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REGIONLEDERENS ORD

En sommer er over, 
men minnene om den 
består, sier teksten i 
en sommersang. Så 
sant, så sant. 
Av Toril Heggen Munk, regionleder

Når en deilig sommer er over, så er det også godt å 
komme tilbake på jobb og tilbake til organisasjons-
livet også. Det første vi tok fatt på her i Innlandet var 
Hjelpemiddelmessen i Fjellhallen på Gjøvik. Godt å se at 
leverandørene fortsatt kommer med nye produkter i en 
vanskelig anbudstid. 

Før sommerferien bestemte jeg meg for å søke 
på en ekstrastol samt en uterullestol. Den siste satt 
langt inne. I ferien ringte ergoterapeuten fra Stange. 
Jeg ringte siden Hjelpemiddelsentralen, og vi ble nå 
sittende og akkedere om hva slags stol jeg skulle ha. 
Han ville ha meg over til en stol med joystick, mens jeg 
ikke ville. Så kom jeg på Hjelpemiddelmessen og så på 
flere typer rullestoler, inklusiv en med joystick, og har 
bestemt meg for å følge rådet fra Hjelpemiddelsen-
tralen. Rett og slett fordi jeg kjenner at jeg har skuldre, 
og at jeg ikke har lyst til å kjenne det mer. Jeg er antake-
ligvis blitt voksen slik at jeg ser fornuften i å spare på 
kreftene. Nå vet ikke jeg hvor stor prisforskjellen er på 
den jeg har i dag og den jeg skal over til, men jeg vil 
tro den er dyrere. Hva ville Stange kommune ha gjort i 
samme situasjonen hvis det var de som hadde ansvaret 
for tekniske hjelpemidler; både vedtaksansvar, formi-
dlingsansvar og økonomisk ansvar? Kan jeg være trygg 
på at de hadde tenkt slik som Hjelpemiddelsentralen 
gjør? Hva er best for brukeren på lang sikt? Ja, jeg vet 
det finnes kjempedyktige fagfolk der ute, men hva slags 
spillerom vil politikerne gi dem?

Vi går spennende tider i møte godtfolk; altfor spen-
nende. Nærmere jul vil vi vite mer om hva Hjelpe-
middelutvalget tenker, og da må det lages en strategi 
for hva slags våpen vi skal ta i bruk. Jeg fikk innkalling til 
møte i ressursgruppa og der blir det møte i oktober. Et-
ter det vet vi litt mer om hvilke vei det går. Når vi står i 

fare for å miste en god ordning som den vi har i dag, da 
er det litt vanskelig å pirke borti forbedringspunkter. Jeg 
ser på meg selv, jeg blir litt museumsbestyrer nå. Men, 
jeg tror det blir viktig å se for seg hva som kan over-
lates til kommunen og hva som må ligge i Hjelpemid-
delsentralene. Det store ankepunktet er at den sittende 
regjering tenker at de som vedtar og leverer, de skal 
også betale. Da blir det vanskelig å si at det og det 
hjelpemiddelet kan vi sende til kommunen, for i samme 
øyeblikk så har vi sagt at det hjelpemiddelet forsvinner 
ut av folketrygden. Dette blir neimen ikke lett.

Nå er det en stund til jul takk og lov, mye som skje 
før den tid. 

Potetopptaking for eksempel. Før sommerferien 
kastet jeg noen mandelpoteter ut i en kasse på terras-
sen. Potetene hadde startet en reproduksjon i grønn-
sakskuffen i kjøleskapet og så slett ikke apetittelige 
ut. Da vi kom hjem etter ferien sto potetgraset i full 
blomst, og i dag har jeg plukket poteter for andre gang 
i august. Ikke mange, og i mange forskjellige størrelser, 
men potetene hadde gjemt seg i avdankede blomster 
som hadde blitt kastet i kassa. Vårherre har passet på 
vanningen, sammen med naboen vår, men i morgen 
skal jeg til Oslo og lage middag sammen med datteren 
min – med «stuttreste» pottiter. Tomatavlinga har aldri 
vært så voldsom som nå, og neste uke kan jeg høste 
en stor rød paprika på terrassen. For å si det slik: «Kan 
en dyrke poteter i store blomsterpotter, så er det bare 
fantasien som setter grenser for hva en kan produsere 
på en terrasse». Gleder meg allerede til neste vår hvor 
nye frø skal i jorda. Neste sommer og høst kan jeg 
også følge med på det som gror i hagen for da har jeg 
fått meg en ute/innerullestol. Da skal det plukkes rips, 
solbær, plommer, epler, kirsebær og rips».
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KJERSTIS TANKER

Funkis IL vil fortsette � side 14

For noen for aller første gang og for mange et velkjent 
møte med et allerede innarbeidet system. Like sik-
kert som at høsten er her, er at antallet henvendelser 
om nettopp skole øker her hos oss. Mange foreldre 
og foresatte har en daglig kamp mot et system som 
undergraver Opplæringslovens klare formål, nemlig at 
alle elever skal ha sin naturlige plass i en vanlig klasse.

 
Norges Handikapforbund Innlandet jobber med 

mange saker som handler om retten til å gå på nær-
skolen, og utviklingen vi ser i det norske samfunnet 
med en dragning mot mer bruk av spesialskoler. 3.966 
elever gikk i skoleåret 2015–2016 i egen fast avdeling 
for spesialundervisning og 363 skoler oppga at de 
hadde elever i egen fast avdeling for spesialundervisn-
ing (Grunnskolens informasjonssystem GSI). Dette er 
flere enn under de statlige spesialskolenes storhetstid 
på 1980-tallet. 

Dette skjer til tross for snart 40 års villet politikk, 
hvor hovedbudskapet er at flest mulig skal gå i vanlig 
skole. Så hva har skjedd? Forskjellen fra spesialskolens 
tid er at nå bor de aller fleste elever hjemme, samtidig 
som kommunene har døpt om sine spesialskoler til 
kompetanse- og oppvekstsentre.

Om lag 50.000 norske elever mottar spesialun-
dervisning etter enkeltvedtak, og organiseringen av 
disse tiltakene er høyst forskjellige fra kommune til 
kommune. Dette betyr at det er nesten et årskull av 

grunnskolens elever som helt eller delvis mottar et 
annet tilbud enn resten av elevene gjør. Siden dette 
strider med uttalt politikk, er også rapporteringen av 
disse tiltakene, og ikke minst omfanget av det, man-
gelfull. Dette gjør at «ingen» har fullstendig oversikt 
over hva som skjer med deltakelsen og muligheten for 
deltakelse i dagens norske skole.  

