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Lederen

Nå har vinteren kommet
inn over oss, utrolig hvor
fort tiden går

Hjelpemiddelmessa er vel forbi og det ble ei super messe.
Tilbakemeldingene fra besøkende og ikke minst utstillerne, har vært
overveldende positiv. Vi blir ikke rike på penger av denne messa, men
vi har blitt rike på en hel masse som ikke kan kjøpes for penger;
omdømme, synliggjøring, bevisstgjøring, nettverk, velvilje,
samarbeidsevne osv.
«De 8 ansatte fra NHF Øst, NHF Oslo og NHFU som jobba med messa + Ragnhild Skovly
Hartviksen fra Øst og Oddvar Skogsletten fra Oslo som i lang tid jobbet for å få til denne
messa, har virkelig stått på og kan være stolte av det de har fått til. Ragnhild og Oddvar
fortjener en helt spesiell takk,» sier Hanne Grimstvedt, jeg mener jo at alle fortjener
STOR TAKK for alt dere har lagt ned av arbeidstimer.
Men det var jo med god hjelp av omtrent 30 medlemmer pr. dag som jobbet med regist
rering i døra, bistand under konferansene og på NHFs stand (inkludert LFS Oslo og
Akershus, HBF Oslo + HBF Akershus, NHF Skedsmo og NHFU) at messa ble gjennom
ført på en så fin måte, TUSEN TAKK.
Det er dette NHF handler om; felles innsats for felles mål.
I disse stunder når dette skrives er det tiden da kommuner- og fylkeskommunene
legger frem sine budsjett, alltid like spennende om det blir kutt eller økninger i våres
interesse felt. Fra Østfold fylkeskommune får AOF en stor sum til å bruk på voksen
opplæring som kommer NHF Øst til gode, for å gjennomføre våre opplærings tilbud til
medlemmene. For 2017 har fylkeskommunen i Østfold foreslått mindre penger til
voksenopplæringsmidler enn tidligere, Fylkeskommunen i Østfold inviterer alle organi
sasjoner til møte etter at budsjettet er lagt frem, der kommer AOF og NHF Øst til å
delta for å legge frem viktigheten ved å opprettholde samme sum som tidligere år.
Det kommer til å få store konsekvenser for vårt opplæringstilbud hvis det blir kutt i
2017, særlig siden vi i år har måtte avlyse kurs pga økonomi. Vi har kjørt kurs i 2016
med lav egenandel det fordi en del lag som sliter økonomisk skal ha muligheter til å
sende medlemmer på kurs, det gjorde at vi spiste opp potten vi hadde hos AOF for 2016,
allerede i oktober.
Fra Akershus fylkeskommune får vi hvert år god økonomisk hjelp til drift og tiltak.
Vi har ikke fått varsel om kutt i tilskuddet fra Akershus.
Fylkeskommunene i Østfold og Akershus viser gjennom sine pengestøtter at de verd
setter arbeidet som gjøres i frivillige organisasjoner. Sånn er det ikke ellers i landet, og
vi i NHF Øst vet at vi er veldig heldige med akkurat «våre» fylkeskommuner.
Nå er snart 2016 over, vil med dette ønske dere alle en fredfull jul.
Tove Larsen
Regionleder
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Helt på grensa

