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

Ken (Jan Kenrick Glad) Jackson
Åbyggeveien 5, 1636 Gamle Fredrikstad
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kenrick@jackson.kz
Esben Madsen
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esbenmadsen54@gmail.com

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

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

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

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

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
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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:
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For tiden ubesatt
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Lederen
Helt på grensen
Onsdager bør du dra til Sarpsborg – da er det DATAKAFÉ
Fremtiden under lupen
Fornyelsens tid. Sjekk ut forbundets nye logo!
Handikapforbundet 85 år!
NAV: A-en i NAV
Redaktørens spalte
Rapport fra felles dagsseminar
NAV Hjelpemiddelsentral Østfold – Åpen dag
Sports camp
Medlemstur til Valdres Høyfjellshotell
Faksimile: Inviterer pårørende
Viktige funn i ny rapport
Forlengs inn i framtiden
Kryssord - SuDoku
Kalenderen
Lokallag i Norges Handikapforbund Øst

REGIONNYTT
Informasjonsblad for
Norges Handikapforbund ØST
Årgang 13 – nr. 1 - 2016
Utkommer 4 ganger pr. år
Utgiver:
Norges Handikapforbund Øst
Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo
Ansvarlig redaktør:
Tove Larsen
Regionleder
E-post: tove.larsen65@gmail.com
Redaktør:
Ann-Karin Pettersen
E-post: ann-karin.pettersen@nhf.no
REDAKSJONSKOMITE:
Tove M Larsen
E-post: tove.larsen65@gmail.com
Ann-Karin Pettersen
E-post: ann-karin.pettersen@nhf.no
Anne Karin Johansen
epst: ankjohan@online.no
Jan Kenrick Glad Jackson
epost: kenrick@jackson.kz
Ansvarlig for annonser:
Media Direct Norge AS
Postboks 2385
3003 Drammen
Telefon: 32 20 56 00
Telefaks: 32 20 56 99
Layout og trykk:
BK Grafisk
Postboks 2076, 3202 Sandefjord
www.bkgrafisk.no
Forsidefoto:
Fra samlingen for endringsagentene
– tatt av Brage Æsøy Titlestad

Lederen

Lederens spalte
Handikapforbundet 85 år!

I år feirer Norges Handikapforbund at vi er 85 år, så en
stor gratulasjon til oss selv og takk til de som startet vår
forløper, Norges vanførelag.
Et sikkert vårtegn, er at det avholdes årsmøter rundt i regionen våres, det har nok vært
litt utskiftninger i styrene. Så i den forbindelsen vil jeg takke de som nå går ut med
jobben som er utført og ønske nye velkommen og lykke til.
Som jeg før har snakket en del om, er prinsipprogrammet og lovene i forbundet, hvor
viktig det er at alle styrene i regionen tar seg tid til å sette seg inn i dem.
Samtidig vil jeg minne lokallagene om at lokalrapporteringen skal sendes kontoret,
umiddelbart etter årsmøte.
Regionen avholder ikke årsmøte i år, det blir som vedtatt tidligere i 2017.
Vet at det er flere av medlemmene som ikke syns at Norges Handikapforbund er nok
synlig i media, fikk nylig en oversikt over hvor mange artikler som vi fikk på trykk i 2015
og det var over 400 stk, mot 205 i 2014, over hele landet.
Lederen i 4/2015 bladet skrev jeg at napp-ut sidene til alle kursene lå ved, som dere
oppdaget var det ingen der. Alle kan heldigvis ta feil, men i dette nummeret kommer
napp-ut sidene. Kursene våres kunne jeg skrevet masse mer om, men håper alle ser
godt over hva det er av kurs, ta kontakt med lokallagslederen hvis du vil melde deg på.
Håper vi sees.
Fornyelse av Handikapforbundets politikk og organisasjonsstruktur har vært et tema
på de siste landsmøtene i NHF, og forrige landsmøte vedtok å gjøre en grundig vurdering av Handikapforbundets samfunnsoppdrag for tidsspennet 2017-2030. Dette skulle
skje gjennom en prosess der både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte ble involvert.
Dermed startet den såkalte strategi- og organisasjonsutviklingsprosessen i fjor høst.
Dette er en spennende utvikling å følge med på.
Tove Larsen
regionleder

NHF Øst skal øke bemanningen på regionskontoret igjen!
Regionen vil ansette en konsulent med ansvar for organisasjons- og ungdomsarbeid.
Det blir en full stilling hvor 50 % er fast ansettelse, og resten er prosjekt. Vi er på
leting etter en ung og selvstendig person, og gjerne en som har funksjonsnedsettelser.
Stillingsannonse vil bli lagt ut på Finn.no, og på NHF Øst sin hjemmeside og Facebook.
Ta gjerne kontakt med Hanne Grimstvedt på regionskontoret hvis du er, eller kjenner,
en aktuell kandidat for jobben.
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Helt på Grensa - Av: Anne Karin Johansen
En helt vanlig arbeidskollega med litt bistandsbehov når heisen står

På grensen

Medlemsblad for NHF Øst

Helt på grensa
Håper du har overlevd jula, og ikke minst vinteren som dukket opp smått
men sent. Satt og ryddet opp i E-postene mine og helt plutselig dukket et
brev fra Hanne på regionskontoret opp. Tilbud om kurs, og jeg som
egentlig ikke så glad i kurs lenger.
Men når «Ambassadører i skolen» kommer som tema,
da hopper hjerte litt ekstra. Selvfølgelig passer ikke
datoen siden jeg har vært gift i 35 år akkurat den helgen,
og gubben har invitert forloverne våre, da kan jeg ikke
stille opp på kurs.
MEN dette er en av de viktigste oppgavene vi i NHF driver med. Skolen er den arenaen vi har felles med alle i
hele Norge. Alle har ett forhold til skolen. Min generasjon var blant de første som skulle integreres. Hvor
mange av oss som kom ut av dette uten sår på sjela? Det
vet jeg ikke, men som ungdom visste jeg at jeg ikke fikk
noe gratis. Mobberne mine fulgte jo etter, og de nye i
klassen kunne enten følge mobberne, eller snu ryggen
til dem. Ungdomsskoletiden gikk bra, og jeg fikk selv
tillit nok til å stå fram og fortelle hvem jeg var. Siden da
har jeg holdt en mengde foredrag, og jeg har snakket
med barn og voksne.
Jeg mener fortsatt at nøkkelen ligger hos læreren. Vi
må ha tilbake de lærerne som ser på alle elever som
verdifulle, og med ett potensial til å lære. Vi skal ikke
sloss for å bli sett, men kreve at de ser oss. Skolen legger primissene for hele samfunnet og det voksne liv.
Noen elever blir oppbevart i den norske skole. Uten
mulighet for å delta, ikke engang friminuttene er felles.

NHF må inn i skolen. Vi må kommunisere med lærere,
foreldre og elever. Samfunnet blir hardere og hardere,
kampen fortsetter så lenge du lever. Vi kan ikke gi opp.
Videregående skole i Halden avdeling helse og sosial,
inviterer meg hvert år og jeg møter de menneskene som
på en måte skal behandle oss. Tenk om lærerskolen
hadde ringt. Tenk om ungdomsskolene hadde satt dette
på timeplanen. Det er dit vi må!
Holdnings skapende arbeid må prioriteres. Ikke nødvendigvis med parader og store ord, jeg tror mer på
menneske til menneske der folk får spørre og stille de
vanskelige spørsmål.
Til alle dere som ikke har prøvd å snakke med en klasse,
det er kjempegøy, men du må tørre å gi noe av deg selv.
Du må tørre å fortelle om egne erfaringer. På godt og
vondt, tro meg, dere får mye ut av disse erfaringene. I
dag bruker jeg ikke manus fordi publikum styrer det
meste.
Jeg håper at de som gikk på dette kurset ble inspirert til
å jobbe med dette. Men jeg utfordrer dere til å prøve å få
innpass flere steder skolen trenger oss, og vi trenger
skolen.

Medlemsbladet til NHF Eidsvoll
av: Ken Jacksen, 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!
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Tema datakaféen første halvår 2016

Onsdager bør du dra til Sarpsborg
– da er det DATAKAFÉ
NHF medlemmer samles til dataopplæring og småprat i Astrids gate 34 i Sarpsborg.
Datakaféen er åpen for ALLE NHF medlemmer i regionen. Programmet for 2016
har startet opp, det viser stor variasjon i hvilke muligheter det er opplæring i.
Program og informasjon om datakaféen ligger på siden til NHF Sarpsborg
http://nhfsarpsborg.no/
09.03	Reklame og annonser – hvordan beskytte
seg på nett.
	Er du lei av å vasse i reklame hver gang du er på
«nettet». Vi ser på mulighetene til å fjerne en del av
reklamen.

Windows 10 har også et. Det er faktisk ganske bra.
Vi tar for oss noen mislykkede bilder og ser hva
som kan gjøres.