Det er ingen tvil om at Norges Handikapforbund 
fortsatt trengs i den offentlige debatten om utviklingen 
av den norske skolen. I den forbindelsen planlegger vi 
en stor skolekonferansen i 2017. 

Alle barn har rett på tilpasset opplæring og til å gå 
på sin nærskole!

Høsten er igjen over 
oss, og skolestart for 
mange barn.
Av Kjersti Bjørnstad Fremstad, 
regionkontorleder

Engasjert? Vi søker deg!
Vi søker deg som er engasjert i interessepolitiske saker!

Likestilling, BPA, universell utforming, økonomiske lev-
ekår, 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 ar-
beide 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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Det står september på 
kalenderen, og høsten 
er her.
Av Jorun Granberg,  
organisasjonskonsulent

Vi på regionkontoret ser fram til høstens arrange-
menter og samlinger, og har allerede deltatt på flere. 
LARS har denne høsten hatt en miniturné i Hedmark 
og Oppland – «Aktiv i stol». Gjennom denne turneen 
ønsker de å sette søkelyset på alle mulighetene man 
har til å være aktiv selv om man er bevegelseshemmet. 
I løpet av noen hektiske dager fra 5. til 9. september 
besøkte de 9 steder i Hedmark og Oppland, blant an-
net Tynset, Gran, Otta og Lillehammer, der også mange 
medier stilte opp. Ulike leverandører deltok også på 
arrangementene, og sammen med de engasjerte 
medlemmene i LARS bidro de til at «Aktiv i stol» ble en 
suksess. Bra jobba! 

NHF Vågå har også vært ute på tur allerede denne 
høsten. 9. september inviterte de medlemmene, og 
Kjersti og Jorun fra kontoret, til tur med «Gjendine» fra 
Gjendesheim til Gjendebu i nydelig høstvær der den 
norske fjellheimen virkelig fikk vist seg fram i vakre 

høstfarger. Vi på regionkontoret setter veldig stor pris 
på å bli invitert med på slike arrangement, det er alltid 
fint å møtes også i litt mer uformelle omgivelser. 

Regionstyret og regionkontoret forbereder nå 
høstens områdemøter som skal avholdes både i NHF 
og SAFO-regi. For NHF starter vi 29. september på 
Otta, deretter følger Kongsvinger 20. oktober, Biri 27. 
oktober og vi avslutter på Rena 3. november. Tema for 
møtene vil være organisasjonsendringen som skjer i 
NHF, og vi håper så mange som mulig kan finne anled-
ning til å delta. Områdemøtene i SAFO vil ha fokus på 
brukermedvirkning, da spesielt den rollen vi har i de 
kommunale rådene for mennesker med nedsatt funks-
jonsevne. Her skal vi ha to møter, først på Elverum den 
15. november og deretter 29. november på Øyer. 

Invitasjon med mer informasjon om tid, sted og 
påmelding er sendt alle lokallag og landsforeninger, og 
vi gleder oss til å se så mange som mulig av dere!  

Brukerkontoret Sykehuset Lillehammer
 

Her kan du få:
Informasjon/brosjyrer fra
brukerorganisasjonene, veiledning/
samtaler,
likepersonsvirksomhet og selvhjelpsarbeid.
 

Brukerkontoret på Lillehammer sykehus er
bemannet av Landsforeningen for
slagrammede i Oppland/Norges
Handikapforbund onsdager kl 11.00-15.00.
Telefonnummer: 61 05 03 69.
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Opptur 
på show
– Svært vellykket! sier 
Leif Erik Engen etter at 
NHF Gjøvik og LFS Opp-
land slo seg sammen og 
reiste på show på Kapp.
Av: Jo E. Brenden

– For første gang ville vi 
samarbeide om å ta med 
medlemmene våre ut på et 
show. Vi var veldig spente på 
forhånd og ringte for å for-
sikre oss om at de skulle ta 
imot rullestolbrukere på en 
ordentlig måte. Erfaringene 
har dessverre vært at det ikke 
alltid hjelper med forsikringer, 
men denne gangen fikk vi topp 
service. Ja, det var helt en-
estående! sier Leif Erik Engen.

Det dreide seg om det 
kritikerroste sommershowet til 
Urbane Totninger, som avvikles 
på Kapp Melkefabrikk. Her 
sitter rundt 500 mennesker 
trangt inne i et telt. 

– Tilgjengeligheten var helt 
grei. Vi fikk gode plasser og det 
var verken knuffing eller andre 
problemer. Vi har 26 men-
nesker som reiste på showet, 
og vi hadde 5–6 deltakere 
med el-rullestol, men det var 
ikke noe problem. De fikk fine 
plasser alle. Og vi vil nevne 
servicen som personalet i teltet 
viste. Helt enestående, sier 
Engen, som også forteller om 
en hyggelig fellesmiddag før 
showet startet opp.

Så det er ikke siste gang det 
blir showopplevelser og mer 
samarbeid mellom NHF Gjøvik 
og LFS Oppland.

– Nei, dette er vi få til mer 
av. Og vi vil selvsagt anbefale 
Urbane Totninger, for de er 
vanvittig bra.

Urbane Totninger kalles 
Norges største sommershow. 
Hvert år setter showet nye 
publikumsrekorder, med over 
30.000 publikummere.
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STEMNING: Deltakerne forbereder seg på å gå inn på show. Foto: Leif Erik Engen
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– Nå kan flere trene

– Jeg er vel litt over det normale aktiv. Jeg trener hver 
dag, kanskje 20 timer i uka. Det går mye i sykling og 
pigging med piggetralle, om vinteren er det ski og 
piggekjelker, sier styremedlem i LARS Hedmark og 
Oppland, Shakir Rexhaj.

– Du må jo ikke glemme å si at du var med i Birke-
beinerrennet for snart to år siden, supplerer fagkonsu-
lent i Hedmark og Oppland for hjelpemiddelproduse-
nten Bardum, Maria Bardum.

– Ja, det var langt og hardt, sier Rexhaj og smiler.
De er på en omfattende Innlandsturné. På turnélis-

ta står steder som Otta, Tynset, Dokka, Lillehammer, 
Gjøvik, Gran, Kongsvinger og Elverum. Nå har de stop-
pet opp på idylliske Koigen i Hamar for å vise fram det 
siste innen aktiviseringshjelpemidler. 

– Her er det vakkert! En får virkelig lyst til å komme 
seg ut og være i naturen, sier leder for LARS Hedmark 
og Oppland, Anders Nupen Hansen.

På parkeringsplassen er det utstilt håndsykler, med 
og uten motor, og piggekjelker, som man kan bruke 
med langrennsski, rulleski eller skøyter. 

