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REGIONLEDERENS ORD

1931 - et år som et
hvilket som helst annet år tenker du. Joda,
sant nok, men for
Norges Handikapforbund er det et viktig
årstall å kjenne.
Av Toril Heggen Munk, regionleder

Det var da Norges Vanførelag ble dannet. Det første
kontoret var på Østlandske Vanførehjem utenfor
Hamar – i Stange kommune. For å skjønne hvor langt
tilbake i tid det var, så var det først i 1924 at Kristiania
ble til Oslo, og i 1931 ble Nidaros til Trondheim. Men
historien til Handikapforbundet starter lenge før dette.
Et søskenpar, hvor den ene var vanfør, tok opp kampen
for de vanføre. I 1892 startet søstrene Nanna og Agnes
Fleischer fra Oslo en vanføreskole som året etter også
ble etterfulgt av et skolehjem og derfra startet de Norges Vanførelag. Lokalene ble stilt til disposisjon av Oslo
kommune og i tillegg til farens midler, så er starten på
Handikapforbundet bygd på støtte fra Brennevinssamlaget og Sparebanken.
Ideen til søstrene var hjelp til selvhjelp. Selv om det
den gang sa seg selv at mye var bygd på veldedighet,
så handlet det om kompensasjon for funksjonsnedsettelsen. Et eksempel fra vårt nærmiljø er Østlandske
Vanførehjem. I 1927 startet innsamlingsaksjonen som
endte med Lille Kjonerud. Dette huset var naboen til
dagens Rehabiliteringsavdeling. De som flyttet inn der
hadde gått på skole for å lære håndverksfag, og Lille
Kjonerud ble både hjem og verksted. De pengene de
tjente på salg av varene de lagde, ble brukt til å betale
husleie. De hadde en frukthage som beboerne var med
å høste og foredle.
Det har skjedd mye på de 85 årene fra 1931. Vi har
gått fra veldedighet til verdighet – fra patologi til politikk. Vi har plassert bjella på kua for å si det slik.
Samtidig hører vi stemmer i dag som gjør meg
skremt, som gjør meg kamplysten. Vi ser at gjennom
trange tider har Norge hatt som leveregel: Å yte etter
evne og motta etter behov. I dag ser vi at det å yte etter
evne fortsatt er gyldig – takk og lov, men å motta etter

behov er ikke lenger noe som er en selvfølge.
Vi ser at vi må kjempe for å beholde folketrygden,
hjelpemiddelformidling og hva skjer med Husbanken
og deres virkemidler på sikt? I skrivende stund snakker vi om en felles diskrimineringslov, men vi vet ikke
om det er mulig å få til. Vi trenger å få prøvd saker for
rettsapparatet for å se hvor sterkt eller svakt diskrimineringsvern vi faktisk har på ulike fronter. I arbeidslivet,
i forhold til å få bo der man vil, å få gå på nærskolen er
bare noen områder det ikke leveres godt nok fra kommuner og fylker.
Har det så ikke skjedd noe på alle disse år som har
gjort livet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
bedre? Jo da. Men det vi har fått kjempet igjennom,
det er ikke slik at de seirene er vunnet for all tid. Vi
trodde vi hadde vunnet Universell Utforming, men den
sittende regjering med støttepartier er ikke villige til
å holde løftet om et universelt utformet Norge innen
2025. De går tilbake på kravene. Vi har fått på plass så
mange lover og regler og forskrifter som skal sikre oss
et verdig liv, samtidig ser vi at det er daglige brudd på
alle lovene. Bruddene skjer i fylker og kommuner.
Har vi da den organisasjonsoppbyggingen vi trenger
for å bli sterke lokalt? I disse dager jobber det Endringsagenter på alle nivå i NHF – hver sten skal snus for å
finne nye og smartere måter å jobbe på. NHF er 85 år
og endringsvillig. Dette må vi også jobbe med i Innlandet – alle skal med.
I 1931 kom Norges første lydfilm: «Den store
barnedåpen». Husker dere Hønse-Lovisa og Oscar
Bråthens historie om utstøtte jenter som fikk lov til å
føde sine barn i verdighet fordi ett menneske mente
det var rettferdig? Det skal ikke mer enn ett menneske
til for å gjøre en forskjell. Det kan være deg!
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KJERSTIS TANKER

Det mest påfallende
med Regjeringens
nye handlingsplan for
universell utforming er
at målet om at Norge
skal være universelt
utformet innen 2025,
er borte.
Av Kjersti Bjørnstad Fremstad,
regionkontorleder

Den nye planen er i tillegg tilnærmet fri for tidsfrister.
Dermed blir planen betydelig mer diffus enn det som
er nødvendig for å gi samfunnsutformingen et realt
løft.
Derimot har regjeringen en tung satsing på IKT
og velferdsteknologi. Med det representerer denne
planen en dreining mot helse- og omsorgstjenester
og eldre. Dette er helt i tråd med de signalene regjeringen tidligere har gitt, spesielt tydelig kommunisert i
presentasjonen av fjorårets statsbudsjett. Den gangen
gikk Handikapforbundet hardt ut og påpekte at det å
investere i IKT og velferdsteknologi alene ikke er nok,
hvis vi skal skape et samfunn der funksjonshemmede
kan delta på lik linje med andre. Til det trengs en aktiv
satsing på mange samfunnsområder.
Handlingsplanen nevner ingen tiltak for universell
utforming av skolebygg, noe Handikapforbundet har
kjempet for i en årrekke og spesielt siden likestillingsog diskrimineringsloven kom i 2008. Det er forstemmende, når vi vet at 80 prosent av norske skoler
fortsatt ikke er tilgjengelige for funksjonshemmede
barn. De samme dystre tallene finner vi når det gjelder
eksisterende bygningsmasse. Regjeringen oppgir
selv i planen at kun 7 prosent av offentlige bygg har
tilgjengelig inngangsparti.
Det er med god grunn det har blitt satset på universell utforming de siste årene. Det finnes mye og
god dokumentasjon på at funksjonshemmede ikke
har de samme mulighetene som andre til å skaffe seg
en egnet bolig, gjennomføre et utdanningsløp, være i
arbeid eller ha en meningsfylt fritid. Fysiske barrierer i

samfunnet må bygges ned for at funksjonshemmede
skal få reelle muligheter til å utfolde seg på alle livets
områder. Hvis ikke, fortsetter vi å bryte menneskerettighetene for funksjonshemmede, som Norge har
forpliktet seg til gjennom FN-konvensjonen.
Regjeringens handlingsplan for universell utforming er det verktøyet regjeringen vil bruke framover.
Uansett hva vi mener om den, er vi nødt til å forholde
oss til den som den er. Det betyr at vi må se etter
muligheter og handlingsrom der det finnes. Vi kommer
ikke til å gi oss i kampen for universell utforming.