16.03 Privatliv på nett – hvordan sikre seg.
Hva med litt anonymitet når du surfer?

04.05	Effektiv bruk av pekeplate, klikk og lim, caps loc
og num loc.
	Noen pekeplater er ganske avanserte.
Vi ser på dette og noe annet kryptisk.

23.03 Foto og film med mobil
	Litt teori og praksis med smart-telefonens
innstillinger når vi tar bilder eller filmer.

11.05 Google Photo.
Google har lansert en ny foto-app. Er den brukbar?
http://www.dinside.no/933924/slik-er-google-foto

30.03 Youtube – kort presentasjon
Vi ser litt på verdens største samling av videoer.

18.05 Hva er en SSD. Har vi bruk for en raskere harddisk.
	SSD er det nye vidundermidlet for en raskere PC.
Vi ser på hva en SSD er.

06.04	Må vi ha smarttelefoner som koster langt over
5000 kroner?
	Markedet er full av kjempeflotte avanserte telefoner,
noen svært kostbare og noen forbausende rimelige.
Vi ser på forskjellene og ikke minst likhetene.
13.04 Bøker på skjerm – lesebrett og filformater
	Flere og flere bøker kommer som filer som igjen
kan leses på PC, nettbrett eller spesielle lesebrett.
Vi ser på de forskjellige alternativene og filfor
matene.
20.04 Hvordan ta en sikkerhetskopi av windows 10
	Sikkerhetskopier er viktige når vi arbeider med PC.
Windows 10 har lansert en enkel måte å sikkerhetskopiere hele operativsystemet over på en minnepinne.
	http://www.cw.no/artikkel/windows-10/slik-lagerdu-oppstartstasjon-windows-10
27.04	Hvordan bruke Windows 10 bilderedigerings
program.
	Nettet har mange bilderedigeringsprogram, nye

25.05	Bank-id på mobil. Sikrere eller bare lettere å
bruke bank?
	Har du en smart-telefon (telefon med trykkfølsom
skjerm) kan du slippe bank-id dingsen. Du kan
utføre banktjenester på telefonen eller bruke den til
å logge deg inn på banken på PC.
01.06 DAB og DAB+ eller kanskje Internettradio.
	I 2017 forsvinner FM-radioen. Hva er da alterna
tivene til radiolytting?
08.06 Hva er Chrome Cast
	Lyst til å vise PC-skjermen på en TV. Vi ser på
hvordan.
15.06 Hvordan handler man sikkert på ebay.com
	ebay.com er verdens størst butikk med gammelt og
nytt som selges på nettet. Vi ser på begrensningene
med netthandel og viser en sikker måte å betale det
du kjøper.
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Fremtiden under lupen
Den store diskusjonen om framtidens NHF startet på en bredt sammensatt
og landsdekkende samling fredag 22. til lørdag 23. januar. Her møttes en
framtidsrettet forsamling, med mye driv og engasjement.
■ Tekst: Karen Kvam/Ida C. Freng
■ Foto: Ida C. Freng/Brage Æsøy Titlestad

Arild Karlsen fra
Øst er med.

Fornyelse av Handikapforbundets politikk og organisasjonsstruktur har vært et tema på de siste landsmøtene i
NHF, og forrige landsmøte vedtok å gjøre en grundig vurdering av Handikapforbundets samfunnsoppdrag for tidsspennet 2017-2030. Dette skulle skje gjennom en prosess
der både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte ble involvert.
Dermed startet den såkalte strategi- og organisasjonsutviklingsprosessen i fjor høst.
Det er ingen liten debatt som skal føres, når NHF skal vurdere sin interessepolitikk, organisering og styringsstruktur. Av den grunn er det beregnet god tid på prosessen,
som skal munne ut i et forslag til landsmøtet 2017. Samtidig
er det lagt til rette for massiv involvering og grundig forankring i alle ledd.
Ragnhild Heggen er ansatt som prosjektleder i 40% stilling. Ragnhild har prosessveilederkompetanse og kjenner
Handikapforbundet godt, etter å ha ledet oss gjennom
TV-aksjonen i 2002. Hun samarbeider tett med en egen
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prosjektgruppe. Ikke minst er det utnevnt 40 endrings
agenter (tidligere kalt ambassadører).
Det er regionene, landsforeningene, NHFU og personalstaben selv som har utnevnt hver sine 10 endringsagenter.
Sentralstyret er også aktivt med i hele prosessen. Sammen
skal de analysere, inspirere, være kreative og bidra med
mulige løsninger, og ikke minst, hente innspill fra og informere sine egne organisasjonsledd.
Helgen 22.-23. januar gikk altså den første landsdekkende
fellessamlingen for endringsagentene av stabelen. Her
møttes en framtidsrettet forsamling, med mye driv og
engasjement. Erkjennelsen av at Handikapforbundets innsats er helt nødvendig for å unngå et stort tilbakeslag for
funksjonshemmedes rettigheter, ble en drivkraft for å
tenke ut et sterkere NHF. Som det ble sagt etter et gruppe
arbeid under samlingen: Vi tror ikke NHFs storhetstid er
forbi. Vi tror ikke den har kommet enda!

Fremtidsvisjoner
Salamatu «Sally» Kamara (19) fra NHFU Oslo er en av de
40 endringsagentene som nå er i aksjon. Under den
første samlingen var hun en av to som ble utfordret til å
forsøke å se inn i fremtiden, og si noe om hvor NHF er i
2030. Sally svarte med en tekst der hun ønsket 2030 velkommen, og skisserte opp nettopp hvorfor hun tror det
vil bli så bra. (Hele teksten kan du lese på sidexxx).
Innlegget ble ikke bare tatt godt imot på samlingen, den
har allerede nådd lenger ut enn som så. Hun sendte den
nemlig inn til Aftenpostens debattredaksjon for unge
stemmer, «Si;D», som umiddelbart takket ja til å trykke
den.
Hvorfor sa du ja til å være endringsagent?
Jeg er veldig engasjert i saker som omhandler funksjonshemmede, spesielt unge funksjonshemmede. Jeg
mente at dette var en flott arena å være i for å oppnå de
endringene jeg er opptatt av.
Hva tror du er den største utfordringen NHF står
ovenfor er?
Jeg tror at den største utfordringen NHF står ovenfor er
frykten for å tenke nytt.

Hva synes DU er NHF sitt samfunnsoppdrag/viktigste
oppgave?
Sørge for at kommunene gjør sine oppgaver slik at alle
med nedsatt funksjonsevne blir tatt vare på i de kommunene de bor i.

«den største utfordringen
NHF står ovenfor er frykten
for å tenke nytt.»

Må stå på tekstside
«Vi tror ikke NHFs storhetstid
er forbi. Vi tror ikke den har
kommet enda!»
Det vil bli mye aktivitet i fornyelsesprosessen det neste
året. En egen internettside med informasjon og muligheter
for å gi innspill vil bli satt opp, det vil bli sendt ut spørreundersøkelser og komme facebookaktiviteter. Men om du
allerede nå har tanker, innspill og ideer, kan du gjerne ta
kontakt med din region eller landsforening for å bidra i den
store diskusjonen.
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Fornyelsens tid
Sjekk ut forbundets nye logo!
Nå har vi gleden av å presentere Handikapforbundets nye logo. Vi håper dere liker den.
Logoen er en del av den nye grafiske profilen som vi straks skal rulle ut på nettsider,
facebook, i brevmaler, på plakater og mye mer.
■ Tekst: Karen Kvam