– Det er en belastning for samfunnet når folk blir 
dårlig trente, overvektige og syke. Målet vårt er å få 
folk ut på fritiden og ut i fysisk aktivitet, sier Rexhaj.

Han mener unnskyldningene for velge et stil-
lesittende liv er blitt stadig færre i takt med at 

hjelpemidlene er blitt bedre og mer varierte.
– Sykler med og uten motor, kjelker til vinteren, 

scootere ... Alle grupper, uansett skade, kan finne noe, 
sier Rexhaj.

Hansen er enig:
– Dessverre så kan dørstokkmila noen ganger være 

ganske lang. Jeg er ikke god til å trene når det regner, 
men de turene jeg tar ut i regnvær er jo egentlig fine 
de også. Når en har en ryggmargsskade, så er det vik-
tig å opprettholde funksjonsnivået for ikke å bli verre. 
Og trening gir overskudd og du får et litt annet sinn 
enn om du velger å sitte inne og se i veggen. 

LARS-lederen mener at det aldri har vært enklere å 
skape seg et aktivt liv:

– En håndsykkel ligger gjerne på 80.000 kroner om 
man skal kjøpe den selv. Fram til 2014 var det en øvre 
grense på 26 år for å få støtte til aktivitetshjelpemidler. 
Etter det så ble det åpnet for at også vi voksne fikk 
støtte, og det gjør det mulig for enda flere å skaffe seg 
disse viktige hjelpemidlene. 

– Nå betaler vi en egenandel på 10 prosent, eller 
maks 4.000 kroner. Terskelen for et aktivt liv har blitt 
senket betraktelig.

– Og med nye produkter og gode løsninger som når 
flere, så er mulighetene for et aktivt liv større enn det 
har vært noensinne. 

Hjelpemidlene har blitt flere, utgiftene for å skaffe seg en sykkel eller kjelke har gått 
ned. Nå skal flere lokkes til å trene.
Av: Jo E. Brenden

TRENING: LARS Hedmark og Oppland-leder Anders Nupen Hansen og Maria Bardum fra Bardum på Koigen i Hamar.
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Innlandsposten har av Leif Erik Engen 
fått et bilde fra våravslutningen til NHF 
Valdres, som har ligget i innboksen vår en 
stund,. Men vi setter det på trykk i høstut-
gaven, for det er en hyggelig historie.

Under avslutningen var kveldens 
høydepunkt da Olav Klinkenberg og Einar 
Moen ble hedret med NHFs sølvnål og dip-
lom, for deres mange års innsats i NHF.

Nestleder i NHF Innlandet, Kirsten M. 
Engen sto for overrekkelsen og takket de 
for innsatsen, og ønsket lykke til videre.

Det kulturelle innslaget var ved talent-
fulle Martin Skrautvol på torader. HEDER: Gerd Kongslien Bjerkli, Olav Klinkenberg, Kirsten M. Engen og Einar Moen.

Hedret NHFere

Vurderer framtidens NHF
– Er det riktig at NHF er organisert i dag 
som vi var på 1920-tallet? undrer NHF Inn-
landets regionleder Toril Heggen Munk.
Av: Jo E. Brenden

– Vi har et samfunnsoppdrag, men vi må stikke fin-
geren i jorden: Det er kanskje på tide å gjøre noe med 
organiseringen av NHF så lenge vi ikke lenger har det 
samme medlemstallet som før. Da vi het Norges Van-
førelag var vi det sosiale treffstedet der man på mange 
måter levde livet sitt. I en verden med flere muligheter, 
ikke minst etter at vi fikk sosiale medier, er ting blitt 
veldig annerledes, sier Heggen Munk.

24. og 25. september diskuterte man problemstill-
ingene på lederkonferansen på Hotell Opera i Oslo. Hit 
kom blant annet forsker Daniel Arnesen fra Institutt 
for samfunnsforskning for å dele av sine kunnskaper.

– Han fortalte om ulike modeller, fra medlems-
baserte organisasjoner til koordinert frivillighet, og 
kategoriserte organisasjonene. Hvor er vi og hvordan 
bør vi arbeide når vi ser at folk ikke lenger har lyst til 
å være ledere, nestledere og kasserere og stadig flere 
ønsker å få betalt for den jobben som skal gjøres? 
Kanskje det er på tide å gjøre noen drastiske grep, selv 
om det ikke er morsomt.

Heggen Munk ser ikke for seg at lokallagene vil 
forsvinne. 

– Handikapforbundet er ikke et mål i seg selv; det 
verktøy vi skal bruke. Men: Er det lokallagene som skal 
velge på et årsmøte hvem som skal være folkene ute i 
regionene? Eller skal regionen være de som har et op-
plæringsansvar, og at vi dermed trenger lønnede folk 
ute i felten? Er vi så avhengige av økonomien at vi er 
nødt til å organisere oss slik at vi skal være berettiget 
til offentlig støtte? Oppe i alt dette så må vi finne nye 
måter å få med oss ungdommen.

– Det er nok langt fram til vedtakene, men vi må 
våge å gjøre noe. Og desto nærmere vi kommer et 

punkt der vi må gjøre konkrete endringer, så begynner 
folk å bli nervøse. Men på lederkonferansen var hel-
digvis ikke folk redde for å tenke nytt og tørre å legge 
fram spenstige ideer.

NHF vil sette ned et utvalg som skal komme med 
forslag til endringer. Så får man se hva som legges 
fram til landsmøtet neste år.

PÅ MØTE: Toril Heggen Munk deltok på lederkonferansen på Hotell 
Opera, og sendte oss denne selfien fra veien hjem.
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AssisterMeg AS gir personer med funksjonshemninger skredder-
sydd assistanse uansett bakgrunn, funksjonsnivå, kulturtilhørighet, 

språk eller religiøs tilknytning.

I samarbeid med brukeren finner vi assistenter med de egenskaper 
og kvalifikasjoner som skal til for å gjøre hverdagen 

enklere og hyggeligere.

Med AssisterMeg kan alle ha BPA. I samarbeid med brukeren kan vi påta 
oss all administrasjon av ordningen, arbeidsgiveransvar, personal og 

lønnsadministrasjon, vikar ved fravær, turnuslister, 
opplæring og oppfølging og m.m.

Kontakt:
Knud Holms gt. 3,  4005 Stavanger Tlf. 52 977 570
Strandgaten 6,  5013 Bergen Tlf. 55 612 002
Olav Trygvasonsgt. 8-10, 7011 Trondheim  Tlf. 940 23 023
Storgaten 11,  2000 Lillestrøm  Tlf. 940 07 914

  post@assistermeg.no      •      bergen@assistermeg.no
www.assistermeg.no   

Tlf. 61 22 00 00 
www.gaus.no

VÆLKOMME!

gode råd&
byggevarer.