Er vi tøffe nok!!!!!
Nei takk - det tror jeg ikke. Jeg vandra hjem etter å ha vært på Uloba kafe. Det vil si at Uloba
samlet sine borgere som kjøper tjeneste av dem, til en uformell prat og litt kaffe. Kjekk gjeng
som pratet om forskjellige utfordringer og gleder med BPA (Brukerstyrt personlig assistanse).
Litt sånn ør i hue gikk jeg hjemover, og traff en ung kjekk rullestolbruker.
Tøff som jeg var, spurte jeg om hvorfor han ikke hadde
vært på dette Uloba treffet. Nesten alle som har BPA
bruker Uloba i Halden Noe annet får vi ikke velge. Nei,
det hadde han helt glemt. Han hadde bare noen få timer
og de brukte han på turer og sånn. Da ble jeg forundret,
i mine øyne trenger han ganske mange timer. Men nei,
for han fungerte hjemmesykepleien. Han gav blaffen i
hvem som kom, og når han ringte fikk han hjelpen han
trengte fra hjemmesykepleien. Gjerne etter en fest midt
på natta. Han fikk sin vilje gjennom i kommunen, og han
mente han klarte seg utmerket. Jeg må jo si at han
imponerte.
Noen dager etter snakket jeg med en ung jente, som
sloss for å få stå opp og legge seg når det passet henne.
Vi hadde samlet noen politikere for å vise dem hvordan
utfordringene for mennesker med nedsatt funksjons
evne hadde det i Halden Kommune. Jeg fortalte om mitt
liv med BPA, og hun fortalte om hvordan livet var uten
BPA. Hun har noe kommunen kaller for PBO- Praktisk
bistand og opplæring i hjemmet. For å si det enkelt, det
funker ikke.

Rådmannens budsjettforslag er kommet, og han klarer
å si at balansen er så skjør. Får Halden kommune 2
tunge brukere med bistandsbehov, så velter hele greia.
Hvordan kan en rådmann bruke det som eksempel? Er
det jeg som er for sårbar?
Det samme budsjettet foreslår å lage en egen boenhet
for eldre psykisk utviklingshemmede med stort
bistandsbehov. Hvor ble det av retten til å bo i sin egen
bolig livet ut? Har denne gruppa noen som sloss for
dem? Dersom dette blir en egen sykehjemsavdeling,
hvor er da inkluderingen? Unge mennesker blir jo plas
sert på gamlehjem. Hvorfor kan ikke gamle psykisk
utviklingshemmede få en vanlig sykehjemsplass mot
livets slutt? Hva sier dette om holdninger? Vi er imot
store boenheter (gettoer), men gamlehjem er vi vel for
(for de gamle altså 90+)?
Kommunene begynner å bli fantasifulle og pakker inn
mye rart og gir det nye navn. Er vi som kaller oss bruker
medvirkere tøffe nok? Er vi mange nok som står i bre
sjen?

Altså tre brukere i samme kommune, men med vidt for
skjellige løsninger. To av oss var noenlunde fornøyde,
den tredje jobber hardt for å få et mer aktivt og selvsten
dig Liv.

Samtidig vil jeg gjerne ønske dere alle sammen en riktig
god jul. Ta vare på hverandre, så snakkes vi kanskje i
2017. Til flere kamper og nye utfordringer, men også til
koselige sammenkomster og hyggelige pratestunder

Ja vi er forskjellige og det er fint med tilpassede opp
legg, men resultatet skal være til brukerens beste.

Anne Karin Johansen – Helt på grensa
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■ Tekst: Torleif Støylen
■ Foto: Ida Freng

Uten hjelpemidler er jeg
mindre selvstendig
Dette ærlige utspillet var essensen i Ida Hauge Dignes sitt innlegg på
Hjelpemiddelmessen på Lillestrøm tirsdag 18. oktober.
Jeg er ufri uten hjelpemidler
En sprudlende opplagt og flott ung jente innledet på semi
naret om hjelpemidler på årets messe i regi av NHF Øst og
NHF Oslo på Lillestrøm. Ida er leder av NHFU Øst og styre
medlem i NHFU Oslo.
Frihet for meg er at jeg har mulighet til å delta i samfunnet
på lik linje med andre, at jeg kan dra på kino, være sammen
med venner, ha fritidsaktiviteter og drive med trening. Jeg
kan benytte kollektivtilbudet og benytter buss og trikk ifm
min skolegang.
Frihet er et ord som betyr veldig mye for meg, sier hun og
legger til at hun elsker å sykle på sin batteridrevne sykkel.
Det kan hun gjøre over alt og gjør det.
Min frihet ved å ha gode hjelpemidler forebygger belast
ningsskader. Hjelpemiddelet bidrar til at jeg ofte kan reise
meg opp og stå oppreist. Noe som gir meg gode opplevel
ser, sier hun.