Vi er stolte av den nye logoen og har tro på at den, sammen
med andre elementer i den grafiske profilen, vil bli et godt
virkemiddel blant flere andre til å gi oss fornyet kraft og
synlighet i tiden som kommer, og være med på å gi oss det
løftet vi trenger for å bli en slagkraftig organisasjon som
vinner fram i kampen for funksjonshemmedes menneskerettigheter.
Det var i utgangspunktet praktiske grunner til å revitalisere
Handikapforbundets visuelle uttrykk. Vi manglet noe som
kunne presentere oss på en moderne, frisk og tiltalende
måte. Fargene var gammeldagse, skrifttypene dyre og
utdaterte. Og med organisasjonsnavnet som en del av selve
logoen, ble navnet vårt nesten usynlig, spesielt når logoen
ble brukt i liten størrelse.
Da vi først begynte å studere logoen, innså vi at vi hadde en
logo som i form og farge vitnet om en annen tid og som i
grunnen ikke ga så mye informasjon om hva vi står for og
jobber med. Vi ønsket derfor en logo som forteller mer enn
den gamle hvem vi er, i tillegg til at den skulle være tidsriktig i form og farge og god å hvile blikket på.
Sirkelsymbolikken ble valgt med utgangspunkt i at sirkelen
symboliserer hjulet som ruller, med energi og bevegelse.
Stikkordet bevegelse er spesielt viktig i denne sammenhengen. Handikapforbundet er en bevegelse for funksjons
hemmede, saken vår handler om bevegelse og bevegelseshindringer, og vi ønsker å bevege samfunnet framover. At
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sirklene er åpne, har også en fin symbolikk. Som organisasjon ønsker vi mangfold og inkludering, vi vil dele av den
kunnskapen vi har og bidra med løsninger.
Som dere ser, er fargene våre også nye. Når vi har valgt å
gå fra rustrødt til blått, er det fordi vi ikke bare er aktivister,
som det røde signaliserer. Vi vet hva vi snakker om, og vi er
til å stole på. Blått representerer nemlig både kunnskap og
pålitelighet. Spillet mellom lyse og mørke blåfarger er
bevisst. Visjoner og nysgjerrighet omtales som kvaliteter
representert ved det lyseblå, noe vi gjerne kan assosieres
med. Dessuten kommer nok rødfargen til å dukke opp igjen
noen steder også.
En grafisk profil består ikke bare av logoen, men også av en
fargepalett, fonter (eller skrifttyper) og, ikke minst, en veileder for hvordan vi kan presentere oss godt visuelt. Alt
dette vil bli presentert i en egen profilveileder som vil bli
tilgjengelig på nettsidene. Da vil også den nye logoen
erstatte den gamle på nettsider og på facebook, i e-postsignaturer, brevmaler, powerpointer og så videre. Med
tanke på at vi er en organisasjon med stramme budsjetter,
vil utrullingen vil bli gjort gradvis og over tid, slik at vi unngår å måtte kaste kostbart materiell og få store utgifter til
nytt. Heftene våre, for eksempel, skal få lov til å leve enten
til lagerbeholdningen er oppbrukt eller innholdet går ut på
dato.
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Handikapforbundet 85 år!
I år feirer Norges Handikapforbund at vi er 85 år. Alderen til tross – det er fornyet
kraft og styrket innsats som preger tankene våre for fremtiden.
■ Tekst: Karen Kvam

Da vår forløper, Norges Vanførelag, så dagens lys den
31. januar 1931, hadde det allerede eksistert vanførelag i
landsdelene i en årrekke. Den gangen ble funksjons
hemmede kalt vanføre og krøplinger og ble gjemt bort på
gårdene, og funksjonshemmedes rolle i forbundet var
begrenset til å være passive mottakere av den såkalte vanføreomsorgen som blant andre velgjørerne i lagene sto for.
Siden har vi vokst og utviklet oss i tråd med det samfunnet
vi har vært en del av. I dag sitter funksjonshemmede selv
ved roret i egen skute og er aktive pådrivere for nye lover,
ordninger, tiltak og tanker.
Handikapforbundet har ønsket å endre samfunnet, og vi har
endret det. Vi har mye å være stolte av. Vi var den viktigste
pådriveren for diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
som trådte i kraft i 2009 og kravene til universell utforming
i byggeforskriften TEK10. Vi har vært med på å bygge opp
den norske hjelpemiddelformidlingen og var en av de fremste forkjemperne for at funksjonshemmede med store
bistandsbehov fikk rett til brukerstyrt personlig assistanse.
Som 85-åring er vi på ingen måte i ferd med å gire ned og
hvile på laurbærene. Det kan vi ikke gjøre. Innsatsen vår
trengs, og det vil den gjøre lenge. Funksjonshemmede står
fremdeles på utsiden av samfunnet. Det viste seg tydelig da
Norge i fjor skulle rapportere til FN-komiteen om hvordan vi
etterlever menneskerettighetene for funksjonshemmede.
Status er ikke ok. Både ombudets og organisasjonenes rapporter forteller at funksjonshemmede er utsatt for grov og
systematisk diskriminering. Funksjonshemmede barn blir

ekskludert fra en skolehverdag sammen med søsken og
nabobarn. Funksjonshemmede som ønsker å jobbe, står
utenfor arbeidslivet. Til tross for at vi nå har fått rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse, er mange funksjonshemmede fremdeles underlagt kommunale regimer
som avgjør når de skal stå opp og gå på do, spise og legge
seg, og har skremmende lite innflytelse over eget liv og
egen hverdag. Det kuttes i viktige støtteordninger, og nye
kuttforslag truer stadig. Hjelpemiddeltilbudet kan bli drastisk forverret. Funksjonshemmede blir allerede sterkt
begrenset i sin livsutfoldelse, og verre tegner det til å bli,
hvis diskrimineringsvernet blir uthulet, kravene til universell utforming svekket og ansvaret for gode rettigheter pulverisert med kommunereformen. Alt dette er mulige framtidsscenarioer som vi allerede nå ser konturene av.
Handikapforbundet trengs fremdeles, og vi kommer til å
kjempe hardt for å ivareta funksjonshemmedes menneskerettigheter i framtiden. Vi kommer til å fortsette vårt nitide
arbeid for at funksjonshemmede skal bli møtt med respekt
og verdighet og få leve selvstendige liv i tråd med egne
interesser, behov og forutsetninger. Og vi satser på å fortsette med fornyet kraft. Etter tøffe inntektstap, budsjettkutt
og nedbemanninger de senere årene, er vi i full gang med å
gjenreise oss. Den store fornyelsesprosessen vi nå har startet, handler om at vi vil bli tydelige, synlige og slagkraftige
forkjempere for funksjonshemmedes rettigheter og muligheter. Målet er at vi skal bli enda bedre til å løse de samfunnsutfordringene vi vil møte i framtiden. For det vil
komme flere utfordringer, og vi kommer til å gå løs på dem.
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A-en i NAV
I den siste tiden har det vært en del snakk om A-en i NAV. Flere mener at NAV må
ha et større fokus på arbeid enn det som har vært synlig hittil. I hjelpemiddel
sentralene rundt om i Norge har vi prioritert arbeidslivssaker i flere år.
■ Av: Bente Kaldheim – råd og veiledning NAV

Hjelpemiddelsentralen kan gi stønad til individuell tilrettelegging i form av hjelpemidler, ombygging av maskiner
eller tilrettelegging på arbeidsplassen for arbeidstakere
som har varig behov og hvor tiltaket vil avhjelpe funksjonsnedsettelsen.
I 2015 var NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus
involvert i nesten 700 arbeidslivssaker gjennom råd, utredninger, hjelpemidler, opplæring eller oppfølging.

Oppfølging av unge under 30 år
De tre siste år har NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og
Akershus gjennomført en undersøkelse blant unge under
30 år som har fått råd eller hjelpemidler fra oss. I 2013
bisto vi 77 personer i denne målgruppen. I skoleåret
2014/2015 bisto vi 116 studenter og unge arbeidstakere.
Første gang vi gjennomførte undersøkelsen hadde de fleste
som fikk bistand nedsatt bevegelse. I den siste undersøkelsen var det like mange som hadde nedsatt hørsel som nedsatt bevegelse, og antallet personer med synsvansker var
tredoblet. Av de som fikk hjelpemidler svarte 73 prosent at
hjelpemidlet i stor eller svært stor grad fungerte etter hensikten. Over halvparten av de unge svarte at tilretteleggingen bidro til at de kunne fortsette å studere eller jobbe.

Avtale om tilrettelegging- og oppfølging
Tidligere kunne arbeidstakere med redusert funksjonsevne
få en tilretteleggingsgaranti fra NAV. Fra januar 2016 er
dette virkemiddelet erstattet av en «Avtale om tilrettelegging og oppfølging for arbeidssøkere og arbeidsgivere».
Hovedmålgruppen er unge arbeidssøkere under 30 år, men
andre arbeidssøkere kan også inngå en avtale når det er
hensiktsmessig.
Avtalen inngås mellom arbeidsgiver, arbeidssøker og NAV
og skal sikre en fast kontaktperson i NAV, rask saksbehandling, regelmessig oppfølging, og trygghet for at NAV
sørger for nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging fram mot og i jobb.
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Alle virkemidler som NAV kan bistå med i forbindelse med
arbeid i ordinær bedrift er aktuelle for tilretteleggings- og
oppfølgingsavtalen. Dette kan være bistand i kontakt med
arbeidsgivere, oppfølging og støtte i arbeidsforholdet, både
opp mot arbeidsgiver og kollegaer, ulike arbeidsmarkedstiltak som arbeidstrening og lønnstilskudd. Det kan også
være utredning av behov for tilrettelegging av arbeidsplassen og hjelpemidler.
Hjelpemiddelsentralene jobber stadig tettere med NAVkontorene og NAV Arbeidslivssenter for å bistå arbeids
givere og arbeidstakere med råd og veiledning om tilretteleggingsmuligheter uavhengig av hvem som har
finansieringsansvaret.