Fagkunnskap. 
Pålitelighet. 

Service. 
Siden 1938.
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Etterlyser rusengasjement
– NHF må gjøre mer for oss rusavhengige, sier rullestolbrukeren Jan Åsheim fra 
Stange, som startet med amfetamin som 12-åring. 
Av: Jo E. Brenden

Jan Åsheim ble introdusert for hasj som 10-åring. To år 
etter ble han avhengig av amfetamin.

– Bakteppet var at jeg mistet en person i nær relas-
jon som drakk seg i hjel på rødsprit. Vennene hans tok 
seg av meg, men i det miljøet ble jeg introdusert for 
rus som barn. 

Det ble starten på et turbulent liv. Jan ble som barn 
brukt til smugling av narkotika og havnet selv dypt inn 
i rusavhengighet. Selv om Arbeidsformidlingen (red.
anm. nåværende NAV) så på han som ressurssterk 
og hjalp han med jobber både som avløser og blik-
kenslager, tok rusen helt over livet til Jan. 43-åringen 
har sittet over tre år av livet sitt i fengsel for smugling.

– 23 år kom jeg inn til behandling på Tyrili. Av en 
gruppe på 22 personer var jeg en av dem som ikke 
hadde ruset meg på to år. Som en gave fra kollektivet 
skulle jeg få lov til å være med på en ekte regatta. Jeg 
gledet meg.

1. august 1999 sitter Jan i båten på startstreken.
– En annen båt kolliderte inn i vår. Der kom bom-

men på 35 kilo, traff meg i hodet og jeg ble lam.
Den nye tilværelsen som funksjonshemmet var van-

skelig å takle, og Jan fant raskt veien tilbake til rusen.
– Mange rullestolbrukere bruker medisiner for å 

holde smerter i sjakk, eller for i det hele tatt å kunne 
fungere. For en funksjonshemmet er ofte veien til 
rusavhengighet kortere enn for andre. Derfor burde 
NHF engasjere seg mer overfor rusavhengige, sier Jan. 

– Selv er jeg nøye med å ikke misbruke medisinen 
som jeg tar i forbindelse med funksjonshemningen 
min. Tar ikke mer Sobril enn det fastlegen min anbe-
faler meg å gjøre. 

Jan har vært igjennom en utfordrende høst. Han ble 
kastet ut av leiligheten i Stange og bodde på gata og 
hos ei venninne.

– Jeg ordnet meg en hengekøye som jeg rigget inne 
på et offentlig toalett. Da folk banket på og ville inn, så 
tittet jeg bare ut og sa: «Her er det opptatt», sier Jan og 
humrer.

– Hva skal til for at livet ditt skal bli bra?
– Jeg har det egentlig ganske bra, totalt sett, bare 

jeg får en leilighet. For jeg er flink til å klare meg selv, 
selv om jeg sitter i rullestol. Vennene mine hjelper 
meg i hverdagen, og får jeg en leilighet så får jeg også 
tilgang til en brukerstyrt assistent. Da skal ting gå 
veldig bra. 

Regionleder i NHF Innlandet, Toril Heggen Munk 
har sympati med Jans situasjon:

– Men jeg går ikke god for påstanden om at funk-
sjonshemmede har en kortere vei til rusavhengighet. 
Om det er NHF som skal kjempe de rusavhengiges sak 
er jeg også usikker på. Det er mange organisasjoner 
som er opptatt av rusavhengighet. Men vi kan være til 
hjelp hvis Jan og andre rusavhengige funksjonshem-
mede får problemer med å skaffe bolig eller andre 
problemer der funksjonshemningen skaper et hinder.

MER HJELP: Jan Åsheim mener at NHF bør bistå rusavhengige mer enn de gjør i dag. Foto: Jo E. Brenden

AssisterMeg AS gir personer med funksjonshemninger skredder-
sydd assistanse uansett bakgrunn, funksjonsnivå, kulturtilhørighet, 

språk eller religiøs tilknytning.

I samarbeid med brukeren finner vi assistenter med de egenskaper 
og kvalifikasjoner som skal til for å gjøre hverdagen 

enklere og hyggeligere.

Med AssisterMeg kan alle ha BPA. I samarbeid med brukeren kan vi påta 
oss all administrasjon av ordningen, arbeidsgiveransvar, personal og 

lønnsadministrasjon, vikar ved fravær, turnuslister, 
opplæring og oppfølging og m.m.

Kontakt:
Knud Holms gt. 3,  4005 Stavanger Tlf. 52 977 570
Strandgaten 6,  5013 Bergen Tlf. 55 612 002
Olav Trygvasonsgt. 8-10, 7011 Trondheim  Tlf. 940 23 023
Storgaten 11,  2000 Lillestrøm  Tlf. 940 07 914

  post@assistermeg.no      •      bergen@assistermeg.no
www.assistermeg.no   

Tlf. 61 22 00 00 
www.gaus.no

VÆLKOMME!

gode råd&
byggevarer.

Fagkunnskap. 
Pålitelighet. 

Service. 
Siden 1938.
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*Gjelder fra 18.06 til og med 21.08.2016 
på busser i regi av 
Hedmark Trafikk eller Opplandstrafikk. 

Sommerbilletten*

Fast lav pris på bussen
i hele sommer

Barn/ungdom: kr 325,-
Voksen: kr 650,-

Montebellosenteret er en nasjonal helse institusjon for 
kreftpasienter og deres pårørende. Alle som har eller 
har hatt kreft kan få opphold ved Montebello senteret. 
Felles skapet er verdifullt og gir rom for erfarings-
utveksling med andre i tilnærmet lik  situasjon. 
Det vektlegges rekreasjon og fritid i alle kurs.

Lær å leve med endringer som følge av kreft

w
w

w.dialecta.no

Kurstedvegen 5, 2610  Mesnali, Tlf 62 35 11 00
post@montebello-senteret.no
www.montebellosenteret.no

Nytt perspektiv på livet
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Ja, selvfølgelig kan vi ha sex!

Seksualitet og funksjonsnedsettelse er ord vi sjeldent hører sammen. Er dette fordi det 
ikke er behov å prate om denne tematikken?
Av: Ida Hauge Dignes, styremedlem NHFU.

Har alle handikappede et så godt sexliv og god selvtillit 
at åpenhet ikke trengs, eller er rett og slett alle funk-
sjonshemmede aseksuelle? Det er jaggu på tide at vi 
får mer informasjon som kan fjerne stigmatiserende 
holdninger når det gjelder seksualitet og nedsatt funk-
sjonsevne.