Engasjert? Vi søker deg!
Vi søker deg som er engasjert i interessepolitiske
saker!
Likestilling, BPA, universell utforming, økonomiske
levekår, tekniske hjelpemidler, rehabilitering.
Dette er interessepolitiske områder som vi er opptatte av i NHF.
Er du opptatt av noe av det samme? Har du lyst til å
arbeide med det du er opptatt av, i din egen kommune?
I så fall synes vi at du skal ta kontakt med oss!

Tlf. 61 10 83 10 ● nhf.innlandet@nhf.no
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Innlandsposten nummer 1 ● 2016

4

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Innlandet

JORUNS HJØRNE

Det meste har vært
nytt og ukjent, men
vel hjulpet av Kjerstis
gode veiledning og Ingvilds «kloke bok» som
lå klar, har den første
måneden gått bra.
Av Jorun Granberg,
organisasjonskonsulent

I januar hadde jeg min første arbeidsdag ved NHF
Innlandets regionkontor. Noen av dere har jeg allerede
møtt, noen har jeg snakket med på telefon og e-post,
men de fleste av dere har jeg ikke hatt gleden av å
møte enda. Derfor ser jeg fram til årsmøtene, der jeg
får muligheten til å bli kjent med mange av dere.
Jeg er Jorun Granberg, 40 år, bosatt på Bøverbru
med mann og tre barn i alderen 8–16 år. I 2005 startet
jeg på Aetat Gjøvik. Jeg fikk med meg NAV-reformen i
Gjøvik/Toten, og det ble seks år på Aetat/NAV Gjøvik,
og til slutt NAV Vestre Toten. De siste årene har jeg jobbet som lærer, og fram til juni er jeg også i 50 prosent
stilling på Lena ungdomsskole.
Hvorfor NHF? Jeg har ingen tidligere erfaring med
NHF, verken som medlem eller pårørende. Som veileder i NAV møtte jeg mange mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Men NHF som organisasjon er ny for
meg. Samtidig er det ikke tilfeldig at jeg søkte akkurat

denne jobben. At jobben i NHF har et overordnet samfunnsmessig mål om inkludering av alle mennesker
uansett funksjonsevne, var viktig.
Enda er det for tidlig å trekke fram noen områder
jeg er spesielt opptatt av. Temaene jeg skal sette meg
inn i er mange. Likevel er den røde tråden tydelig for
meg: Likestilling for alle. Retten til grunnleggende menneskerettigheter som ikke bare handler om å leve, men
om å leve et fullverdig liv. Hovedmålet til NHF Innlandet
går som en rød tråd i alt jeg leser. Å ha, ikke bare i ord,
men i praksis, de samme mulighetene som alle andre
til et fullverdig liv både privat, sosialt, i arbeid og i utdanning. Så basalt og enkelt, og allikevel så vanskelig.
Jeg ser fram til å være med på laget. Enn så lenge
må de tillitsvalgte leve med at jeg er fersk, og til tider
har flere spørsmål enn svar.
Imens får jeg si som Pippi: «Det har jeg aldri gjort
før, så det kan jeg helt sikkert».

Brukerkontoret Sykehuset Lillehammer
Her kan du få:
Informasjon/brosjyrer fra
brukerorganisasjonene, veiledning/
samtaler,
likepersonsvirksomhet og selvhjelpsarbeid.
Brukerkontoret på Lillehammer sykehus er
bemannet av Landsforeningen for
slagrammede i Oppland/Norges
Handikapforbund onsdager kl 11.00-15.00.
Telefonnummer: 61 05 03 69.
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NHF Innlandet i ny drakt
Ikke bare har bladet du holder i hånden fått et
ansiktsløft. NHF Innlandet har også fått en ny
logo. Nå er det nemlig blått som gjelder.
Av: Jo E. Brenden

– NHF har skiftet profil, sier regionkontorleder Kjersti
Bjørnstad Fremstad, som synes den nye logoen – både
til regionen og nasjonalt – og de nye fargene er flotte.
For mange har NHF i årevis vært synonymt med
rødt og vinrødt, men nå er det ulike nyanser av blått
som gjelder.
Gjennom hele magasinet har NHFs rødfarger blitt
erstattet med forbundets tre nye blåfarger.
Skrifttypen du nå leser kalles «Open Sans», og skal
være lettere å lese.
– Grunntanken bak typografien er at skriften skal
støtte opp under en korrekt, klar og brukertilpasset
språkdrakt, som når fram uansett hva eller til hvem vi
kommuniserer. Typografien skal videre fylle kravene til
universell utforming og være enkel å lese, heter det fra
NHF sentralt.
Forsiden på denne Innlandsposten er blitt oppdatert med den nyeste logoen, og bladet vil for mange
kanskje fremstå som nytt, selv om vi håper og tror
mange vil kjenne seg igjen. Mange faste elementer er
med videre. Vi skal fortsatt speile de lokale historiene,
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og ta med aktuell informasjon fra «sentralt hold».
Den nye logoen er en sirkel.
– Logoen vår består av et symbol og et navnetrekk. Logoen signaliserer at vi er et handlekraftig
forbund i bevegelse. Vi driver oss selv, sakene våre,
medlemmene og samfunnet framover. Vi skal være
en driver for et samfunn uten menneskeskapte hindringer og diskriminering, der funksjonshemmede har
reelle muligheter for samfunnsdeltakelse på lik linje
med andre.
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helseinstitusjon for kreftpasienter
www.kongsberg.com
og deres pårørende.