Inkluderingstilskudd kan dekke merkostnader
Nytt av året er også at ordinære arbeidsgivere kan søke
NAV om inkluderingstilskudd for å kompensere for kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging av
arbeids- eller tiltaksplassen. Tilskuddet kan kompensere
for dokumenterte merkostnader til f eks kjøp av arbeidshjelpemidler som folketrygden ikke dekker, IKThjelpemidler, programvare etc.

Funksjonsassistanse i arbeidslivet
Et tiltak som hjelpemiddelsentralen formidler, og som blir
stadig mer brukt, er funksjonsassistanse. Dette er et tiltak
for arbeidstakere som er sterkt bevegelseshemmet eller
synshemmet. Arbeidstakeren utfører selv arbeidsopp
gavene, og funksjonsassistenten avlaster med praktiske
oppgaver. Funksjonsassistenten bidrar også med hjelp til
personlig hygiene og praktisk hjelp på arbeidsplassen og
på reise. Tidligere måtte arbeidsgiver ansette funksjons
assistenten. Nå er det åpnet for at funksjonsassistentene
kan ha en annen arbeidsgiver.
Om du ønsker mer informasjon om den nye avtalen om tilrettelegging og oppfølging, funksjonsassistanse eller andre
tilretteleggingsmuligheter er det bare å ta kontakt med
hjelpemiddelsentralen. Vi bistår deg gjerne.

Redaktøren

Redaktørens spalte

Napp ut sider - er viktig for regionen, for å spre ut
informasjon om våre kurs til alle våre medlemmer. Alle
som har lyst til å være med på kurs, finner nok ett eller
annen man har lyst til å få mer kunnskap om. Påmelding
skjemaer for kursene ligger på våre hjemmesider www.
nhf.no/oest.
Det sendes ut invitasjon til kurs til alle lederne av lokallagene i Øst i god tid før kurset avholdes. Spør gjerne
styret på et medlemsmøte om ikke du kan være med en
gang. Vi har mange fine kurs i år også.
Vi fortsetter også med informasjon fra en rådgiver i NAV
Hjelpemiddelsentral – her forteller hu nav A – i NAV
betyr.
Fornyelse av Handikapforbundets politikk og organisasjonsstruktur har vært et tema på de siste landsmøtene
i NHF, og forrige landsmøte, i 2015, da vedtok man å
gjøre en grundig vurdering av Handikapforbundets samfunnsoppdrag for tidsspennet 2017-2030. Dette skulle
skje gjennom en prosess der både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte ble involvert. Dermed startet den
såkalte strategi- og organisasjonsutviklingsprosessen i
fjor høst. Første samling var i januar – her deltok rundt

40 personer. Nestleder Arild Karlsen er med på disse
samlingene.
I anledning av at NHF er 85 år, presenteres det en ny
logo. Det var i utgangspunktet praktiske grunner til å
revitalisere Handikapforbundets visuelle uttrykk.
Kommunikasjonsrådgiver Karen Kvam skriver i logosaken; Vi manglet noe som kunne presentere oss på en
moderne, frisk og tiltalende måte. Fargene var gammeldagse, skrifttypene dyre og utdaterte. Og med organisasjonsnavnet som en del av selve logoen, ble navnet vårt
nesten usynlig, spesielt når logoen ble brukt i liten størrelse. En gruppe av ansatte og tillitsvalgte har sammen
med et reklamebyrå kommet frem til forslag om ny logo,
som ble vedtatt av sentralstyret i januar.
Som dere skjønner er det mye som skjer i NHF. Det er
spennende med ny logo og ikke minst endringsagentene
som ser på organisasjonsstrukturen vår.
Da vil jeg bare ønske dere alle en riktig god lesning og
en riktig god vår.
Ann-Karin Pettersen
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Rapport fra felles dagsseminar for medlemmer i
LFN, HBF, LKB, LFS ØSTFOLD
torsdag 4. februar 2016 på Quality Hotell, Grålum i Sarpsborg.
■ Referent: Aud Haarseth ■ Foto: Øyvind Dahl

Jane Anita Jensen fra LFN Østfold ønsket oss velkommen
til seminaret. Det var 62 personer som deltok denne dagen.
Jane Anita overlot ordet til Lege og livstidsterapeut Audun
Myskja. Han har 40 års erfaring i helsevesenet og har veiledet en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter for
kvalitetsforbedring i helsevesenet.

Temaer for dagen:
• Finn din indre kraft
• Helbred deg selv, hvordan
Audun åpnet med å fortelle om seg selv fra han var 12 år.
Han har i alle år vært opptatt av å kunne gjøre noe selv. Han
kunne fortelle at den gjennomsnittlige levealder i verden
har hvert år øket med ½ år siden 1910.

Man bruker sang og rytme til å stimulere hjernen slik at
signalene fra hjernen overdøver signalene fra smertene.
Man har funnet ut at pasienter lettere lærer å gå igjen ved
hjelp av rytme, f.eks. ved hjelp av en metronom. (Denne kan
lastes ned fra nettet).
Audun tok forsamlingen gjennom en øvelse i puste- og
avslapnings-teknikk.
Forsamlingen vil gjerne at Audun Myskja holder et foredrag
med temaet «Sannheten om mat» til høsten. Jane Anita tar
kontakt med kontoret hans om dette.

Han har stiftet Senteret for Livshjelp på Ski.
Audun mener at når mennesker blir syke er det også viktig
å ta vare på de pårørende. Audun bruker mye musikk som
terapi, og viste videoer med eksempler på hvordan man
kan bruke musikk i helsevesenet.
Forebygging er meget viktig: «Hjertet mitt har ikke
demens». Helbredelse finnes i hvert øyeblikk. Man prøver å
lage skreddersydde øvelser.
Fra åpningen av seminaret.

Det var en meget lydhør forsamling på seminaret
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Jane Anita takket for foredraget ved å overreke en kurv med
mange økologiske godsaker, og ønsket alle vel hjem.

NAV Hjelpemiddelsentral
Østfold – Åpen dag
Ti tusen østfoldinger får sine hjelpemidler på Greåker. NAV Hjelpemiddelsentral
Østfold leverer ut 24 000 hjelpemidler i året, og 55 ansatte fra 17 ulike
faggrupper har høy kompetanse på å hjelpe.
■ Av: Eva Kjølstad, avdelingsdirektør Hjelpemiddelsentralen Østfold
■ Tone B. Lillestølen, Norges Handikapforbund
■ Kjersti Lium, Blindeforbundet

I oktober i fjor hadde de de åpne dager for høyskolestudenter. 400 studenter besøkte syv arbeidsstasjoner hvor
ansatte og brukere fortalte om temaene brukeropplevelser, syn, hørsel og tolk, IKT, forflytning av barn, av barn og
voksne, bolig og saksbehandling og regler.
– Vi vil at de som er under utdanning skal bli kjent med
hjelpemiddelsentralen og se hvor mye spisskompetanse
som er her, sier Eva Kjølstad, avdelingsdirektør for
Hjelpemiddelsentralen Østfold. – Det vi holder på med er
kjempeviktig for veldig mange. Kompetansen er bygget opp
over mange år.
– Vi bruker omtrent 130 millioner å året på å kjøpe inn
hjelpemidler, fortsetter hun. – Budsjettet for hjelpemidler
er rettighetsbasert, det betyr at vi fortsatt leverer ut hjelpemidler selv om budsjettet er oppbrukt. Dette er verdens
beste ordning!

Jeg er kjempestolt over sentralen, folkene her gjør en veldig
god jobb, sier avdelingsdirektør Eva Kjølstad.

Studenter på vei inn til åpen dag hos NAV Hjelpemiddelsentral
på Greåker.

Studentene fikk møte brukerrepresentantene Tone B.
Lillestølen fra NHF og Kjersti Lium fra Blindeforbundet.
De var blant de mest populære stasjonene på runden, og
engasjerte studenter hadde mange spørsmål.
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Sports camp
Sarpsborg
16.-17. januar 2016
Årets første tiltak i 2016 ble
gjennomført på Quality Hotel &
Resort Sarpsborg der vi møttes
6 familier og 18 personer.
■ Tekst; Fredrik Fjeld Johansen – HBF Østfold

Disse var til stede for å være med på foreningens første tiltak som er en minimodell av HBF campen på Skeikampen.
Deltagere ble ønsket velkommen og presentert program og
annen info om oppholdet fra styrets representant Runar
Tønnesen. Etter informasjonen gikk vi i gang med aktiviteter. Det ble benyttet en fallskjerm, teppecurling, fotball,
boccia, frisbee og ertepose kasting.

Søndagen blir startet opp hver for oss med en god frokost i
spisesalen. Etter frokost samlet vi oss på samme plass
som lørdagen for en premieutdeling til alle barna. Alle fikk
da medalje, diplom og en sekk med diverse for deltagelse
på HBF Østfolds Sportscamp av styrets leder Lill-Tove
Greiner Aspjøt. Etter dette var det en liten loddtrekning på
sponsede premier.