Spørsmålene som dukker opp på puben fra frem-
mede klokka to på natta tilsier at kunnskapen er for 
knapp. Vi informerer og svarer den berusede man-
nen «Ja, vi kan ha sex selv om vi sitter i rullestol». Det 
er flaut å svare, men samtidig veldig viktig. Da bryter 
vi kanskje ned noen fordommer som enkelte har 
ovenfor mennesker med en nedsatt funksjonsevne. 
Fordommer som sier at mennesker med et handikap 
har et dårligere eller et ikke eksisterende sexliv. Disse 
fordommene stemmer ikke alltid overens med vir-
keligheten, derfor må noen opplyse om realiteten. I 
medier og reklamer ser vi mye kropp. Disse kroppene 
er gjerne idealiserte drømmekropper som svært ofte 
er umulig å oppnå. Drømmekroppen blir det normale 
for noen, for den dukker opp overalt. Men drømme-
kroppen er ikke det normale. Kropper er forskjellige 
og unike. Noen kropper er store, andre er små. Noen 
mangler en fot eller kanskje to. Noen kropper er stive. 

Og andre kropper har ikke funksjonsevne fra halsen 
og ned. Tross ulike kropper kan alle være stolte av seg 
selv. Absolutt alle kan være sexy. Og alle kan ha et godt 
sexliv, selv med en annerledes kropp. Begrensningene 
sitter i hodet og ikke i beina!

Samfunnet er for heteronormativ, hører vi ofte det 
bli sagt. Vi applauderer og nikker, fordi det stemmer. 
Aksepten ovenfor de av oss som er skeive og de av oss 
som er annerledes er fortsatt ikke der den bør være, 
selv i Norge. Ikke alle applauderer når den tøffe ung-
dommen åpner skapdøra. Ikke alle applauderer når 
den voksne mannen begynner å kysse andre menn. 
Eller når den eldre damen begynner å kle seg som en 
mann. Som rullestolbruker bør det heller ikke være 
uvanlig å kjøre ned skapdøra. Noen er heterofile, noen 
er homofile, noen er transseksuelle, noen er mørkhu-
det, noen er handikappede og noen føler tilhørighet til 
mer enn en av disse gruppene. Det vi mennesker har 
til felles er at vi alle er ulike med forskjellige identiteter.

Vi etterlyser mer informasjon fra helsepersonell om 
seksualitet ved funksjonsnedsettelse. Vi ønsker mer 
ufarliggjøring av et tabubelagt tema. Vi vil at de rosa 
elefantene skal tilintetgjøres med aksept og informas-
jon. Og vi vil starte i dag!

MER INFORMASJON: NHFU vil ha mer informasjon om sex. Fra venstre: Stian Hoff Berg, Ida Hauge Dignes, Ingrid Thunem, Henriette 
Nielsen, Sissel Eidhammer og Gyda Nullmeyer.  Foto: Sissel Eidhammer
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Wenche var 30 år da kjæresten Erik fikk hjerneslag. 
– Erik var sterk og så ut til å klare seg. Vi bestemte 

oss for at vi skulle sette oss mål, drømmer som vi gjen-
nomførte: Vi dro til Galdhøpiggen med barna somme-
ren etter, og to år senere dro vi til Afrika. Der skjøt Erik 
en bøffel. Det ble kongekrabbefiske i Syltefjord. 

Men i oktober 2012 kom en ny nedtur. Man oppda-
get en hjernesvulst hos Erik. Han døde fire måneder 
etterpå.

Det var da Erik fikk hjerneslag at Wenche meldte 
seg inn i NHF Glåmdalen, for snart ti år siden.

– Det var en forespørsel fra Tove Habberstad. Sam-
tidig ønsket jeg å gi noe tilbake. 

Helse ligger også til karrierevalget til Wenche. I 
2000 var hun utdannet ergoterapeut, og fikk i etter-
kant seg jobb i Vågå kommune og Eidskog kommune.

– Å jobbe i små kommuner ga meg muligheten til 
å forme stillingen min, og arbeidsgiverne var åpne på 
hva man som ergoterapeut kunne bidra med.

I dag jobber hun hos Universell Utforming AS, som 
har kontorer i Oslo. Wenche er en av de ni ansatte 
i firmaet som jobber med å kvalitetssikre planer og 
utfører rådgivning ved nye og eksisterende bygg og 
uteområder.

Da Eidskog ble pilotkommune for universell ut-
forming i 2005, ble Wenche kurset og fikk opplæring i 
universell utforming av rådet for funksjonshemmede i 
kommunen.

– Det ble gjennomført mange felles befaringer som 
var nødvendig for å gjøre en trygg i kompetansen. En 
fin tid, og jeg er meget takknemlig for å ha fått jobbet 
så tett på brukerne.

Hun mener det er mye å hente på et samarbeid 
mellom kommunene og de funksjonshemmede:

– Rådet for funksjonshemmede og helse/teknisk i 
kommunen må spille hverandre gode. Det gir best re-
sultat. Selv om man i dag har et lovverk som skal sikre 
universell utforming, er det mange ledd i prosjektering 
og utførelse det kan svikte på. Lettvinne løsninger kan 
bli kostbare ved krav om ombygging. Det er viktig at 
kommunen benytter den anledningen den har til å be 
om kontroll av prosjektering og utførelse før ferdigstil-
lelse, sier Wenche.

– Det nytter ikke å feie uttrykket «universell utform-
ing» under teppet, for ledelinjene vil alltid stikke opp 
under teppet likevel, sier hun og smiler.

– Er man blitt flinkere til å tenke universell utform-
ing, da?

– Jeg må snakke generelt. Man er i kommunene 
veldig flinke til å framheve det som fungerer. Så tenker 
man kanskje ikke på at innkjøp av produkter som 
en brusmaskin eller en fartsdump angår universell 
utforming. Universell utforming er implementert i lov-
verk på mange områder, og det har vært noen juster-
inger i lovverket i etterkant av innføring.

Hun er vokst opp på Vennersberg og i Austmarka.
– Vi bygge hus på tomta til morfar. Jeg drømmer om 

å ha dyr på gården.
De siste to årene har hun vært interessepolitisk 

representant i NHF Glåmdal.
– Jeg opplevd det som en vinn-vinn-situasjon, hvor 

jeg får en oppdatering av den helsefaglige delen av 
utdanningen min, og samtidig kan jeg gi tilbake noen 
arbeidstimer til NHF som har gitt meg verdifull op-
plæring tidligere.

– Men jeg er villig til å gi plassen min til andre som 
vil overta, hvis det skulle skje noe ved neste valg.

– Hva synes du om NHF?