«Kreftsykdom handler om mer enn fysiske
plager. Det handler om livet videre»

www.dialecta.no

Ingenting smaker som Joikakaker!
Den berømte viltsmaken har vært nordmenns favoritt siden
1960, og er som skapt for gode og lettvinte middager.
God tur! #joika

Kursopphold ved Montebellosenteret er for de som har eller har hatt kreft.
Alle
kursene er tilrettelagt
med faglig innhold og fysisk aktivitet. Det vektlegges
Montebellosenteret
er en nasjonal
sosialt
fellesskap,
og fritid i alle kurs.
helseinstitusjon
forrekreasjon
kreftpasienter
og deres pårørende.

På mestringskurs treffer deltakere andre som er i mest mulig samme situasjon som seg
selv. Deltakelse anbefales nært opp til behandling. Temakurs har fokus på tema som er
felles, uavhengig av kreftype. Familiekursene skal gi familien hjelp til å mestre en ny og
endret livssituasjon og kommunisere åpent og direkte med hverandre.
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Jorun er ny på kontoret

– Førsteinntrykket av forbundet og den nye arbeidsplassen er veldig bra! sier NHF
Innlandets nye organisasjonskonsulent, Jorun Granberg.
Av: Jo E. Brenden

I desember flyttet Ingvild Hvidsten tilbake til Bergen.
Nå er hennes plass på NHF Innlandet-kontoret overtatt
av Jorun Granberg.
– Mye å sette seg inn i, men alle jeg snakker med
så langt er positive og løsningsorienterte. Det er jo litt
sånn at den første tiden i ny jobb så føler man seg til
tider litt unyttig, sier Jorun og ler.
Da Innlandsposten ringer har den ferske organisasjonskonsulenten nettopp vært på sitt første årsmøte,
hos NHF Glåmdalen. Det første årsmøtet av mange:
– Bare koselige fjes og se, og veldig engasjerende,
oppsummerer 40-åringen.
Hun har en variert bakgrunn. De siste fem årene
har Jorun jobbet som lærer ved ungdomsskolen på
Lena. Det skal hun fortsette med i 50 prosent stilling
fram til sommeren, før hun begynner å jobbe for fullt
ved NHF Innlandets kontor i Storgata 14 på Gjøvik.
– Jeg trives godt som lærer, men merket etter hvert
et savn etter å jobbe mer rundt administrasjon og
det organisatoriske. Det var ikke gitt at jeg skulle bli
stående i et klasserom resten av livet, for før lærerperioden min hadde jeg mange år bak meg i NAV; og i det
som før het Aetat.
– På godt og vondt har jeg opplevd NAV fra
innsiden, og vet litt om hvilke muligheter og utfordringer man kan møte i det systemet. Det tror jeg er

erfaringer og kunnskaper som kommer godt med i den
nye NHF-jobben.
– Hva slags erfaring har du med funksjonshemmede?
– Jeg har ikke jobbet spesifikt med funksjonshemmede, men gjennom jobb med yrkesrettet attføring og
arbeidsavklaringspenger i NAV-systemet møtte jeg folk
i alle typer livssituasjoner med forskjellige utfordringer.
– Og det er det som er spennende med den nye
jobben: Nå må jeg skaffe meg oversikten over alle
utfordringer som denne gruppen mennesker møter.
Dessuten er det en interessant tid i og med at man nå
skal se på hele samfunnsoppdraget til Norges Handikapforbund. Det å sette seg inn i og kanskje få påvirke
hvordan framtidens NHF skal se ut er i seg selv veldig
spennende, sier Jorun.
– Og utenfor jobben?
– Jeg er, som Kjersti, bosatt på Bøverbru. Hele
regionkontoret er nå bemannet med damer fra Bøverbru, så det er nok verdens navle... Her bor jeg med
mannen min, Eirik, og barna Endre (8), Lovise (9) og
Hanna (16). Jeg er glad i å trene og bruker ellers mye
av fritiden min på å lese. Det går mest i skjønnlitteratur, men jeg leser også fagbøker og historiebøker.
Også er jeg blant de stadig færre som fortsatt sverger
til å lese aviser på papir.

Les også Joruns første hjørne på side 4.
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Oddveig hyller ØVF-historien
– Det var ei fin tid! sier Oddveig Bergseng. Hun jobbet ved Østlanske Vanførehjem
mellom 1954 til 1972, og deler her sin historie.
Av: Jo E. Brenden

Norges Handikapforbund er i år 85 år, og forbundets
forløper er Norges Vanførelag, stiftet i januar 1931.
– Historien rundt Østlandske Krets og etableringen
av Østlandske Vanførehjem er virkelig verdt å feire,
sier 93 år gamle Oddveig Bergseng fra Løten.
Her er hennes erindringer:
– Blant de mange navnene helt tilbake i 1920-årene
står Jørgen Jensen som en lederskikkelse. Det ble sagt
at han var 100 prosent ufør og 200 prosent arbeidsdyktig. I januar 1924 var han med å stifte Østlandske
Vanførelag. Styrets første oppgave var å realisere en
plan om et hjem som det trengtes mye penger til.
Innsamling ble satt i gang og allerede 1. mai 1927
ble det vakkert beliggende Lille Kjonerud i Bekkelaget
ved Hamar overtatt. Kjøpesummen var 60.000 kroner.
– De første beboerne flyttet inn 26. oktober samme
år, og snart var alle de 26 plassene opptatt. Beboerne
kom fra forskjellige kanter av landet.
I mai 1946 ble et nytt arbeid satt i gang, etter nye
planer om å få til et etterbehandlingshjem for pasienter som var rammet av etterkrigstidens store poliomyelitt-epidemi.
– Adventistsamfunnet fikk kjennskap til dette og de
bidro med en halv million kroener. Kan tro gleden var
stor! I dag kan du se beviset i gangen på en tavle.
I første omgang ble det bygget pleieavdeling med
plass til 60 pasienter, hvorav 15 skulle avgis til poliopasienter. Lille julaften 1949 flyttet beboerne i gamlevillaen på Lille Kjonerud over til den nye avdelingen
som var moderne etter datidens begreper.
I behandlingsavdelingen kom de første pasientene
22. juli 1950.