Etter planen skulle Akershus og Østfold Idrettskrets stille
med representanter for noen av disse grenene, men siden
det ble få påmeldte valgte styret at man kjørte dette på
egenhånd denne gangen. Vi takker samtidig idrettskretsen
for at vi fikk låne utstyr fra de.

Etter utsjekk gikk turen til Inspiria, der kunne vi lære litt
om både matte, fysikk, biologi, kjemi og astronomi

Etter et par timer med høyt tempo var det tid for lunsj, hvor
vi spiste i samlet tropp på hotellet. Etter lunsj oppsøkte vi
badeland hvor det var fri benyttelse av bassengene, og det
ble det mye leke og gøy.
Middagen blir servert kl. 18.00 i det samme lokalet som vi
spiste lunsj. Med buffe var det masse god mat å velge mellom. Kvelden ble avsluttet med en god dessert og prat
rundt bordet.
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Siden NHF hadde møte på samme hotell fikk vi også besøk
av den regionale ledelsen, med NHFs leder Arne Lein i
spissen.
Styret i HBF Østfold ønsker å rette en ekstra takk til Fredrik
Fjeld Johansen for hans innsats med forberedelser, foto og
annen hjelp under campen. I tillegg til hotellet som lot oss
forsøke denne type arrangement for en fornuftig pris.

15

Medlemsblad for NHF Øst

Medlemstur til Valdres
Høyfjellshotell
Fredag 18. september dro 13 medlemmer i NHF Nittedal og Hakadal på tur til Valdres
Høyfjellshotell. Været var på sitt beste denne høstdagen.
■ Av: Ann-Karin Pettersen

Vi var spente på denne turen, sist Vidar Pettersen (turkomiteen) var her – var det ikke helt tilrettelagt. Da han ringte
og bestilte rom til oss, ble han forsikret om at de hadde tilrettelagt noen av rommene, slik at en rullestolbruker
skulle ikke ha problemer på hotellet.
Da vi kom inn oppdaget vi at her var det mange terskler,
men vi klarte og kommer over med rullestol. Vi fikk tildelt
rommene våre, og vi oppdaget at rommet som var bestilt til
vår rullestolbruker ikke kunne brukes. Alt for høy terskel
inn til toalettet, og badet var ikke egnet for en rullestolbruker. Hun fikk et rom i nærheten av handikap toalettet slik at
det løste seg på et vis. Vi tenkte at selv om det ikke ble helt
som vi hadde tenkt, skulle det ikke få ta fra oss gleden av å
være på tur. Vi er vant til å improvisere, og vi får til det
meste.
Det er forskjellig forståelse over hva som er tilrettelagt for
bevegelseshemmede fra hotellenes side, og det opplever vi
mange ganger. Vi har vært på mange turer med laget, og vi
har vært på mange hoteller som absolutt har vært bra tilrettelagt.

16

Det er sosialt og hyggelig å være på tur med laget vårt. Vi
hygger oss sammen og det er det viktigste. Vi møtes før
middag og koser oss med prat og godt drikke.
Lørdagen var været fortsatt på topp. Noen av oss gikk oss
en tur i nærmiljøet, og nøt den friske lufta og sola. Det var
mye oppoverbakker, men vi fant en fin vei og fikk en flott
utsikt over Steinset bygda og Steinset fjorden.
Lørdagen ble avsluttet med middag, og dans til de som
hadde lyst på en sving. Denne kvelden var det noen fra
bygda som feiret bursdag på hotellet, så da ble det liv på
dansegulvet.
Søndag etter frokost var det tid for å reise hjem, men før vi
dro fikk vi en hyggelig kar til å ta bilde av oss alle.
Tusen takk for en hyggelig tur!
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Viktige funn i ny rapport
Utdanning er et av NHFs viktigste satsningsområder, også i det internasjonale arbeidet.
En ny rapport gir nå ny kunnskap.
■ Tekst/foto: Internasjonal avdeling

Utdanning gir trygghet, respekt og en bedre framtid, men
er ofte ikke tilgjengelig for funksjonshemmede. En rapport
om inkluderende utdanning fra Malawi, lansert i høst, viser
hva som hindrer og fremmer funksjonshemmede barns
utdanning.
Utdanning er erkjent som et av de viktigste grepene i fattigdomsbekjempelsen globalt, og har vist seg å være av
spesielt stor betydning for funksjonshemmede. Like fullt
blir fremdeles om lag en av tjue funksjonshemmede hind
ret i å gjennomføre et skoleløp. Utdanning er derfor et av
de viktigste områdene NHF arbeider med internasjonalt.
Og nettopp derfor er rapporten som nå er lansert viktig og
spennende.
Rapporten er utarbeidet av London School of Hygiene and
Tropical Medicine (LSHTM), på bestilling av NHF. Den er et
resultat av et prosjekt for dokumentasjon og forskning som
NHF har drevet i Malawi, Uganda og Zambia siden 2010.
- Denne rapporten er fin på den måten at den bidrar til
kunnskap og dokumenterer hva som hindrer og fremmer
barn og unges muligheter for utdanning, forteller Eirin
Næss-Sørensen, programrådgiver i NHFs internasjonale
avdeling.
Rapporten er basert på dybdeintervjuer med funksjonshemmede barn og unge i ulike situasjoner og aldersgrupper. 14 skoleelever, 5 som har måttet slutte på skolen og 4
som aldri har fått begynne, har blitt intervjuet, i tillegg til
omsorgspersonene deres og flere lærere.

sammen med troen på skolegang som veien til en bedre
framtid. Og så møter de alle disse hindringene, sier NæssSørensen.
Til tross for motivasjonen, og selv om de vet at utdanning er
veien ut av fattigdom og til et selvstendig liv der de kan forsørge seg selv, møter funksjonshemmede barn og unge
nemlig en rekke hindringer som holder dem borte fra skolen.
En del pårørende fryktet at barna ikke ville bli godt nok
ivaretatt eller tilstrekkelig trygge på skolen. Enkelte pårør
ende og lærere stilte også spørsmålstegn ved barnas
muligheter for å følge undervisningen i en ordinær skole.

Gir trygghet
Barn og unge med funksjonsnedsettelser er spesielt utsatt
for vold og seksuelle overgrep. En viktig konsekvens av å gå
på skolen, ifølge undersøkelsen, var derfor trygghet. Det å
gå på skolen gir sosial tilhørighet. Gjennom skolen får
funksjonshemmede et nettverk, de blir sett, og det er noen
som følger med på hvordan de har det. Dermed reduseres
også risikoen for vold og overgrep. Beskyttelse av funksjonshemmede er viktig. Derfor var også innsamlingen av
materialet til rapporten underlagt etiske retningslinjer.
- De som gjennomførte intervjuene som forpliktet seg til å
melde fra til organisasjonene når de fikk høre om barn som
var utsatt for vold eller overgrep, slik at de ble tatt vare på,
forteller Næss-Sørensen.

Hindringene
Sterk motivasjon
Rapporten viser at de funksjonshemmede barnas ønske
om å gå på skolen er stort, selv der omstendighetene kan
gjøre skolegang vanskelig. Barna har et sterkt ønske om å
lære og være sammen med sine jevnaldrende. Troen på en
bedre framtid er et av de viktigste motivene, både blant
barna og deres pårørende.
– Det er hjerteskjærende å se at barn er så motiverte og vil
lære, det virker som en iboende menneskelig egenskap,
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Rapporten bekrefter mye av det vi allerede vet. Fattigdom
fører til funksjonshemming og funksjonshemming fører til
fattigdom, og holdninger er den viktigste barrieren for
funksjonshemmede barns skolegang. Det sitter nemlig
mange fordommer mot hva funksjonshemmede barn kan
klare, og ikke minst, hvilket læringspotensial de har, i
hodene på både foreldre og lærere.

På bakgrunn av undersøkelsesmaterialet til rapporten,
viste de viktigste hindringene seg å være:
•	Fattigdom – fordi familiene ikke har råd til skoleavgifter,
uniformer eller skolemateriell.
•	Manglende helsetilbud – fordi barna har behov for helsetjenester de ikke får, eller behandling som krever
lange reiser.
•	Fysisk utilgjengelig skolelokaler, som funksjonshemmede barn ikke kan oppholde seg i.
•	Manglende ressurser til og kunnskap om inkluderende
undervisning i skolene og blant lærerne.
•	Fordommer, sosial eksklusjon, mobbing og overgrep.

Overraskende kobling mot helse
Det funnet som overrasket mest, var koblingen mellom
utdanning og helse. Intervjuene viste tydelig hvor store
begrensninger det skaper når helsetilbudet er dårlig eller
mangler. I Malawi, som i andre fattige land, er det stor
mangel på helsearbeidere, og avstanden til nærmeste
sykehus er oftest lang. Når barn ikke får behandling for
sykdommer, eller må reise flere titalls mil for å få nødvendig behandling, kan det gjerne bety at de ikke kommer seg
på skolen.