Innlandsprofilen: Wenche Lindberg

Mot små og store mål
Etter at kjæresten til Wenche Lindberg døde brenner hun fortsatt for de funksjons-
hemmede og likestilling. Og at folk skal sette pris på livet.
Av: Jo E. Brenden

Innmeldingsblankett til Norges Handikapforbund 
Hovedmedlemskap (kr. 300,-)  Navn:
 Husstandsmedlem (kr. 150,-)  Adresse:
 Juniormedlem 0-15 år (kr. 50,)  Postnr:   Sted:
Eventuell landsforening:     Fødselsdato:  Telefon:
Kategori:    E-post: 
  Funksjonshemmet   Pårørende       Interessemedlem
  Jeg samtykker i at NHF kan sende meg informasjon på e-post og/eller SMS 

Sted/dato: 

Underskrift:
SMS: Send NHF MEDLEM til 2160
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Navn: Wenche Lindberg
Alder: 40
Bosted: Austmarka
Har datteren Ada (15)
Verv: Interessepolitisk rep-
resentant i NHF Glåmdal

«Turen ga rom for 
mange tanker»
 
WENCHE LINDBERG

– NHF gjør en viktig jobb, samtidig 
som NHF er en viktig sosial arena for 
medlemmene. Jeg trives med en-
gasjement og er medlem av et aktivt 
lokallag, faktisk et av de mest aktive 
lagene i hele NHF. Men jeg håper like-
vel at man i hele NHF tenker rekrut-
tering og får tak i flere ungdommer. 
Og vi kan godt bli enda mer synlige i 
lokalpolitiske saker i framtiden.

I sommer satte hun seg i bilen 
og reiste til Finnmark sammen med 
datteren Ada og hennes kjæreste. 
Var igjen tilbake i Syltefjord og fisket 
kongekrabbe.

– Tre uker kjøretur på veien som 
ga en aha-opplevelse når en får op-
pleve hvor langstrakt Norge egentlig 
er. At man er halvveis når man er i 
Bodø. Men turen ga rom for mange 
tanker og man fikk annet perspektiv 
på avstandene, hvordan Norge er 
befolket og at veistandarden på E6 er 
annerledes enn sørpå.

Hun fikk også nye perspektiver på 
livet da Erik hadde sine siste dager.

– Selv om det på mange måter 
var en grusom periode, så var det en 
tid for nærhet og gode opplevelser. 
Kongsvinger sykehus la forholdene 
til rette for at vi fortsatt kunne være 
kjærester. 

– Jeg er glad for at vi tilbrakte mye 
tid sammen den siste tiden. Ved å 
være tett på hverandre, fikk man op-
plevde de verdifulle gode øyeblikkene, 
og ikke bare se de dårlige periodene.

– Det var berikende.

Neste Innlandsprofil: 
Øystein Odd Espelund
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Funkis-samholdet truet

23 entusiastiske deltakere under Funkis ILs villmarkshelg på Åkersætra i august. Nå 
kjemper prosjektet for videre overlevelse.
Av: Jo E. Brenden

– Morsom hælj! Takk for tur’n til dere alle! skriver Ida 
Kathrine Lundby entusiastisk på Funkis IL Hedmarks 
Facebook-side.

Siden 2014 har Funkis IL levert natur- og idrettsop-
plevelser både til funksjonshemmede og friske. Pros-
jektperioden avsluttes 31. desember, og primus motor 
Vidar Alberti lover kamp for at prosjektet skal fortsette 
i drift.

Men først til villmarkshelgen, som ble avviklet for 
andre gang.

– Vi har leid Åkersætra gjennom turistforeningen og 
kjøpt inn masse telt og annet utstyr av midler som er 
gitt av stiftelser og andre bidragsytere. Målet har vært 
å få med funksjonshemmede ut i naturen, slik at de 
kan få oppleve det å overnatte i hytte eller telt. Tanken  
har vært å komme sammen på en litt annerledes 
arena. Her skulle de kunne kose seg ute, under åpen 
himmel og få opplevelser i villmarken, forteller Alberti 
entusiastisk.

I fjor var det kajakk, og tandemkajakken skulle 
brukes også i år. Men på grunn av smittefare i et alter-
nativt drikkevann fikk man ikke lov å sette kajakken på 
vannet i år.

– Dermed ble det pilkast, luftgeværskyting, grilling 
og gode historier rundt bålet; klassiske uteting. Og i år 
hadde vi med oss en såkalt Joelette Tracker fra Sitski 
Norway som drives av Ole Morten Svenkerud. Det er 
en stol med et hjul under som gjør at folk med relativt 
store funksjonshemninger også kommer seg fram 
utenfor veier og stier. Å komme litt vekk fra allfarvei og 
inn i skogen var en stor opplevelse for dem som fikk 
prøve stolen, forteller Alberti.

– På grunn av at det var både Birken og Pultost-

marten på samme helg, ble vi litt «stengt inne» denne 
helga, men vi hadde det likevel fint på setra. Det ble 
et veldig trivelig arrangement, oppsummerer Alberti, 
som takker Hedmark fylkeskommune for midlene til 
Åkersæterdagen.

Han satser på at det blir en lignende dag også neste 
år, men nå er det litt usikkerhet rundt hele Funkis IL-
prosjektet, som er eid av Hedmark idrettskrets.

– Prosjektet er ferdig i år, men vi ønsker sårt å 
fortsette i drift. Mange har dette som sitt eneste 
tilbud i regionen. Nå er det sendt ut søknader til kom-
munene i Hamar-regionen om midler til å opprette en 
stilling i Funkis IL. Vi ønsker ikke å gi kommunene et 
arbeidsgiveransvar, men at de støtter Funkis IL med 
midler som gjør at organisasjonen Funkis IL kan tilby 
tjenester for kommunens svakeste innbyggere også i 
framtiden. For drømmen er å utvikle Funkis IL til noe 
enda større, sier Alberti.

Han legger ikke skjul på at han ønsker å være den 
som fører Funkis IL videre.

Prosjektet har siden 2014 vært finansiert av Ek-
strastiftelsen, Hedmark fylkeskommune og de fire 
Kommunene i Hamar regionen, samt Norges Idretts-
forbund og PTØ senteret i Stange.

– Tanken bak Funkis IL har vært å synliggjøre mu-
ligheter for funksjonshemmede for aktiviteter i samar-
beid med eksisterende idrettslag og få de ut blant folk. 
Og det som har vært litt unikt har vært at vi også har 
hatt et søkelys om å ta «de friske» inn i vår aktivitet, 
framfor den andre veien. Ved å lage attraktive aktiv-
iteter som kajakk og elbandy har vi lyktes med å skape 
en arena der både funksjonshemmede og andre har 
kunne møttes. Og det har fungert så bra!
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Tilgjengelig i to forskjellige størrelser,
Acheeva Student og Acheeva Graduate

              Nyhet for aktivisering i klasserommet!

