonsskriv som forsvinner i papirhaugen 
eller kjedelige invitasjoner til medlemsmøter?  
Klaus Lintho viser hvordan videosnutter kan lages med 
mobilkamera. 

Egenandel kr. 500 pr. kurs.  
Spør om lokallaget dekker for deg! 
Påmeldingsfrist til begge kursene er 17. desember 2015. 
Be om påmeldingsskjema fra hanne.grimstvedt@nhf.no 

Må stå på side 5, 7 eller 9

Må stå på tekstside
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N E S O D D E N

CC Vegg og Himling AS
1458 Fjellstrand
Tlf. 90 28 95 02

S K E D S M O

S K I

Avd. Regnbuen Gjennvinning, mottak av alt avfall
Regnbuevegen 4, 1405 Langhus

Regnbuen: Tlf 64 86 31 03  Fax. 64 86 10 17
Tlf. 64 86 31 03 Fax. 64 86 32 95

www.follotruckutleie.no

U L L E N S A K E RB Æ R U M

A S K E R

G J E R D R U M

Hellvikskogv. 87, 1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 01 74 • Epost:knut@brorson.as

Elektriker
Knut Brorson AS

V E S T B Y

Pb. 164, 1541 Vestby
Tlf. 64 98 62 00

Fax. 64 98 64 10

Røykenveien 136  •  1386 Asker  •  Tlf.: 66 78 10 01
A U R S K O G - H Ø L A N D

Pb. 63, Rudsletta 90, 1309 Rud. Tlf. 67 17 78 50 Fax. 67 17 75 55
Vi støtter det lokale handikaparbeidet.

E I D S V O L L

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

Tlf. 63 93 80 73
www.olalompa.no

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

www.nannestad-bygdeservice.no

N A N N E S T A D
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Kalenderen I kalenderen vil Regionnytt presentere lokallagenes  
aktiviteter. Husk å stille opp på disse arrangementene.

Januar
27. Medlemsmøte NHF Indre Østfold

Februar
04. Medlemsmøte NHF Sarpsborg
 1000 års jubileum

08. Medlemsmøte NHF Nittedal/
  Hakadal

11. Årsmøte kl 19.00 LKB Østfold

24. Medlemsmøte NHF Indre
  Østfold

Mars
03. Årsmøte NHF Sarpsborg

14.  Årsmøte NHF Nittedal/
  Hakadal

30. Årsmøte NHF Indre Østfold

April
07. Medlemsmøte med NHF Sarpsborg
 hagelaget på besøk

11.  Medlemsmøte NHF Nittedal/
  Hakadal

27. Medlemsmøte NHF Indre Østfold

Faste aktiviteter 
Mand:  Bading kl 17.00 Halden sykehjem (følger 

skole året). NHF Halden / Aremark

Tirsd: Sosial samvær hver 14. dag fra 13.01
  Busterudgata eldresenter  

NHF Halden/Aremark

Onsd: Varmtvanntrening, LKB Østfold
  Kl 11-12 På Blekkspruten Aktivitetssenter  

på Rolvsøy (følger skoleåret)

  1.onsdag i hver måned har vi medlemstreff 
på St.Criox huset fra ca 12.45. Vegetar buffé. 
LKB Østfold

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

Torsd: Bowling  LFS Akershus
Lørd. Varmtvannsbading NHF Onsøy

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

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.

✁

Hovedmedlem - kr 300

Husstandmedlem - kr 150 *

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

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

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 lands-
forening av NHF

Innmelding i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnummer:                                Poststed:

E-post:

Telefon/mobil:

Fødselsdato og år:

Sted/dato:

Underskrift:

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.

Funksjonshemmet Interessemedlem

Medlemstype (velg én)

Pårørende

Kategori:

* 

N E S O D D E N

CC Vegg og Himling AS
1458 Fjellstrand
Tlf. 90 28 95 02

S K E D S M O

S K I

Avd. Regnbuen Gjennvinning, mottak av alt avfall
Regnbuevegen 4, 1405 Langhus

Regnbuen: Tlf 64 86 31 03  Fax. 64 86 10 17
Tlf. 64 86 31 03 Fax. 64 86 32 95

www.follotruckutleie.no

U L L E N S A K E RB Æ R U M

A S K E R

G J E R D R U M

Hellvikskogv. 87, 1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 01 74 • Epost:knut@brorson.as

Elektriker
Knut Brorson AS

V E S T B Y

Pb. 164, 1541 Vestby
Tlf. 64 98 62 00

Fax. 64 98 64 10

Røykenveien 136  •  1386 Asker  •  Tlf.: 66 78 10 01
A U R S K O G - H Ø L A N D

Pb. 63, Rudsletta 90, 1309 Rud. Tlf. 67 17 78 50 Fax. 67 17 75 55
Vi støtter det lokale handikaparbeidet.