Hun forteller at erfaringer fra Zambia, der NHF er engasjert i et stort prosjekt for inkluderende utdanning, viser at
det å koble de lokale helseklinikkene til skolen gjør skolegangen enklere for funksjonshemmede. Nå vil det bli jobbet mer systematisk med å få til slike koblinger framover.

Nyttig forskning
– Vår rolle i arbeidet, har vært å designe rapporten i samarbeid med LSHTM og vår samarbeidspartner i Malawi,
Macoha, forteller Næss-Sørensen.
Hun mener rapporten er nyttig for alle som har med funksjonshemmede barn og utdanning å gjøre, både foreldre,
lærere, skolemyndigheter og funksjonshemmedes organisasjoner. Ikke minst fordi forholdene den beskriver på
ingen måte er unike for Malawi, men likner situasjonen i
andre land NHF jobber i. En viktig del av rapporten er en
rekke anbefalinger til hvordan man kan bidra til å gjøre
skolen inkluderende for funksjonshemmede.

– Det er viktig at helsehjelpen blir oppsøkende og lokal,
sier Næss-Sørensen.
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AOF
kursoversikt
KURS 2016 for SAFO Øst og NHF Øst
Se også kurskatalogen som er med i denne utgaven
APRIL
Vårkonferansen – organisasjonsutvikling.
Tid:	15. – 16. april 2016
(fredag kl.16.00 – lørdag kl.16.00)
Sted: Scandic Hotell, Asker
MAI:
Likepersonarbeid.
Tid:	20 – 21. mai 2016
(fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.
Organisasjonskurs, styre og stell
Tid: 28. – 29. mai 2016
(lørdag kl.11.00 til søndag kl.13.00)
Sted: Scandic Hotell, Asker
JUNI:
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Tid: 10 – 11. juni 2016
(fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.
Påmeldingsskjema finner dere på hjemmesiden
vår: www.nhf.no/oest - under aktivitet

AOF Østfold
Postadresse: Postboks 204, 1601 Fredrikstad
Telefon: 691 30 410 - E-post: ostfold@aof.no
Besøksadresse Askim:
Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg
Torget 12, 1830 Askim

w w w. s l a g . n o

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 pårørende 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:
Tirsdag: 3. november
Tirsdag: 1. desember
Tirsdag: 5. januar
Tirsdag: 2. februar
Tirsdag: 1. mars
Tirsdag: 5. april
Tirsdag: 3. mai
Tirsdag: 7. juni

Sagene:
Onsdag: 4. november
Onsdag: 2 desember
Onsdag: 5. januar
Onsdag: 3. februar
Onsdag: 4. februar
Onsdag: 6. april
Onsdag: 4. mai
Onsdag: 8. juni

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

«Til våre annonsører/sponsorer!
Har behov igjennom denne lederen å takk våre sponsorer og annonsører for at dere støtter
NHF Østs aktivitet gjennom å tegne annonser i bladet. Dette gir oss en voldsom inspirasjon til å arbeide videre for medlemmer og personer med funksjonsnedsettelser.»
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Forlengs inn i framtiden 15. – 16. januar 2016 på Quality Hotell, Sarpsborg
Organisasjonsstrategi /NHFs samfunnsoppdrag i perioden 2017 – 2030
■ Av: Tone Camilla Lillestølen

Dette var det 1. kurset i 2016 og 23 deltakere var spendte på
hva denne helgen ville bringe. Arild Karlsen fra regionstyret
ønsket velkommen og fortalte at dette var den viktigste jobben
nå og den er ikke ferdig før om 1 år. Dette er begynnelsen på en
prosess som en håper alle ledd i vår organisasjon engasjerer
seg i og jobber med. Vi var så heldige å kunne ønske vår forbundsleder, Arne Lein, og vår tidligere forbundsleder, Gunnar
Buvik, spesielt velkommen til helgens samling. 1.dag tok
Gunnar oss med gjennom fortiden og 2. dag var det Arne som
tok oss med på veien videre, og hva som kan være våre utfordringer frem mot 2030. Arild håpet vi kunne få midler til flere
samlinger på denne viktige jobben i 2016, men det krever at
lokallagene også har aktivitet på dette tema, og danner grupper som kommer med innspill.
Gunnar Buvik takket for invitasjon, og sa vi denne dagen skulle
ta et tilbakeblikk istedenfor å se forover. De første spirene til
Norges Handikapforbund kan spores tilbake til 1920 årene,
men Norges Vanførelag som vi het i starten ble stiftet i 1931.
NHF utviklet seg fra det å være en organisasjon for funksjonshemmede der veldedighetstanken, det å hjelpe vanføre og
samle inn penger til dem var hovedmålet, til det å være en
organisasjon av funksjonshemmede, der de funksjonshemmede selv leder organisasjonen i alle ledd.
NHF har gått gjennom mange prosesser. Institusjonene ble
nedlagt, kretslag avviklet og fylkeslag opprettet, senere fikk vi
regioner. Det ble satset på studiearbeid og skolering av tillitsvalgte. Ungdomsforbund og landsforeninger ble etablert. NHF
hadde mange støtteaksjoner og på 80 tallet kom rettighetstenkning og full samfunnsmessig deltakelse. Likemannsarbeid
kom. På 90 tallet måtte Arne og jeg søke om å få e-post, noen
år etterpå kunne en gjøre dette selv. Vi fikk Likestillingslov, og
vi ville ikke ha særløsninger. Vi hadde stor interessepolitisk
virksomhet, hadde mange blader og rundskriv, nå bruker vi
mye informasjon utad. Brukermedvirkningen kom. Vi hadde
kommunikasjon utad, og sterkere meninger. Det kan være
enklere i dag, men samtidig vanskeligere. Vi har fått internett
som har forandret samfunnet mye. NHF hatt samarbeid med
FFO, Bellona og Naturvernforbundet. Nå er det SAFO og FFO vi
samarbeider mest med.
To prosjekter som ble tatt opp var: ”Ny framtid med NHF” 19982001. Her skulle det gis rom for å se på hvordan NHF skulle
organisere seg for å møte framtidige samfunnsmessige utfordringer – og samtidig evne å påvirke samfunnsutviklingen.
Organisasjonens interessepolitikk skulle fornyes og NHF skulle
organisere seg etter målene og oppgavene. Neste prosjekt var
utviklingsprosjektet ”Rett fram” 2006-08. Målsettingen var å
fremme mulige løsningsforslag, og å legge opp til debatt om
hvordan NHF bør utvikles og tilpasses interessepolitisk og
organisatorisk de neste 5-10 årene, og beskrive hvilke konsekvenser dette får for NHFs arbeid. Anbefalt hovedfokus i framtiden ble likestilling og diskriminering og menneskerettigheter
for funksjonshemmede. 2. dag: Arne takket for invitasjonen, og
fortalte at NHF Øst som vanlig er tidlig ute, og det er flott!
Neste helg begynner NHF sentralt med å ha en samling. Foran
dere er oppsummeringen av saksfremstillingen på ”Opplegg
for organisasjonsutviklingsprosessen i landsmøteperioden”