Uten de riktige hjelpemidlene blir livet mitt mer utford
rende. Jeg blir avhengig av hjelp til det meste og det blir
mindre følelse av å mestre hverdagene. Risikoen for belast
ningsskader blir mye større, jeg blir mindre selvstendig og
livskvaliteten blir betydelig redusert. Jeg blir fortere utslitt
og jeg blir ufri. Ida senker stemmen litt når hun kommer
med disse uttalelsene. Dette er ikke bare tomme ord, men
dette mener hun virkelig og det beskriver alternativet til ha
gode hjelpemidler på en tankevekkende måte.
Ida konkluderte sitt innlegg med at riktige hjelpemidler gir
henne muligheter og frihet. Uten ville hun bli mer isolert og
hjelpetrengende.
På spørsmål fra salen fikk hun spørsmål om hvordan hun
synes hjelpemiddelformidlingen fungerte for henne, svarte
hun kort og konsist. Det virker litt tungvint og ting går
kanskje litt tregt. Men jeg har en kjempeflott og dyktig
ergoterapeut som hjelper meg mye.
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Fri som fuglen rullestoler ikke tema
I regi av Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) og Drammen Flyklubb (DFK),
ble funksjonshemmede rullestolbrukerne introdusert for seilflysporten. At lufta
er for alle ble tydelig demonstrert denne dagen.
■ Av Jan Arne Dammen

Dugnadsånden lever
Med økonomisk støtte fra Extrastiftelsen, lån og egne
driftsmidler, har flyklubben bygget et nytt funksjonelt
klubbhus og gått til innkjøp av et nytt seilfly til 1,5 millio
ner kroner. Seilflyet LN-GHC er spesialutstyrt og har en
egen hendel som gjør at piloten kan styre sideroret uten
å bruke beina. Femten medlemmer av Flyklubben stilte
som seilflyinstruktører, bakkemannskap og piloter slik
at alle de påmeldte fikk minst én tur hver. Seilflyging er
en sport som krever felles innsats og dugnadsånden
lever i beste velgående her i Flyklubben. Med sitt enga
sjement og humør bidro dugnadsgjengen til at dette ble
en fantastisk dag for alle som deltok.
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Glideflukt
I stille glideflukt og med panoramautsikt til alle kanter
fikk 12 funksjonshemmede en uforglemmelig flytur i
noen tusen meters høyde. Sammen med instruktøren
fikk de prøve seg med å finne oppdrift slik at de kunne
føre flyet over skogkledde åser og bynære områder, for
så å komme seg tilbake til flyplassen.
På vingene igjen
Terry Gabo fra Lardal var igjen på vingene. En motor
sykkelulykke snudde opp ned på livet hans i 1986, men
det stoppet ikke denne energibunten. For ca. 20 år siden
begynte han med seilfly på Elverum og holdt på noen år.

Nå etter ca. 15 år var tiden kommet for å ta av igjen.
Terry var imponert over dagens flytype som var noe
annet en seilduk og spiler, som det var den gangen.
- Fantastisk fly og utrolig artig å få luft under vingene
igjen. Det var så herlig å henge i selene igjen da vi i 1000
meters høyde fløy litt akrobatikk og fikk til noen looper,
forteller Terry Gabo.
Søkt om midler
- En fantastisk følelse var det og du føler deg ikke handi
kappet i et seilfly, sa Anders Nupen Hansen fra LARS,
som kunne fortelle at LARS har søkt om midler til å
utdanne seks seilflypiloter gjennom Extrastiftelsen. Får
vi innvilget det så blir jeg veldig gjerne med, sa Anders.
Ubeskrivelig
At seilflyging gir naturopplevelser og der høyteknologi
spiller sammen med egne evner, erfaringer og kunn
skap, fikk de erfare sammen med dyktige instruktører.
- Kjempetøft, rått og helt uvirkelig var ord som Håkon
Gustavsen fra Larvik brukte. Dette ble en opplevelse for
livet og følelsen da vi hadde kommet opp i god høyde og
lina forsvant og vi ble overlatt til oss selv var ubeskrive
lig. Jeg var fornøyd bare å bli invitert og hadde regnet
med å se på, men når jeg i tillegg fikk fly selv, det er helt
enormt, sa Håkon.
Rullestol ikke tema
- Det var utrolig givende å kunne tilby funksjonshem
mede denne muligheten, og oppleve ekte flyglede, sier
leder av Flyklubben Stig Harald Hovind.