E I D S V O L L

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

Tlf. 63 93 80 73
www.olalompa.no

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

www.nannestad-bygdeservice.no

N A N N E S T A D
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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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Akershus:
ALF Akershus
(Arbeidsmiljøskaddes Landsforening)
Leder: Tom Vernang
Steinsleppen 9, 1405 Langhus
Tlf: 67 87 37 46
e-post: t-egil-v@online.no

LARS Øst/Oslo
(Landsforeningen for Ryggmargskadde)
Kontakt NHF Oslo

LFN Akershus
(Landsforeningen for Nakkeskadde)
Leder: Åse Olsen
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
(p: Nannestadveien 339, 2032 Maura)
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no 

LFS Oslo/Akershus
(Landsforeningen for Slagrammede)
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@bama.no  

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

NHF Enebakk
Leder: Johan Sundby
Øyerenvn. 25, 1911 Flateby
Tlf: 64 92 81 37 / 911 65 751
e-post: johansu@online.no 

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

NHF Rælingen
Leder: Rolf Svendsen
Oskar Braatensvei 17, 1472 Fjellhamar
Tlf: 930 46 917
e-post: svendsen.rolf@hotmail.com 

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

HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Cathrine Bakken
Sleppenvegen 1 A, 2005 Rælingen
(Tlf privat: 908 88 007)
e-post: akershus@hbf.no

LFA Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Amputerte)
Leder: Per Hovden, Strømsvn. 93, 2010 
Strømmen
Tlf: 63 81 31 30 / 905 58 476
e-post: perhovd@online.no 

LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Leder: Grethe Platt
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
(p: Glimmerveien 67, 2008 Fjerdingby)
Tlf: 482 18 012
e-post: post@lfps-akershus.no 
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no 

LKB Akershus (under LKB sentralt)
(Lf for Kvinner med Bekkenløsningsplager)
Kontaktperson: Synne Myhre
Røsslyngvegen 23
2052 Jessheim
Tlf: 926 44 208
epost: synnemyhre@hotmail.com 

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

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

NHF Nes og Ullensaker
Leder: Arnfinn Solberg
Hagasletta 4 B, 2150 Årnes
Tlf: 63 90 56 26 / 473 99 485
e-post: affelure@gmail.com

NHF Skedsmo
Leder Joakim Taaje
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
(p: Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner)
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@getmail.no

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

LFA Østfold
(Landsforeningen For Amputerte)
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: kariaa.jansen@gmail.com
bhr@maik.no 

LFPS Østfold
(Landsforeningen For Polioskadde)
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 

LKB Østfold
(Lf for Kvinner med Bekkenløsningsplager)
Leder: Anette Simonsen
Odinsvei 15 A, 1781 Halden
Tlf: 974 84 006
e-post: anesim@online.no

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

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

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

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst

Landsforeninger uten egen 
lokallag i region Øst:

Norges Handikapforbunds Ungdom:
NHFU er en egen organisasjon, men vi har ført 
den opp på denne oversikten da vi har et godt 
og utbredt samarbeid.

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 / naspa@nhf.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
e-post: leder@amc-foreningen.no
webredaktor@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no

NHF Sarpsborg
Leder: Egil Schjolden
St.Hansvn. 24 c, 1727 Sarpsborg
Tlf: 907 50 326
e-post: egil.schjolden@gmail.com

HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Lill-Tove Greiner Aspjøt
Lunderveien 283, 1593 Svinndal
Tlf: 416 04 145
e-post: hbf.ostfold@live.no 
(smurfeline33@hotmail.com)

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

LFS Østfold
(Landsforeningen For Slagrammede)
v/ Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf: 69 34 03 24 / m. 476 58 350 
e-post: aoberg@getmail.no

NHF Halden / Aremark
Leder: Turid Eriksen
Rokke Granly, 1764 Halden
Tlf: 69 19 31 78 / 414 14 563
(privat: turideriksen@hotmail.no )
e-post: post@nhfhalden.no 
Hjemmesider: http://nhfhalden.no/

NHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1617 Fredrikstad
Tlf: 993 63 746
e-post: lislebyhandikaplag@yahoo.no 

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

NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no 

NHF Skiptvet
Leder: Inger Johansen
Damvn. 1, 1816 Skiptvedt
Tlf: 69 80 95 19
e-post: britholm1@gmail.com



Faste, lave priser 

og Norges tøffeste garantier

Holdbarhetsgaranti
Finner du en vare som går ut på dato i 
dag eller i morgen får du varen gratis.*

*OBS! Enkelte varer som f.eks. dagsferske brød og lunsj-
retter har kort holdbarhet. Garantien gjelder derfor ikke 

for varer som har 3 dager eller kortere holdbarhet.
Det samme gjelder pakket fersk fisk og sjømat som uansett 

holdbarhet ikke omfattes av garantien.

Kvalitetsgaranti  
på frukt og grønnsaker. Pengene 
tilbake og ny vare gratis hvis du 

ikke er fornøyd.

Bleieskiftavtale
Vi gir deg hver 4. Libero bleiepakke 
du handler uten å betale for den.

Vi gir deg hver 4. 
bind-, tampong- eller 

truseinnleggpakke gratis.
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