som ble laget til sentralstyret etter landsmøtet. Hva er forbundets samfunnsoppdrag? Det forandrer seg, vi må definere roller etter endringer i samfunnet. Vi skal se i krystallkula, og
danne en organisasjon som svarer på signaler. Dette prosjektet
koster nok en god del penger, men det er svært viktig. Vi må ha
god ledelse og styring i regioner, landsforeninger, ja hele organisasjonsstrukturen kommer i sin tid. Nå skal vi se 16-20 år
fremover, og bruke ulike virkemidler gjennom dagen. Gunnar
tok for seg fortiden i går, nå er det oppgavene som skal løses
og ha verktøy tilpasses det som skal løses.
Etter Mannråkutvalget er det frustrasjon ang. politikk for funksjonshemmede, politikerne tar ikke ansvar, synet på funksjonshemmede har endret seg, det er byttet departement, mye
pga. perspektivet fra Mannråkutvalget. Norge ratifiserte
FN-konvensjonen, likestillingstanken kom. Vi ser at pendelen
svinger litt tilbake til mer helsesaker nå, det er en utfordring og
trussel, så skal vi få ny likestillingslov, og pendelen svinger tilbake. Dette blir en stor utfordring. Vi lever i en situasjon som er
fragmentert, og det må den være, men ingen koordinerer, det
er en stor utfordring. Som dere også vet står vi ovenfor en
mulig kommunereform som diskuteres ivrig, vi kan få større
kommuner, mer avstand til byråkratiet, og flere oppgaver til
kommunen. Det igjen betyr at vi utsettes for en mye større velferdsstat etter kommunenes gjøren og laden, og deres prioriteringer. Skal vi vinne kampene må det skje i kommunene. Dette
blir ikke realisert likt i hver kommune. Blindrapporten til
FN-konvensjonen har over 150 merknader. Hvordan kan vi
vinne de lokale kampene, skape en situasjon der en gjennom
kommunale råd blir ivaretatt på en god måte. Framtidsbilde på
organisasjonen er forandret fra da jeg startet først på 90 tallet.
Før ville NHF ha et lokallag i hver kommune, nå er det kanskje
hvert 4. lokallag som er aktive.
Vi har mange ganger sagt til kommunene at kommunale råd
må ha forankring til lovverket, det må være lokalt engasjement,
og at organisasjonene må være representert. Vi har fått
FN-konvensjonen og organisasjonenes representasjonsrett. Vi
skjærer av grenen vi sitter på hvis vi ikke tenker lurt nå. Den
digitale verden skaper også utfordringer for hvordan vi tenker
og synet på funksjonshemmede. Vi blir eldre, og de siste årene
er jo på slutten av et liv, og en trenger flere velferdstjenester
med alderen og dette skaper et kjempepress på velferdstjenestene. Parallelt med flyktningssituasjonen som er en bevegelse
av mennesker, vil dette utfordre det offentlige systemet vårt.
Antall funksjonshemmede har vært konstant på 42 % i mange,
mange år. Nå skal alle ut i arbeid, det gir mange utfordringer,
og vi må innrette organisasjonen til å svare på utfordringene,
og fokusere på lik rett. Vi har forandret oss, samfunnet forandrer seg, hvordan skal vi skape engasjement? Vi må være løsningsorientert. Hva er vårt samfunnsoppdrag? Dette er utfordringen og gir store muligheter. Danmark hadde en stor
kommunereform, det sentrale handikap rådet laget en rapport
som beskiver hvordan konflikten har økt på kommunalt nivå,
og mellom fylkeskommunene og kommunene. Hvordan kan vi
dempe dette konfliktnivå mellom kommune og borger? Håper
vi ikke ser på Danmark og får slike konflikter her, da taper vi
mye!
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Våre satsningsområder:

• Multippel sklerose
• Astma og KOLS
• Onkologi/kreftsykdommer
Les mer på våre hjemmesider:

... for en bedre
morgendag!
TEVA er verdens ledende generikaprodusent og et farmasøytisk selskap med
hovedformål å fremme helse verden rundt. Vi bruker betydelige ressurser på
forskning og utvikling av nye og bedre behandlingsløsninger.
For mer informasjon se www.tevapharm.no

Teva Norway AS

TEVA Norway NO/CPX/15/0006 -ORD-3654

Hagaløkkveien 13, P.O.Box 15,
N-1371 Asker, Norway | Tel: +47 66775590 |
www.tevapharm.no

Norway

Møter, konferanser, overnatting
• 150 i plenum • 135 rom • kursresepsjon
• gunstige priser • trådløst bredbånd
• rimelig shuttelbuss til og fra Oslo lufthavn

Hotellet ligger 7 min. fra flyplassen, har gode
konferansemuligheter og er velegnet for
forretningsreisende og for familier med barn.
Turmuligheter, golf og herregårdsbesøk.
Rimelig langtidsparkering.

Telefon: 63 92 66 00
E-post: meeting.gardermoen@scandichotels.com
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DAGREHABILITERING
Er du revmatiker, hjertesyk,
eller har muskel- og
skjelettplager?

Ring for mer
informasjon!
Tel: 67 83 60 03

Vi har et tilbud til deg som
har behov for rehabilitering,
men som vil bo hjemme.
Dagtilbudet inkluderer
lunsjbuffet.

Kjøpesenter
Roald Amundsensgate
36, 1723 Sarpsborg
www.storbyen.no

Godthaab Helse og Rehabilitering
Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua
e-post: booking@godthaab.no
www.godthaab.no

«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!»

FREDRIKSTAD
Nedre Tomtegt. 2/4, 1651 Sellebakk

Tlf: 69 35 76 70 - www.viuno.no

Hotell med 102 rom
Restaurant & Bar
Konferanse og Messe
Selskap og Fest
Catering og Utleie
www. letohallen.no Tlf(+47) 63 95 91 00 firmapost@letohallen.no

Alt til bilen
22 AVDELINGER
OG 8 PARTNERE
HELLANOR.NO

ASKO ØST AS støtter lokal
barneidrett i Vestby.
Norges
Handikapforbund
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omsorg
glede
fellesskap
mestring

Nyt et opphold på

Quality Hotel & Resort Sarpsborg

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, foresatte og eventuelle andre instanser.

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

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, matlaging og mekking +++.

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service
og nyinstallasjoner

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

Ring din lokale samarbeidspartner
Bravida på telefon 69 35 94 00

ner trenger avlastning, skal vite at deres barn trives og har det bra.
Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad
Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

Daglig leder: Kari Thømt
Telefon:
47 90 31 96
hjemmeside: www.skaustua.no
Ferskvann reklamebyrå, Foto: Jens Haugen Studios

Kontaktinformasjon:
Skaustua Omsorg AS
Askimveien 197
1860 Trøgstad

Romerike Krisesenter
Romerike Krisesenter IKS er et ressurssenter for kvinner og
menn som er eller har vært utsatt for vold/mishandling/trusler
fra en partner, familie eller andre.
Vi tilbyr råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistå i å finne løsninger og bearbeiding. Vi kan også tilby
et akutt, midlertidig botilbud. Botilbudet er også tilpasset
barna dine.

iser
Stort utvalg - lave pr
- tak

sjon
- Vinduer - dører - listverk - gulv - isola
- garderobe
en
kjøkk
l
pane
r
plate
vegg
sse
- terra
- verktøy - maling osv.

Du kan være anonym. Har du behov for tolk ordner vi dette.
Alle på krisesenteret har taushetsplikt.
Alle våre tjenester er gratis.

TID,
HVIS DU IKKE VIL, KAN ELLER HAR
JOBBEN FOR DEG
HAR VI HÅNDVERKERE SOM TAR HELE

Vi har kontinuerlig behov for å leie leiligheter for våre brukere.
Huseiere som kan hjelpe oss med leiligheter til leie bes ta
kontakt.

For produktinformasjon eller bestilling av varer:

FREDRIKSTAD ØST

FREDRIKSTAD VEST

ISE

SPYDEBERG

SLITU

MOSS

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

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

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

Tronstadveien 4,
1820 Spydeberg
Tlf 69 83 32 80
Fax 69 83 60 96
Man-fre 7-18
lør 9-14

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

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

Kontakt oss :
Tlf: 63814178 | www.rkrise.no | e-post: post@rkrise.no

xl-bygg.no
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Toyota Ramst
- et bilfirma du kan stole på!

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler,
museer, trafikkstasjoner med mer.
STATSBYGG.NO
Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen
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Besøkende kan velge bygning, se
detaljer om de enkelte lokaler og mulige
hindringer på veien til besøksmålet.
Prøv selv på: byggforalle.no

tad Bil AS

E I D S B E R G

S A R P S B O R G

A S K I M
ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Østfold Taxitjenester AS
Toyota Ramstad Bil AS Ramstadkrysset
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00
1803 Askim, Tlf. 02137
- et bilfirma du kan stole på!

_______________________________________________________

www.ramstadbil.no

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

Skjebergveien 206, 1743 Klavestadhaugen

Tlf: 69168741

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

E I D S B E R G
Momarken Toto

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

F R E D R I K S T A D
Hammerstad Maskin AS

Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen

Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no
F R E D R I K S T A D
Skade og Lakk AS
Stabburveien 1,
1617 Fredrikstad

Tlf. 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no

Holmegil 2,
1739 Borgenhaugen

1671 Kråkerøy, tlf. 69 31 01 01
_______________________________________________________

69 13 69 30
www.flexi.no

1632 Gamle Fredrikstad, tlf. 69 32 47 50
_______________________________________________________

HP Hovelsen Bygg Entreprenør AS
Multiconsult Fredrikstad AS

Pb. 1424, 1602 Fredrikstad, Tlf. 69 38 39 00
_______________________________________________________