– Jeg var den tolvte. Jeg fikk påvist polio 15. april
1946 og var sterkt rammet.
– Nevrolog Ole Pedersen på Hamar var lege og var
med og planla avdelingen Hanstad for ledelsen inntil
31. mai 1954. Samme året ble Odd R. Eriksen overlege
ved vanførehjemmet.
– Det tok lang tid før første byggetrinn fikk sin høytidelige innvielse. Begrunnelsen for dette var Jørgen
Jensens sykdom og bortgang. Han døde 8. august
1950. En minnesten er sattt opp utenfor vanførehjemmet, i parken, forteller Bergseng.
Etter byggetrinn én kom byggetrinn to, foruten
funksjonærbolig og overlegebolig.
I 1950 ble det bygget en ny svømmehall ved ØVH, til
glede for mange.
– Mange barn har tatt svømmeknappen her. Ofte
var de bare 4–5 år gamle. Svømming og det å oppholde seg i vann betyr mye for poliopasienter.
I 1954 var byggetrinn to ferdig, med innvielse i
oktober.
– Like etterpå var jeg så heldig å få jobb på stedet,
i resepsjonen, ved sentralbordet. Mange hyggelige
telefoner, etter hvert skriving etter diktafon, brev- og
journalskriving for legene.
– Min mann, som ble ansatt som bokholder og
kasserer på ØVH, begynte i 1954. Han var med og
startet velferdsforeningen og sjakklubben på ØVH
på pleieavdelingen. Han hadde også polio, oppdaget
tilbake i 1928 da han var bakelærling på Gjøvik.
– Vi giftet oss i 1959 og ble på ØVH helt fram til
1972 da vi av helsemessige grunner måtte slutte i arbeidet og fikk et tilrettelagt hus i en annen kommune.
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tilrettelegging for allmenheten.

OKTAN Foto: Frank Holm

Trio Media 03/12 • Foto: S amfoto
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lettere blir det ikke!
nå kan du forhåndskjøpe enkeltbillett
direkte på din mobil, uansett hvor du er.
bare husk å ha den klar før du går på bussen.
appen krever internett.

20 % RABATT

på enkeltbillett frem til 1. juli 2015.

Scan QR-koden og betal
reisen direkte på din mobil

G J Ø V I K

L I L L E H A M M E R

N O R D R E

L A N D

Vi støtter Norges Handikapforbund
Hedmark Oppland

Kreativ hilsen fra Gjøvik kommune,
seksjon tilrettelagte kulturtilbud i samarbeid
med Pascal Norge
– Kultur for alle

Korgveien 25, 2619 Lillehammer
Tlf. 530 25 600 • www.bilia.no

Ø S T R E - T O T E N
Lokaler med sjel til leie
www.mustadnaeringspark.no

L U N N E R

Mob. 922 30 482
post@totentur.no

Avdeling Gjøvik

Kallerudsvingen 5, Pb. 1030, 2804 Gjøvik
Certego sentralbord: 09145
Mail: post.gjovik@certego.no
www.certego.no

G R A N
Granhøi Alderspensjonat AS - 510446

N O R D - A U R D A L

Industrivegen 30, 2850 Lena
Tlf. 61 16 23 10
www.toten-dekksenter.no

Ø Y S T R E - S L I D R E

Per Reboli AS
2920 Leira i Valdres
Tlf. 61 36 25 55

Postboks 8980, 7439 Trondheim, tlf. 61 33 04 99

N O R D - A U R D A L
Byggteknikk Valdres AS
Gamlevn. 3, 2900 Fagernes, tlf. 61 34 76 64

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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Dette hindrer utdanning

KUNNSKAP: Utklipp av forsiden på rapporten om inkluderende utdanning, samt bilder fra felten.

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.
Av: Karen Kvam

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 hindret 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.
– 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.

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
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
pårørende og lærere stilte også spørsmålstegn ved barnas muligheter for å følge undervisningen i en ordinær

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.


Les mer om rapporten på NHFs internasjonale sider på NHF.no.
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TOG: Hundrevis av flyktninger venter på toget i Wien. 

Foto: Josh Zakary

Vil ha flyktninger i NHF

Toril Heggen Munk sier ja takk til flyktninger med funksjonshemninger som nye NHFmedlemmer. Hun mener samtidig at de må realitetsorienteres.
Av: Jo E. Brenden

Denne vinteren har flyktningkrisen vært det store
temaet. Rundt fem millioner mennesker har blitt
drevet på flukt fra krigen i Syria. Av disse fem millionene så regner man at en million er funksjonshemmede.
Nabolandene Jordan, Libanon, Tyrkia og Irak har
plassert mange i flyktningleirer eller «informal settlements» med svært begrensede ressurser.
Noen av de funksjonshemmede flyktningene kommer seg til Europa og til Norge.
– Vi i NHF har kapasitet til å ta mot nye medlemmer,
også med flyktningbakgrunn. Det er ikke noen forskjell
på å ha en funksjonshemning enten man kommer fra
Norge eller Syria, sier Toril Heggen Munk til Innlandsposten.
På samme tid er hun opptatt av at flyktningene forstår hva de går til dersom de oppsøker forbundet.
– Hvilke forventninger har de til Norges Handikapforbund? Vi har ofte møtt folk som tror at forbundet
deler ut penger, men det er ikke der vi er. Likevel: Det
skal ikke være et hinder å bli med i handikapforbundet
fordi man har misforstått hva organisasjonen gjør. Vi
må selge inn NHF og samtidig gi flyktninger realistiske
forventninger til ha forbundet kan bistå med, sier
Munk.
– Så hvordan skal en møte funksjonshemmede flyktninger?
– En skal gjøre det bra, og en skal ha med seg ho-