              Acheeva er en justerbar, multiposisjonell læringsstasjon 
              som lar elevene ligge rett og jobbe i en balansert 
              posisjon med full støtte. 

        Acheeva gir alle muligheter 
        for å delta i klasserommet 
                på likt nivå.

Beitostølen Helsesportsenter
        Ungdom og unge voksne

Aktivitet og deltakelse gjennom livet - www.bhss.no

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
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G J Ø V I K

L I L L E H A M M E R Ø S T R E - T O T E N

N O R D R E  L A N D

Ø S T R E  T O T E N
Ola Bergum Verksted og Transport AS

2847 Kolbu, Tlf. 61 16 05 15

L I L L E H A M M E R

S & B Stenersen AS
2636 Øyer, Tlf. 61 27 78 90

Ø Y E R

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

D O V R E

Skåtådalen 4, 2660 Dombås 

Tlf. 905 19 506

Tlf. 61 17 35 05
www.jostadel.no

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

Bjorliheimen hotell 
og møtesenter AS

2669 Bjorli
Tlf: 907 70 319

www.bjorliheimen.no

Per Reboli AS
2920 Leira i Valdres

Tlf. 61 36 25 55

N O R D - A U R D A L

Storgt. 55, 2870 Dokka
Tlf. 61 11 06 00  Fax. 61 11 99 66

Industrivegen 15, 2850 Lena
Tlf: 61 14 30 00 • Mob: 950 38 842

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
Murermester

Torodd Melbye AS
2943 Rogne

Tlf. 915 14 009

V E S T R E  T O T E N
Gulv-Service

2843 Eina, Tlf. 91 15 96 06

Sentrum Installasjon AS
Ringvegen 13, 2815 Gjøvik • Tlf: 61138680

www.sentrum-installasjon.no

GJØVIK
Damsletta 2

2827 Hunndalen
Tlf. 61 14 61 00
Fax. 61 14 61 20

G J Ø V I K

Jernvar’n har mer enn du trur!

2850 Lena - Tlf. 61 14 36 00
e-mail: post@lena-jernvare.no - www.lena-jernvare.no Vestvegen 150, 2847 Kolbu 

Tlf: 61 16 52 00 | www.totentre.no

Varli AS
Vestbyvegen 24, 2420 Trysil, Tlf. 95 05 50 56

____________________________________________________

Trysil Kommune
2420 Trysil, Tlf. 62 45 77 00

T R Y S I L

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

G R U E

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

_____________________________________________________

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

H A M A R

Reks-Bo Eiendom AS
2391 Moelv, tlf. 90 51 45 82

R I N G S A K E R

R I N G S A K E R

E I D S K O G S T A N G E

E L V E R U M

Andreas Grøttingsvei 21
2408 Elverum
Tlf. 62 41 80 00

www.anleggsgartnerarnesen.no

Andreas Grøttingsvei 21
2408 Elverum
Tlf. 62 50 75 00

Andreas Grøttingsvei 21
2408 Elverum
Tlf. 62 41 80 00

www.anleggsgartnerarnesen.no

H A M A R

V Å L E R
AS Trygve Myrer

Rørleggerforretning

Børsemakerv. 12, 2436 Våler 
Tlf. 62 42 01 44 

trygve.myrer@brednett.no

T Y N S E T

N O R D  O D A L

Nord-Odal
2120 Sagstua

Bruk ditt lokale forsikringsselskap
Tlf. 62 97 88 50  

Hedmark 
Dekkomsetning AS

Gjerluvegen 2, 2320 Furnes

Tlf. 62 35 00 22

Holmlundvn. 2, 2312 Ottestad
Tlf. 91690440

www.kbelektro.no

Tynset Maxi Taxi
Parkveien 16, 2500 Tynset

Tlf. 62 48 03 00 • www.taxi-hedmark.no
tynset@taxi-hedmark.no

• Industriporter • Garasjeporter 
Salg • Montasje • Service

2406 Elverum 
Tlf. 62 41 22 92 • www.emilsolbakken.no

Brugt. 56, 2321 Hamar
Tlf.   62 54 11 20

Elmontasje fyller 25 år

Kårtorpveien 1, 2320 Furnes
Tlf. 62 52 10 00

Vangsveien 111, Pb. 403, 2303 Hamar
Tlf. 62 54 00 50 • www.upl.no

 Stange
 kommune

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

www.stange.kommune.no

Team Innredning AS
Solvinvegen 223, 2335 Stange

Tlf. 62 58 46 00 * Fax. 62 58 04 67
www.team-innredning.no

Parkveien 1, 2500 Tynset
Tlf. 62 48 28 88 • post@orkide.no • www.orkide.no

Langreisespesialisten

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

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

Regnskapstjenester og økonomirådgivning 
for deg og din bedrift.

Vil du ha tallene på plass?

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

K O N G S V I N G E R

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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Hjelpemidler og gjenbruk 
Nye eller brukte hjelpemidler? Hvilke regler er det som gjelder? 
Av: Bente Kaldheim, avdelingsleder Rådgivning og Utredning, Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus/NAV

I sommer fikk jeg en telefon fra en far som var oppgitt 
fordi sønnen hans hadde fått en sykkel fra hjelpemid-
delsentralen som var oppskrapet og rusten og derfor 
ikke kunne brukes. 

Vi fikk sykkelen i retur, og ved gjennomsyn fant vi 
noen riper på setet og litt rust på noen av skruene, 
noe vi mente var innenfor det som kan forventes av et 
gjenbruksprodukt. Hvorfor har vi så forskjellig oppfat-
ning av saken?

Ulike forventninger

Det finnes ikke et fasitsvar på dette, men noe av svaret 
kan ligge i forventningene våre. Det er forskjell på nye 
og brukte hjelpemidler, akkurat som det er forskjell 
på en ny og en brukt bil. Har du forventninger om en 
ny bil er sjansen stor for at du blir skuffet dersom du 
får en bruktbil, selv om bilen dekker behovet ditt. Til 
hjelpemiddelsentralen ligger det en forventning om at 
vi skal gjenbruke hjelpemidler, og sykkelen det var sn-
akk om har en gjenbruksverdi på over 70 000 kroner.

Jeg ser derfor et behov for å informere litt om 
hva som skjer med et hjelpemiddel vi har fått i retur, 
hvilke krav hjelpemiddelsentralen har når det gjelder 

gjenbruk og hva du kan forvente av oss når du får et 
gjenbruksprodukt.