Gamlebyen Psykomotoriske Fyioterapi
1632 Gamle Fredrikstad, Tlf. 69 32 10 11

TØMRER- MURER OG
BETONGARBEID
Tlf 69 35 70 80 www.backeostfold.no

H A L D E N
Tista Drift AS

-Et selskap i BackeGruppen

1671 Kråkerøy, 69 21 37 00
___________________________________________________

Bil & Fritid AS

Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg- Grenland

Sentralbord:48 30 16 00 • www.nee.no

M A R K E R

1787 Berg i Østfold, Tlf. 69 19 54 54
___________________________________________________

Lie Handelsgartneri
S P Y D E B E R G

1781 Halden, Tlf. 69 18 00 20

H O B Ø L
Ringvoll Elektro Service AS
1827 Hobøl, tlf. 69 92 26 65

M A R K E R

M O S S

T R Ø G S T A D

Anonym støtte
M O S S
Moss Bilsenter A/S
1522 Moss, tlf. 69 23 57 57

Tlf. 934 06 900
www.mtf.no

www.iorb.no

All-Regnskapservice AS

1724 Sarpsborg, tlf. 69 14 84 95
_______________________________________________________

Norsk Bil- og Båtimport AS

Karlsrud Betongpumping AS
1816 Skiptvet, Tlf. 69 80 91 30

S K J E B E R G
Høk Kro og Motell
1747 Skjeberg, Tlf. 69 16 80 00

Pedersens Regnskapskontor
1580 Rygge, tlf. 69 23 55 40

S A R P S B O R G

S K I P T V E D T

R Y G G E

1722 Sarpsborg, tlf. 69 97 02 50
_______________________________________________________

R Å D E
Kjærringholmen Familiecamping

1580 Rygge, Tlf. 69 28 36 41
___________________________________________________

Råde Vertshus

1640 Råde, Tlf. 69 28 57 25

Aaserud Møbler AS

V Å L E R

Tvete i Gågata

1593 Svinndal, Tlf. 69 28 60 32
_______________________________________________________

Perspektiv Eiendomsutvikling AS

1592 Våler i Østfold, tlf. 69 28 77 50

1738 Borgenhaugen, Tlf. 69 16 66 60
_______________________________________________________
1706 Sarpsborg, Tlf. 69 15 25 10
_______________________________________________________

Hunstad Finn AS
Steinmiljø

1710 Sarpsborg, tlf. 67 70 10 20
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A S K E R

S K E D S M O

V E S T B Y

Pb. 164, 1541 Vestby

Tlf. 64 98 62 00
Fax. 64 98 64 10

G J E R D R U M

Å S

Bergman Diagnostika AS


Pb. 403, 2001 Lillestrøm
Tlf:
63
83
57 50 • Fax: 63

 83 57 40






Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30
ÅPENT HELE DØGNET

• 

• 


• 

Gjerdrum
kommune 



tlf.
60 00



• 66 10


N
A
N
N
E
S T A D
• 

Colusseumklinikken AS
• 
 Lillestrøm

Avd.
• 


Damsagv. 4, 2004 Lillestrøm
• 

Tlf. 64 84 10 50
• 

• 


A U R S K O G
HF Anlegg og Skog AS





Øverby Takst og Byggservice
1930 Aurskog, Tlf. 63 86 30 71

N A N N E S T A D
Entreprenørselskapet Johs Granås AS

www.colusseumklinikken.no


 

• 

• www.vikingegarden.no



1954 Setskog, Tlf. 92 86 78 24
___________________________________________________

S K I

2030 Nannestad, Tlf. 93 06 42 22








N E S












Runniveien 41, 2150 Årnes Avd. Runni tlf: 63 91 16 80 avd. Nylænne tlf: 63 90 90 50

N I T T E D A L
Hydraulikkteknikk AS

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

1481 Hagan, Tlf. 67 06 21 50

O P P E G Å R D
Frank Westgaard

Runniveien 41, 2150 Årnes Avd. Runni tlf: 63 91 16 80 avd. Nylænne tlf: 63 90 90 50
www.kanmer.no

Scan Vacc AS
2151 Årnes

Tlf. 63 90 89 90

1420 Svartskog, Tlf. 913 79 540
___________________________________________________

Kjeppestadvn. 44, Pb. 3070, 1402 Ski

Andersen Lysdesign

Tlf. 64 85 46 00 - Fax. 64 85 47 50
www.skibygg.no

1412 Sofiemyr, tlf. 93 06 00 76

S K E D S M O
Kjell Skutle AS

U L L E N S A K E R

2020 Skedsmokorset, Tlf. 63 87 30 94

N I T T E D A L

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

U L L E N S A K E R
Alfa Trafikkskole AS
2150 Årnes, Tlf. 63 97 29 30

V E S T B Y
Byggningssnekker Erik Rasmussen

Romerike bygg og
Vedlikehold AS

1540 Vestby, Tlf. 90 98 27 05

Sørvelvegen 2, 2040 Kløfta
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Løsning Sudoku

Løsning Kryssord

Telefon 909 46 953
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Kalenderen

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

Mars
03.

Årsmøte

NHF Sarpsborg

14.
Årsmøte
		

NHF Nittedal/
Hakadal

30.

Årsmøte

NHF Indre Østfold

Medlemsmøte med
hagelaget på besøk

NHF Sarpsborg

April
07.

11.
Medlemsmøte
		

NHF Nittedal/
Hakadal

27.

NHF Indre Østfold

Medlemsmøte

Mai
9.

Sommeravslutning

NHF Nittedal/

		

Hakadal

12.

NHF Sarspborg

Medlemsmøte om
El-motorsykkel

Klatrepark kl 11.00
Grillkveld
Sommeravslutning

Mand:	Bading kl 17.00 Halden sykehjem (følger
skoleåret). 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:
Lørd.

Juni
4.
9.
15.

Faste aktiviteter

LKB Østfold
NHF Sarspborg
NHF Indre Østfold

Bowling		
Varmtvannsbading

LFS Akershus
NHF Onsøy

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

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

✁

Innmelding i Norges Handikapforbund
Medlemstype (velg én)

Navn:

Hovedmedlem - kr 300

Adresse:

Husstandmedlem - kr 150 *

Postnummer:

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

E-post:

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

Poststed:

Telefon/mobil:
Fødselsdato og år:
Kategori:

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

Funksjonshemmet

Pårørende

Interessemedlem

Sted/dato:
Underskrift:

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Når jeg melder meg inn i Norges Handikapforbund (NHF) samtykker jeg i å motta
informasjon fra organisasjonen gjennom alle kanaler. Innmeldingsopplysninger
behandles sensitivt og etter Datatilsynets retningslinjer. Medlemskapet
følger kalenderåret fra 1.1 til 31.12 samme år.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
STØTTER NHF’S
ARBEIDE

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

ADVENTSJULEOPPHOLD
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)

Kr 1200,- per pers/døgn
(i enkeltrom)
Kr 900,- per pers/døgn
(i dobbeltrom)

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

Kafé Godt,
åpent alle dager

Godthaab Helse og Rehabilitering
www.godthaab.no

Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua
Telefon: 67 83 60 03 / e-post: booking@godthaab.no
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Elstad Oljesenter AS
• Diesel • Smøreolje
• Parafin • Bio fyringsolje

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

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
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 (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Ryggmargskadde)
Leder: Marianne Graham Hjelmen
Elgtråkket 83, 1720 Oslo
Tlf.: 926 52 673
e-post: marianne@hjelmen.com
LFN Akershus
(Landsforeningen for Nakkeskadde)
Leder: Åse Olsen
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no
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: ing-hel@hotmail.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
HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Cathrine Bakken
Sleppenvegen 1 A, 2005 Rælingen
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
Tlf: 482 18 012
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no
LKB Akershus (under LKB sentralt)
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
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 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
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 Bekkenleddsmerter)
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
NHF Skedsmo
Leder Joakim Taaje
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@getmail.no
NHFU (Norges Handikapforbunds Ungdom):
Kontakt regionskontoret NHF Øst

HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Lill-Tove Greiner Aspjøt
Lunderveien 283, 1593 Svinndal
Tlf: 416 04 145
e-post: hbf.ostfold@live.no
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
e-post: post@nhfhalden.no
Hjemmesider: http://nhfhalden.no/
NHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1619 Fredrikstad
Tlf: 99363746
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 Sarpsborg
Leder: Egil Schjolden
St.Hansvn. 24 c, 1727 Sarpsborg
Tlf: 907 50 326
e-post: egil.schjolden@gmail.com
NHF Skiptvet
Leder: Inger Johansen
Damvn. 1, 1816 Skiptvedt
Tlf: 69 80 95 19
e-post: britholm1@gmail.com
NHFU (Norges Handikapforbunds Ungdom)
Kontakt regionskontoret NHF Øst
Landsforeninger uten egen
lokallag i region Øst:
NASPA
(Norsk forening for Arvelig Spastisk Paraparese/
Ataksi)
Kontaktperson i Øst: Geir Eriksen
Rugdevn. 57, 1476 Rasta
Tlf: 63 00 26 67 / 997 24 376
e-post: geir.eriksen57@getmail.no / naspa@nhf.no
Fotfeilforeningen
Leder: Lars Tore Dystvold
Bekkesvegen 83, 2315 Hamar
Tlf: 480 24 811
e-post: leder@fotfeilforeningen.no
AMC
(Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex
Congenita)
Fungerende leder: Hege Klausen
Tlf: 473 33 339
e-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no
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Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

BAKSIDEN

Scandic Gardermoen Oslo Airport

Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen Oslo
Tlf: 23 15 59 00 • E-post: osloairport@scandichotels.com