det. Samtidig må vi jobbe videre med de sakene som vi
står for, nasjonalt og lokalt.
– Men vi skal også ha et internasjonalt fokus. Jeg
vært med på å få gjennomslag for at man i NHF har
startet opp en innsamlingsaksjon blant medlemmer og
andre. Ved å sende en SMS til et telefonnummer så gir
man penger. Det er rett og slett fordi det finnes utrolig
mange funksjonshemmede i nærområdene til Syria
som trenger akutt hjelp.
Munk tror ikke det er mange funksjonshemmede
flyktninger som finner turen til Norge.
– Det er ikke mange funksjonshemmede som legger ut på risikable båtturer og strabasiøse reiser. De
blir værende i nærområdene av naturlige årsaker. Ikke
alle humanitære organisasjoner har et spesielt søkelys
på funksjonshemmede. Derfor måtte vi i NHF få til en
slik innsamlingsaksjon, sier Munk.
I NHF-aksjonen går midlene til funksjonshemmedes egne organisasjoner. De ser hvor behovene er
størst og hva slags hjelp som trengs. Pengene kan også
gå til lokale myndigheter, FN og andre frivillige organisasjoner.

Slik støtter du aksjonen:
Send SMS med kodeord SOL til 2160 og gi 85 kroner.
Sett inn et selvvalgt beløp på kontonummer:
8200 07 12147

Innlandsposten nummer 1 ● 2016

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Innlandet

11

Sykkeldag på Terningen

– Det blir sykkeldag for barn og voksne på Terningen Arena 6. april, opplyser Jytte Jepsen hos NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark.
Av: Jo E. Brenden

– Vi har invitert leverandører til å vise prisforhandlede
tre-hjuls sykler med og uten motor, tandemsykler og
frontsykler/armsykler/liggesykler som det vil bli anledning til å prøve, opplyser Jepsen.
– I tillegg vil det være en dag hvor vi fokuserer på
tilpasning av ovennevnt utstyr som allerede er utlevert.
Det være seg hjelpemidler som er fravokst eller ønsket
byttet av andre årsaker. Det betyr at hjelpemidler som
trenger tilpassing for 2016-sesongen må medbringes.
NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark vil være på
plass inne i hallen mellom klokka 9 og 15.30. Her vil
de stille med alt fra rådgivere til teknisk personell for å

bistå folk som kommer på sykkeldagen.
– Vi ber om at folk med eventuelle nye saker sender
utredningsskjema i forkant, dette gjelder også for
hjelpemidler som ønskes tilpasset.
Her skal det sendes mail enten til Jepsen (jytte.
jepsen@nav.no) eller til Rita Mogen (rita.mogen@nav.
no) eller Tor Håkon Skogheim (tor.hakon.skogheim@
nav.no). Senest 30. mars.
Vi tar også med at det dagen etter vi bli avviklet et
teknisk kurs mellom klokka 9–12. Målgruppen her er
hjelpemiddelteknikere. Her gis det opplæring i reparasjon og vedlikehold av sykler.

Tankevekkende og lærerikt om slag

GOD STEMNING: BIldet til venstre: Marius og Anne Korsell. Bildet til høyre viser
innsatsteamet i Gjøvik kommune. 
Begge foto: Leif-Erik Engen

I høst avholdt LFS Oppland åpent
møte. Temaene var: Hva gjør LFS
for slagrammede? Hvordan unngå
å få hjerneslag? ved Roger Amundsen, leder i hovedstyre i LFS. Anne
Hjelstuen, Sykehuset Innlandet
Gjøvik, tok for seg behandling og
rehabilitering på en slagavdeling.
Marius Korsell og hans mor Anne
Korsell fortalte om historien etter slaget. Innsatsteamet i Gjøvik
kommune delte sine tanker rundt
rehabilitering.
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Innlandsprofilen: Anette Walmann Børresen

Anette i alle kanaler
– Jeg har alltid vært en driftig person. Og jeg liker å engasjere meg, sier Anette Walmann Børresen som har en hel palett med verv - i funksjonshemmedes tjeneste.
Av: Jo E. Brenden

45-åringen er styremedlem i NHF Innlandet, sitter som
kasserer i NHF Glåmdal, er leder i Funksjonshemmedes råd i Eidskog og har jammen også tid til å være
brukerrepresentant hos NAV i Eidskog og varabrukerrepresentant hos NAV Hedmark.
NHF-regionlederen er full av lovord:
– Hun er en av de virkelig engasjerte, som tar initiativ og som får ting gjort. Hun er en av de unge i NHF
som vi har veldig troen på, sier Toril Heggen Munk.
At regionlederen kaller en 45-åring for «ung» får
Anette til å le:
– Jeg må vel ta det som et kompliment.
Men Anette har lang fartstid i NHF. Hun ble med i
handikapforbundet allerede på starten av 90-tallet.
– Det var mamma Kirsten som startet det hele. Hun
ville engasjere seg for meg og for søsteren min, Tone,
som begge hadde fått påvist muskelsykdommen ataksi
med nevropati. Det er en sykdom som går på muskler
og på nervene slik at man får redusert muskelkraft og
dårlig balanseevne, forteller Anette.
Dermed ble familien Walmann NHFere, men verken
mammaen og søsteren er lenger i live. Anette fortsetter imidlertid sitt engasjement.
Hun har lært å leve med sykdommen:
– Jeg har ikke noe valg. Ataksi er noe jeg er født
med, og ble oppdaget allerede da jeg skulle starte å gå
som lite barn. Livet har egentlig gått ganske greit ved
hjelp av noen tilpasninger. Det startet med at man la
ting til rette for meg på skolen. Da jeg begynte i jobb
for Flytoget på Gardermoen fikk jeg en tilrettelagt
arbeidsplass.
Engasjerte Anette har funnet sin misjon:
– Jeg ble med i NHF fordi jeg ville være med på peke
på ting som kunne bli bedre. Mine opplevelser skulle