Hjelpemidler som utrangeres eller kasseres

Som hjelpemiddelsentral har vi et forvaltningsans-
var for hjelpemidler som er folketrygdens eiendom 
og vi skal påse at folketrygdens midler blir utnyttet 
mest mulig effektivt. I Forskrift om hjelpemiddelsen-
tralens virksomhet og ansvar står det at hjelpemid-
delsentralene skal sørge for resirkulering av brukte 
hjelpemidler. Når hjelpemiddelsentralen får et 
hjelpemiddel i retur, vurderer vi først om hjelpemidde-
let skal utrangeres eller kasseres. Målet med dette er 
å sikre at vi registrerer ut hjelpemidler som ikke egner 
seg for gjenbruk. 

Utrangering er en beslutning om at brukbare 
hjelpemidler kan gå ut av bruk fordi de ikke lenger er 
egnet til sitt opprinnelige formål. F. eks. at det er kom-
met nyere og bedre modeller på rammeavtale. Noen 
av disse hjelpemidlene kan gis bort til kommunenes 
korttidslager eller til veldedige organisasjoner som har 
avtaler med hjelpemiddelsentralen. Kassasjon er en 
beslutning om at materiell som er nedslitt eller skadet 



Medlemsblad for Norges Handikapforbund Innlandet 19

Innlandsposten nummer 3  ●  2016

Norges Handikapforbund Innlandet
Storgata 14, 2815 Gjøvik
Tlf.: 61 10 83 10
nhf.innlandet@nhf.no
facebook.com/nhf.innlandet
facebook.com/einarstun

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

Organisasjonskon-
sulent:
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

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

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

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

Lokallagene:
 
NHF Land
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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

og ikke lar seg reparere uten uforholdsmessige store 
påkostninger, skal tas ut av bruk. 

Hjelpemidler som gjenbrukes

Etter at hjelpemidlene som skal utrangeres el-
ler kasseres er plukket ut, står vi igjen med 
hjelpemidlene som skal gjenbrukes. Disse rengjøres, 
tørkes og overføres til vårt tekniske verksted, eller en 
ekstern leverandør, for klargjøring før de settes inn 
på lageret vårt.

Hjelpemiddelsentralene er pålagt et gjenbruk av 
scootere, manuelle- og elektriske rullestoler, senger, 
personløftere og lese-TV på 50 prosent av utlånsver-
dien. Av alle andre hjelpemidler, som blant annet 
sykler, er det et mål at gjenbruken skal ligge på minst 
15 prosent av utlånsverdien. 

Når vi får inn en søknad om et gitt hjelpemiddel, 
sjekker vi om vi har dette eller et tilsvarende produkt 
på lageret vårt. Hvis vi ikke har det, er vi pålagt å 
spørre de andre hjelpemiddelsentralene om de har 
hjelpemiddelet på sitt lager. Om ingen har hjelpemid-
delet på lager, kan vi kjøpe inn et nytt fra leverandør.

Forventninger til gjenbruksprodukt

Du kan forvente at gjenbruksproduktet skal dekke 
behovet ditt, på samme måte som et nytt hjelpemid-
del ville gjort. Du kan også forvente at det skal være 
rent og like sikkert i bruk som et nytt produkt. Hvis 
disse forventningene ikke innfris, betyr det at vi ikke 
har gjort en god nok jobb, og da vil vi gjerne høre fra 
deg.

Du kan også forvente at det noen ganger kan 
være noen riper på hjelpemiddelet eller at noen 
skruer kan ha litt overflaterust, så håper vi du kan 
leve med det. 

Vil ha påmeldinger 
til nytt idrettstilbud
I forrige nummer skrev vi om NHF Innlandet-
medlemmet Gunnar Jarl, som ønsket seg kontakt 
med folk som kunne tenke seg å drive med ball-
spill. Nå ønsker han å få litt fart på sakene.

– Jeg ønsker kontakt med interesserte, og helst 
bør folk ta kontakt med meg på den nyopprettede 
mailadressen min: nhf@gunnarjarl.com. Alternativt 
kan man ringe meg på telefonnummer 481 47 442, 
sier Jarl.

Jarl har et ønske å kunne drive en form for so-
sial trening med lagspill av ulike former. 

– Egentlig vil jeg bare ha det sosialt og moro 
samtidig som jeg får trent kroppen litt.

Han ser for seg et regionalt tilbud, der man 
finner fram til egnede lokaler der interessen er 
stor nok.

Og det skal ifølge Jarl være et lavterskeltilbud 
for alle, der man bare setter i gang og har det 
moro etter å ha lånt en baskeball, en volleyball, et 
boccia-sett; en eller en annen type ball.
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Lykke på Gjendebåten
Gjendebåtene ville ha med seg NHF-ere på en flott reise fra Gjendesheim til Memurbu 
og Gjendebu. For mange ble det en sterk opplevelse.
Av: Jo E. Brenden

– Veldig hyggelig å bli invitert med NHF Vågå på tur, og 
vi var særdeles heldige med været. Flotte høstfarger og 
sol, sier or ga ni sa sjons kon su lent Jo run Gran berg.

Re gi on kon tor da me ne var spe si al in vi tert til å være 
med på rei sen, sam men med med lem mer av NHF 
Vågå. Til sam men 33 rei sen de med NHF-til knyt ning.

For lo kal lags le der Ma ri ann Moen ble reisen på van-
net en sterk opp le vel se.

– Jeg ska det meg for fem og et halvt år si den, og var 
inn til da en iv rig fis ker i det samme om rå det. Det var 
veldig fint å kom me til ba ke, sier Moen.

Den sam me opp le vel sen had de 90 år gam le Olga 
Løk ken, som had de ster ke min ner fra om rå det fra da 
hun var yng re.

– Un der sight see in gen var be set nin gen yd my ke 

over for at man ge som var med i båten den ne gan gen 
had de lo kal til knyt ning og kan skje viss te mer om his to-
ri en i om rå det enn guide ne.

Bå tene har hele åtte av gan ger om da gen. For 
Gjendebåtene var det vik tig å vise at de kla rer å frak te 
funk sjons hem me de og gi også denne gruppen turister 
spek ta ku læ re na tur opp le vel ser.

– Jeg var enes te i rul le stol, men med litt hjelp så 
kom jeg meg fint om bord. Vi ble for talt at en ny båt er 
be stilt til nes te år. En katamaran som skal være uni-
verselt utformet, sier Moen.

Gjendebåtene er et tra di sjons rikt båt sel skap, som 
har vært dre vet i tre ge ne ra sjo ner. De er kan skje mest 
kjent for å frak te tu ris ter som øns ker å gå den spek ta-
ku læ re gå tu ren over Bes seg gen.

VAKKERT: Regionkontorleder Kjersti Bjørnstad Fremstad på båten. Foto: Jorun Granberg