Klubben har stor tro på at det nye universelt utformede
klubbhuset de har bygget og at den fortsatte satsingen
på rekruttering av nye piloter, vil videreføre klubbens
lange tradisjon. Seilflygruppa i Drammen flyklubb er
Norges største seilflyklubb med rundt 200 medlemmer
og er tilsluttet Norges Luftsportsforbund, et særforbund
i NIF.
- En ting til, sier han, når vi pratet om fly og flyging så
ble rullestolen på en måte usynlig. Den var ikke noe
tema. Det var flyging dette dreide seg om, ikke om man
satt i rullestol eller ikke, avslutter en entusiastisk leder
Stig Harald Hovind.
Ta kontakt
Seilflygruppa i Drammen flyklubb er Norges største
seilflyklubb med rundt 200 medlemmer og er tilsluttet
Norges Luftsportsforbund, et særforbund i NIF. Lyst på
en prøvetur og kanskje starte opplæringen som fører
frem til seilflybevis? Ta kontakt med Drammen Flyklubb
http://www.drammenflyklubb.no/
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AKTUELT
STYRKER BARNS RETTIGHETER
I forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven foreslår
regjeringen å styrke barns og unges rett til medvirkning.
- I pasientens helsetjeneste må vi lytte til dem det angår. Det må også
gjelde de yngste blant oss. Jeg tror at vi i den norske helsetjenesten er
ganske flinke til å lytte til voksne og velformulerte pasienter, men jeg
tror ikke vi er like flinke til å lytte til dem som ikke er voksne. Derfor
sender vi nå på høring et forslag som styrker barns og unges rett til
medvirkning og medbestemmelse, sier helse- og omsorgsminister
Bent Høie på regjeringens hjemmesider. (Foto: Bjørn Stuedal)

MARKERER FN-DAGEN
Bufdir inviterte til markering av FNs internasjonale dag for personer med ned
satt funksjonsevne, ved å arrangere en fagkonferanse om hatefulle ytringer som
er rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne fredag 2. desember, melder
direktoratet på sine hjemmesider. Både statsråd Solveig Horne og direktør i
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Mari Trommald var annonsert som
innledere under konferansen. I tillegg kommenterte Likestillings- og diskrimi
neringsombudet rapporten Hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funk
sjonsevne, som er skrevet av Nordlandsforskning ved seniorforsker Terje Olsen
i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning. (Foto: Ilja C. Hendel)

RETT TIL KONTAKTLEGE
Med virkning fra 15. september fikk pasienter med en
alvorlig sykdom, skade og lidelse eller som har behov for
behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten
over en viss tid, rett til å få tildelt kontaktlege i spesialist
helsetjenesten, melder Helsedirektoratet. – Retten til en
kontaktlege i spesialisthelsetjenesten skal gi pasientene
økt trygghet, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i spe
sialisthelsedivisjonen. Kontaktlegen skal samarbeide med
pasientens fastlege. (Foto: Colourbox)

NY ORDLISTE FRA NRK
NRK og Språksjef Ragnhild Bjørge er i gang arbeidet med å
lage en ny liste over ord og uttrykk som kan brukes om
funksjonshemmede, meldte kanalen i sommer. Lista vil
også forklare hvorfor enkelte ord og uttrykk bør unngås.
NRKs brukerråd deltok i oppstarten av arbeidet. – Dersom
vi skal lage en slik ordliste må vi ha råd og rettledning fra
de det gjelder. Får vi ikke det risikerer vi å lage noe som
ikke er brukendes. Jeg har allerede fått nyttige innspill fra
gruppa, sier Bjørge til NRK.
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NY KAMPANJE FRA LFS
Landsforeningen for slagrammede (LFS) har denne
høsten satt inn støtet for å lære opp det norske folk i
redning av slagrammede. Målet er at ALLE skal lære
å kjenne igjen tegnene på et hjerneslag, slik at de
ringer 1 1 3 med en gang. Dette gjennomfører foren
ing blant annet med stands og innsats på sosiale
medier. Les med om kampanjen på www.slag.no
(Foto: Faksimile)