komme andre til gode. Jeg har vært veldig engasjert
rundt dette med universell utforming, hjelpemidler
og likepersonsarbeide i NHF. Det er vel de tre tingene
som opptar meg mest.
– Hvordan er samfunnet rustet for folk med ataksi?
– Jeg opplever at de som skal styre må hele tiden
bevisstgjøres. Man vet vel egentlig en del om hvilke
tiltak som fungerer, men så har man disse pengene
som må prioriteres.
– I noen sammenhenger er tingenes tilstand ikke
bra, mens det er også mange kloke hoder. Og særlig vi
i NHF begynner å bli veldig flinke til å komme på banen
når viktige avgjørelser skal tas, sier Anette.
– Vi i NHF må komme inn på et tidlig stadium og vi
må være der når avgjørelsene blir tatt. For når vi mobiliserer er vi på vårt beste.
I skranken på Gardermoen solgte hun billetter og
informerte passasjerer om Flytoget-tilbudet.
– Det var en utrolig morsom tid, men også slitsomt
å gå dag-, kveld-, natt- og helgeturnus. Så for 15 år
siden kjøpte jeg meg inn i firmaet til mamma: Hermes
Helse og Bandasje, som ligger på Skotterud og som
selger inkontinens- og stomiprodukter.
I januar var det over.
– Jeg orket ikke mer. Å drive et firma koster mye
krefter. Så firmaet ble solgt til nye drivere.
– Hva skal du gjøre nå?
– Nå skal jeg unne meg en liten pause, så får jeg se
om jeg finner meg noe annet. Jeg er optimistisk med
tanke på framtiden. Nye muligheter vil dukke opp.
– Hva liker du å gjøre på fritiden?
– Jeg har ikke hatt så mye fritid de siste 15 årene, så
når jeg har hatt fri så har jeg brukt det på å møte venner og familie.

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

SMS: Send NHF MEDLEM til 2160
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«Jeg ville peke på
ting som kunne bli
bedre»
ANETTE WALMANN BØRRESEN

Navn: Anette Walmann
Børresen
Alder: 45
Familie: Gift med Roger
Børresen (54).
Verv: Styremedlem i NHF
Innlandet, kasserer i NHF
Glåmdal, leder i Funksjonshemmedes råd i Eidskog
og brukerrepresentant hos
NAV i Eidskog og NAV Hedmark (vara).
– Jeg liker godt storbyferier, og jeg
og mannen min Roger reiser etter
innfall dit vi ønsker. Hele tiden til nye
byer slik at vi opplever nye ting.
Men campingvogna står fast på
Fuglevik Camping i Moss.
– Der er vi hver helg hele sommeren. Godt med et fast tilholdssted. Og
det er frihet og en egen livsstil. Det
blir et eget liv på en campingplass.
– Selv er jeg godt vant med campingliv gjennom oppveksten. Vi var
alltid på farten med campingvogn.
– Også reiser vi ofte til Tyrkia.
Faren min har leilighet i Mahmutlar.
Leiligheten ligger midt i hovedgata og
ikke langt unna havet. Her slapper vi
av og kjenner på varmen.
– Hva tenker du om NHF-framtiden?
– Jeg vet at man kanskje sliter med
rekrutteringen, men de unge bruker
helt andre kanaler enn vi har gjort
til nå. Tiden er inne for å tenke annerledes. Vi må forandre organisasjonen etter hvert som tiden går og se
hvor behovet for NHF ligger framover.
Derfor gleder Anette seg til vårkonferansen på Scandic Hamar i april. På
dag to skal man diskutere veien videre
for NHF. En stor prosess er i gang
hvor man ser på hvordan NHF skal se
ut de neste årene.
– Jeg gleder meg, for da får vi
satt oss inn i utfordringene. Med
kunnskap kan vi uttale oss om det
som skjer.
Neste Innlandsprofil: Tom Borgersen
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Rehabiliteringens bedringsgrad

Hvorfor velger folk å selv betale for et rehabiliteringsopphold i utlandet? Svaret er
helt klart for å ivareta og fungere med en best mulig helse hos den det gjelder.
Av: Kari Bråthen

Da kan man jo spørre seg hvorfor noen diagnosegrupper får full refusjon hos Helsereiser, mens andre
diagnosegrupper får avslag fordi man mener de ikke
har nok bedringsgrad?
Bedringsgraden er etter min og fleres oppfatning
et stort pluss hos alle, enten det gjelder fysiske eller
psykiske diagnoser. Når fysikk og psyke er nevnt, går
dette veldig i hverandre, vi har alle en psyke som kan
skape ubalanse i det fysiske, og de fysiske kan skape
ubalanse i det psykiske. Fortsatt skiller vi på dette,
men det er en annen diskusjon.
Tilbake til bedringsgraden ved et selvvalgt rehabiliteringsopphold utenfor Norges grenser: Dette bør flere
få sjansen til. Vi lever tross alt i 2016, der alle skal leve i
en integrert verden inkludert ulike diagnosegrupper.
Helsereiser snevrer det inn det jeg heretter kaller
elitediagnoser, hvor de fysisk kan måle effekten av oppholdet, altså at de med best mulig bedringsgrad får
reise på midler fra staten. I diagnosegrupper hvor de
ikke fysisk kan måle effekten avskrives diagnosen og
den enkelte det gjelder får aldri reist, eller de betaler
fra egen lommebok. Men livskvaliteten til den det
gjelder er det ingen som prater om. For ikke å snakke
om den psykiske effekten som har store ringvirkninger
for den enkelte, familien og venner.
For å sitere regjeringens mål (avskrift ifra regjeringens sider): Målet med habilitering og rehabilitering
er å styrke brukernes muligheter for gjenvinning av tapt
funksjonsevne, bidra til egenmestring og opprettholdelse
av best mulig funksjonsnivå. Derfor må habilitering/ ...
habilitering/ rehabilitering være en naturlig og selvstendig
del av all innsats, behandling og pleie. Målet med habili-