To skoler - to menneskesyn
Varteig skole i Sarpsborg traff nyhetene i august med en skikkelig gladsak om inkludering
av funksjonshemmede. Samme måned kom Ytre Enebakk skole også i nyhetene,
men den historien var ikke til glede for noen...
På Varteig er det én elev som sitter i rullestol. Helena Brest
går i niende klasse, og det er bare Helena som bruker rulle
stol. Istedenfor å gjøre dette til et problem, grep skolen
muligheten til å lære resten av elevene i klassen hvordan
det er å sitte i rullestol en hel dag. Prosjektet ”en dag i
rullestol” ble startet på våren, for å skape bedre forståelse
for Helenas situasjon og inkludere henne bedre i skole
miljøet. Elevene ville gjerne prøve, men det var mer proble
matisk enn de hadde trodd. – I klasserommet var det
vanskelig å komme fram. Ofte lå sekker og andre ting i veien
så jeg ikke kom fram til hyllene i rullestolen, forteller med
eleven Victoria Halvorsen til Sarpsborg Arbeiderblad. – Jeg
var veldig glad da dagen var over og jeg kunne reise meg
opp for å gå på mine egne bein. Den muligheten har jo ikke
Helena, sier sier Rakel Holmen.
Sarpsborg Arnbeideblad skriver at Helena selv er veldig for
nøyd, både med hvordan klassekameratene har taklet
utfordringen og hvordan hun blir inkludert og tatt med på
aktiviteter: – For meg har det blitt bedre her på skolen, sier
hun til avisen.
Sosiallærer Ingunn Roalkvam Larsen er overbevist om at
elevene nå har fått mer forståelse for Helenas liv, og er blitt
flinkere til å ta hensyn. Prosjektet fortsetter, ikke alle i klas
sen har fått sin dag i rullestol ennå.
Et strålende eksempel på å bruke kreativitet og vilje til å få
bedre inkludering!
På Ytre Enebakk skole er det tristere. 7. klasse skulle til
leirskole, men uten å ta med to funksjonshemmede elever.
Moren til 12 år gamle Caroline Sikkerbøl fikk først vite om
turen gjennom Facebook, etter at resten av klassen hadde
dratt. Anne-Berit Sikkerbøl mener Caroline ville hatt stor
glede av å være med på leirskolen: – Hun kan oppleve natu
ren, være med å leke ute. Det er sanseopplevelser som hun
ville hatt stor glede og nytte av, sier hun til Østlandsendingen.

under festforestillingen. Den gangen beklaget rektor
Wangen at det ble på den måten, og fortsatte – Denne hen
delsen er ikke et uttrykk for at vi på vår skole mangler
bevissthet og gode holdninger. Det er heller ikke et uttrykk
for at vi synes elevene i forsterket avdeling er mindre verdt.
Det virker ikke som om rektor og skolen har lært noe siden
2014. Heldigvis får de nå ekstraundervisning, både Enebakk
kommune og fylkesmannen i Akershus skal følge opp denne
saken. Så får vi håpe dette ikke skjer igjen på denne skolen.

Rektor ved Ytre Enebakk skole, Jo Wangen, sa til Østland
sendingen at det ikke virket naturlig for skolen at jentene
skulle være med. – Vi har et opplegg rundt leirskolen som
dreier seg om å nå faglige mål for sjuende trinn. De elevene
vi har på forsterket enhet har en helt egen plan og egne
mål, som ikke er en del av leirskoleopplegget, sier han.