tering og rehabilitering er å styrke brukernes muligheter
for gjenvinning av tapt funksjonsevne.
Jeg mener vi lever tross alt i 2015, der utvikling og
framdrift er to nøkkelord. En fysioterapeut, en med en
«uheldig diagnose», ser flere muligheter sammen og
de kan helt sikkert i samarbeid, med fagkunnskap fra
fysioterapeuten og livserfaring fra brukeren, komme
fram til utvikling og framskritt!
Det kan jo tenkes at «uheldige» diagnoser kan ha
nytte av andres mer «heldige» diagnoser og dermed
kan vi komme fram, til en utvikling.
Jeg mener det finnes flere eksempler på overlevelsesevne langt utover dommen om reversering av
kroppen. Eksempelsvis personer med alvorlige nevrologiske diagnoser som ALS, ulike muskelsykdommer,
kreftdiagnoser, med flere der personer det gjelder,
finner en best mulig måte for dem å leve på og deretter gjør dommen fra lege og fagpersonell til skamme.
Disse personene har en evne til å se diagnosen fra
flere sider, der fagpersonell (deriblant leger), kommer
til kort i sin vurdering av helsetilstanden.
Dette bør en lære av og imøtekomme pasienten/
brukeren av tjenesten rehabilitering. Når det nå vil
komme en forenkling i helsetjenester, etter en omorganisering av helseforvaltningen, får en også håpe
at omorganiseringen og forenklingen gir en enklere
hverdag for de med «uheldige diagnoser», hvor de får
større muligheter for å fokusere på egen helse og kan
ta med helsereiser når de velger rehabilitering i vårt
inkluderende samfunn.
I mellomtiden er vi helt avhengige av «rike onkler
og tanter».
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H A M A R

R I N G S A K E R

E L V E R U M
ASKO Hedmark AS
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
LOs distriktskontor, Hedmark
Kirkegt. 4, 2317 Hamar • Tlf. 916 25 078

ELVERUM

Pb. 130, 2381 Brumunddal
Dagligvarer, servicehandel,storhusholdning, engros
Tlf. 62 34 74 00

K O N G S V I N G E R

Kirkeveien 4, 2406 Elverum

Tlf: 62 88 81 33 Fax: 62 88 81 10
Mårvn. 14, 2211 Konsvinger

www.senderud.no

Strandv. 10 B, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 33 55 88

Brugata 3, Postboks 126
2381 Brumunddal • tlf. 62 34 79 60
post@brdal-regnskap.no • www.brdal-regnskap.no

Lundgaardvegen 17, 2408 Elverum
p1elverum@p1.no • www.plan1.no
Tlf. 94 88 77 77
Andreas
Grøttingsvei
21
Andreas
Grøttingsvei
21

Andreas
Grøttingsvei 21
2408
Elverum
2408
Elverum
2408 Elverum
Tlf.Tlf.
624162
41808041
00
Tlf. 62
0080 00

Tlf. 62 35 36 80
Faks. 62 35 36 90

www.anleggsgartnerarnesen.no
www.anleggsgartnerarnesen.no

G R U E

Banken fær aille!
Vi har bank- og forsikringstjenester for folk i hele
Hedmark (og resten ta væla!).

Tlf 62 33 64 64 Fax 62 33 64 65
2612 Sjusjøen

post@rustadhotel.no - www.rustadhotel.com

T Y N S E T

T R Y S I L

Mobil 95 13 94 89
Gærbra bank fær vanli’ fælk
En alliansebank i

Tlf. 62 45 05 41
www.sindrestua.no

V Å L E R

S T A N G E

AS Trygve Myrer
Rørleggerforretning

Stange
kommune

Børsemakerv. 12, 2436 Våler
Tlf. 62 42 01 44
trygve.myrer@brednett.no

Storgt. 45, 2335 Stange
Tlf. 62 56 20 00
www.stange.kommune.no

Velkommen til oss!
Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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Beitostølen Helsesportsenter
Ungdom og unge voksne

Beitostølen Helsesportsenter tilbyr opphold for ungdom og unge voksne.
Tilbudet er tilrettelagt for ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelse. Fokus på:
• Aktivitet med jevnaldrende i en utviklende og sosial ramme
• Gruppetilbud med individuelle tilrettelegging
• Tilpasset aktivitet etter årstid og ønsker - eventuelt med aktivititshjelpemidler
• Kosthold, utdanning og arbeid etter behov
For mer informasjon og søknad: www.bhss.no - 61340800 - legekontor@bhss.no

Aktivitet og deltakelse gjennom livet - www.bhss.no
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Kjenner du noen, eller lever du nær
noen som har et rusproblem?
Det er ikke bare den rusavhengige som lider under misbruket. De fleste henvendelsene vi får på
Vangseter, kommer fra ektefeller, barn, foreldre, venner eller kolleger som har levd med misbruket i årevis.
Derfor har Vangseter integrert en egen uke i behandlingen nettopp for familie, venner eller arbeidsgiver.
Det er mange årsaker til at pårørende henvender seg til oss. Men ofte har de gått i årevis uten å diskutere
problemet åpent, få anledning til å gi uttrykk for følelser eller kjenne aksept for at de er sårbare og må ha
tid til å dekke egne behov. Mange pårørende undertrykker sine egne følelser ut fra frykt og skyld.
På Vangseter vet vi dette og har etablert en bred kompetanse som ivaretar både den rusavhengige og de
pårørende til å få kontroll over livene sine på nytt.
Vi har også en poliklinisk avdeing i Oslo sentrum, med veiledningssamtaler, grupper og individualsamtaler. Vi kan hjelpe.
Kontakt oss hele døgnet på telefon Vangseter Hamar 62 55 05 60 eller Vangseter Oslo 94008232.
Se også www.vangseter.no.

VANGSETER

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.