Det er dessverre ikke uvanlig at barn og ungdom med funk
sjonshemminger ikke blir tatt med sammen med de andre i
skolen. Et større forskningsprosjekt som blir oppsummert i
boken ”Oppvekst med funksjonshemmede – Familie, livsløp
og overganger” viser at barn med funksjonsnedsettelser er
godt integrert i barnehagen, hvor ni av ti er en del av felles
skapet. Men så synker andelen som blir inkludert drama
tisk. I barneskolen bli syv av ti barn tatt med i klasse
fellesskapet. På ungdomskolen synker det til omtrent
halvparten, i videregående er bare tre av ti sammen med de
andre i klassen.

Det er ikke første gang Ytre Enebakk skole glemmer å
inkludere funksjonshemmede barn. Under feiringen av
grunnlovsjubileet i 2014 var det en hel avdeling med elever
med multifunksjonshemninger som ikke ble inkludert

Resultatet er naturligvis at barn og unge med funksjons
nedsettelser blir isolert og får færre venner enn barn uten
funksjonsnedsettelser. Vi har langt igjen til en likestilt skole.
At dette går ut over barn og unge gjør det svært sårt.
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Hjelpemidler på dispensasjon
I oktober trådte den nye rammeavtalen for manuelle rullestoler
og drivhjul med elektrisk motor i kraft.
■ Tekst: Bente Kaldheim - NAV

Som mange av dere har fått med dere var det et par av
merkene fra forrige avtale som ikke kom med denne
gangen. I den forbindelse har NHF gått ut og oppfordret
sine medlemmer å søke om og få disse rullestolene på
dispensasjon. Hva betyr så det?
Når NAV har inngått en rammeavtale på manuelle rulle
stoler står ikke hjelpemiddelsentralen fritt til å kjøpe inn
rullestolen du ønsker uten at det først er vurdert om rulle
stolene som er på avtale dekker behovet ditt.

•	Samsvarserklæring, dvs. om produktet er samsvarsvur
dert og CE-merket i henhold til direktiv om medisinsk
utstyr eller forskrift om medisinsk utstyr
•	Risikovurdert, bekreftelse på utført risikoanalyse og
referanse til standard brukt
•	Standarder, hvilke standarder og krav som produktet til
fredsstiller. Bekreftelse på utført prøving skal være
datert og signert.
•	Dokumentasjon i form av bruksanvisning, monterings
anvisning, sprengskisse med artikkelnummer på reser
vedeler og servicemanual på norsk.

Behov utover rammeavtalen
Den nye avtalen om manuelle rullestoler inneholder 16
ulike poster, fra aktiv rullestol med fastramme og rullestol
med sammenleggbar ramme til allround rullestol og kom
fortrullestol. I avtalen finnes også manuelle rullestoler
med ståfunksjon og barnerullestoler. I noen av postene,
som post 2 aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte,
finnes det seks ulike rangeringer. Sjansen for at ett av disse
produktene vil kunne dekke ditt behov vil være stor, mens
det i andre poster som post 10 rullestol med manuell stå
funksjon bare finnes ett valg.
Hvis du mener du har behov for en annen rullestol enn de
som er på rammeavtale, må du begrunne dette godt i søk
naden. Dersom hjelpemiddelsentralen er enig i begrunnel
sen, har vi anledning til å søke om dispensasjon fra ramme
avtalen for å kjøpe inn hjelpemidlet.

Krav til dispensasjonssøknader
Det er et krav om at alle søknader om dispensasjon, uan
sett type hjelpemiddel, skal godkjennes av avdelingsdirek
tøren på din hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralen
er også pålagt å vurdere hvilke produktkrav som skal ligge
til grunn for hvert enkelt innkjøp. Eksempler på produkt
krav kan være:
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Lenger leveringstid
Vi har hatt søknader om dispensasjon der det har tatt tid å
få på plass alle dokumentene som skal til for å oppfylle
produktkravene, noe som har forsinket leveringstiden
betraktelig. Når dokumentasjonen er i orden, bestilles
hjelpemidlet. Men siden hjelpemidlet ikke er på rammeav
tale, kan det ta lenger tid å få produktet fra leverandør enn
produktene som er på rammeavtale.
Hjelpemiddelsentralene har ofte deler til de mest vanlige
rullestolene på rammeavtalen på lager. Hvis det blir behov
for deler til en rullestol eller et annet hjelpemiddel som er
bestilt med dispensasjon, må delen bestilles fra leverandør
og dette vil forlenge leveringstiden.