Besøkende kan velge bygning, se
detaljer om de enkelte lokaler og mulige
hindringer på veien til besøksmålet.
Prøv selv på: byggforalle.no

STATSBYGG.NO
Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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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.
Tekst: Karen Kvam/Ida C. Freng. Foto: Ida C. Freng/Brage Æsøy Titlestad

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 mas-

siv 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 prosjektgruppe. Ikke minst er det
utnevnt 40 endringsagenter (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 organisasjon-
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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.
sledd.
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 gruppearbeid under
samlingen: 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: Ta kontakt
med din region eller
landsforening for
å bidra i den store
diskusjonen.
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KONTAKTER
Regionkontorleder:
Kjersti B. Fremstad
61 10 83 10
kjersti.fremstad@
nhf.no
Organisasjonskonsulent:
Jorun Granberg
61 10 83 10
jorun.granberg@
nhf.no
Regionsstyret:
Leder:
Toril Heggen Munk
958 68 892
toril-hm@online.no
Nestleder:
Kirsten Engen
924 50 739
kirsten_1946@
yahoo.no
Styremedlemmer:
Synnøve Bratlie
62 57 80 41
synnbra@online.no

NHF Lillehammer
omg.
Inger Marie Hansen
61 25 56 94
ingemahansen@
gmail.com
NHF Vågå
Mariann Moen
996 93 844
mmoen@online.no
NHF Sel
Hans Eglum
61 23 35 57
heglum@online.no
NHF Løten
Steinar Aas (fung.
leder)
62 59 24 55
986 29 077
s-aas3@online.no
NHF Elverum og
omegn
Gunvor Olbergsveen
62 41 19 37

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

NHF Skjåk
Mari Langleite Barrusten
918 01 228
jobarrus@online.no

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

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

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

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

Lokallagene:
NHF Land
Arild Flaten
(nestleder)
911 37 453
ariflate@online.no
NHF Valdres
Gerd Kongslien Bjerkli
900 82 490
gerdbjerkli@live.no
NHF Toten
Ragnhild Hansen
950 87 225
j.loevda@online.no
NHF Gjøvik
Leif-Erik Engen
920 91 883
lerik-en@online.no

NHF Hamar og
Omegn
Synnøve Bratlie
62 57 80 41
synnbra@online.no
NHF Trysil
Else Jorunn Fuglaamoen
62 45 12 54
elsejorunn@yahoo.no
NHF Stor-Elvdal og
Rendalen (kontakt)
Eli Oddveig Olsen
901 36 173
elioddveig.olsen@
gmail.com

Handikappede barns
foreldreforening
HBF Innlandet
Torstein Thinn
(kontakt)
986 44 144
thostein.thinn@
gmail.com
Landsforeningen for
kvinner med
bekkenløsningsplager
LKB Innlandet
Ann-Jorunn Magnussen
450 27 625
annjorunnmagnussen
@hotmail.com
Landsforeningen for
amputerte
LFA Innlandet
Randi Mellem
916 39 145
rin-mel@online.no
Landsforeningen for
ryggmargsskade
LARS Hedmark/Oppland
Peter Andersen
926 56 711
oslosan@online.no
Landsforeningen for
polioskadde
LFPS Oppland
Annelise M. Krågsrud
915 32 749
perkraag@online.no
LFPS Hedmark
Einar Olav Skogholt
957 02 774
olaskogh@online.no
Landsforeningen for
slagrammede
LFS Oppland
Kirsten M. Engen
924 50 739
kirsten_1946@
yahoo.no
LFS Hedmark
Heidi Myrvold
916 88 093
heidi_myrvold@
live.no
Landsforeningen for
nakkeskadde
LFN Hedmark
Inger-Marie
Nordengen
926 55 043
lfn.innlandet@
gmail.com

Norges Handikapforbund Innlandet
Storgata 14, 2815 Gjøvik
Tlf.: 61 10 83 10
nhf.innlandet@nhf.no
facebook.com/nhf.innlandet
facebook.com/einarstun
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TILBAKE: Igjen skal medlemmene samles på Scandic Hamar etter et par år på Rica Elgstua Hotell i Elverum. 

Foto: Jo E. Brenden

Vårkonferanse om BPA

Ingen NHF Innlandet-årsmøte i år. I stedet blir det en spennende vårkonferanse på
Scandic Hamar i april, med viktige temaer.
Av: Jo E. Brenden

For første gang er det «årsmøtefri» for NHF Innlandet.
I fjor vedtok styret nemlig at man heretter går for å avvikle årsmøtet annenhvert år.
– Mange regioner har årsmøte annethvert år, og i
vårt eget regelverk så åpner man for en slik løsning. Å
gjennomføre disse møtene tar mye tid; mye papirarbeid skal være på plass.
– Men, vi skal ha en vårkonferanse for tillitsvalgte,
som også er åpent for alle medlemmer, reklamerer
regionkontorleder Kjersti Bjørnstad Fremstad.
Det skjer fredag 8. og lørdag 9. april.
– Fredagen vier vi til BPA-ordningen. BPA ble rettighetsfestet fra januar 2015. Og så kom dette etterlengtede skrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet
som skulle si litt mer om hvordan ordningen skulle

håndheves ute i kommunene. Vi ser nå at det er veldig
store forskjeller på ordningen der ute, og vi har i NHF
hatt en del krevende saker rundt BPA.
Fremstad har utfordret fylkeslegene i Hedmark og
Oppland til å stille på konferansen.
– Det er de som har mye av definisjonsmakten i
forhold til de vanskelige spørsmålene rundt BPA. Også
ønsker vi oss besøk av en representant for Pasient- og
brukerombudet i Hedmark og Oppland, som dette året
har fått en ny leder (Tom Østhagen).
- Lørdagen blir litt mer «indremedisinsk». Norges
Handikapforbund er i gang med en omfattende endringsprosess. Hvordan skal NHF være i framtiden? Vi
tar den store diskusjonen.
Påmelding: nhf.innlandet@nhf.no/61 10 83 10
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