Sjekk Hjelpemiddeldatabasen
Om du skulle ha behov for en ny manuell rullestol, så finner
du postene og rangeringene i hurtigoversikten i rammeav
talen for manuelle rullestoler og drivhjul med elektrisk
motor på www.hjelpemiddeldatabasen.no. Og er det ingen
av disse som dekker ditt behov, så kan hjelpemiddel
sentralen søke om dispensasjon for å kjøpe inn en annen
rullestol, men det vil sannsynligvis bety lenger leveringstid.

Rapport fra studietur til Gøteborg fra

Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
■ Av: Trude Remme (sekretær i fylkesrådet i Akershus) og Ann-Karin Pettersen
■ Foto: Ann-Karin Pettersen

Fylkesrådet i Akershus for mennesker med nedsatt funksjonsevne
gjennomførte en studietur til Gøteborg, Sverige fra tirsdag 4. oktober
til torsdag 6. oktober 2016. Gøteborg kommune ved utviklingsenheten
i fastighetskontoret (eiendomskontoret) hadde laget programmet.
Utviklingsenheten, ved fem ansatte, har et samordningsansvar for
kommunens arbeid med fysisk tilgjengelighet.
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Hvorfor Gøteborg?
Gøteborg kommunen og andre etater driver et systematisk
arbeid med å forbedre tilgjengeligheten i byen, og har gjort
et omfattende arbeid med å tilgjengelig gjøre transport,
boliger og arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne.
Fokus for oppholdet var på universell utforming innenfor
samferdsel (kollektivtransport, båttransport, holdeplasser,
reisekjeden), boliger (skolebygg, kulturarenaer), frilufts
områder (parker, kystlinjen) og idrett (idrettsarenaer).

Det faglige programmet startet onsdag 5. oktober:
Dagen startet med at utviklingsenheten i Fastighetskontoret
ga en innføring i hvordan Gøteborg er organisert politisk og
hvilke fagavdelinger som finnes. Utviklingsenheten er
koordinator for arbeidet med universell utforming og til
gjengelighet i Gøteborg. Etter at de vant prisen European
Access Award startet de et nettverk for å forbedre kommu
nikasjonen innad i kommunen og for å få til en helhets
tenkning.
Bakgrunnen for dette var å få tilgjengelighet i alle ledd; det
holder ikke å gjøre friluftsområdet tilgjengelig om ikke
man kommer seg dit. Noen fremgangsfaktorer for å få
dette til er blant annet tydelige politiske mål og bestillinger
(i budsjettet), veiledning og strukturell oppfølging, tydelig
ansvar og rollefordeling og ulike verktøy for innbyggerne.
De bruker blant annet ulike mobilverktøy, ledsagning, vei
ledning for tilgjengelige arrangementer, tilgjengelighets
database og tilgjengelighetsmerking. Tilgjengelighetsdata
basen inneholder alt fra lekeplasser, museum, skoler,
barnehager, bibliotek m.m. Databasen viser besøkeren
hvordan lokalet eller plassen ser ut og besøkeren kan der
med selv avgjøre om det er tilgjengelig eller ikke. Databasen
tar deg fra parkeringsplassen, av- og påstigningsplassen
eller fra bussholdeplassen via gangvei inn i bygningen. Du
kan få informasjon om kontraster, størrelse på heisen (om
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det finnes), om bygningen har døråpner eller ikke, eller for
eksempel om det finnes en sitteplass foran resepsjonen.
Videre fikk Fylkesrådet en presentasjon fra park og natur
forvaltningen. Fagavdelingen jobber med å gjøre byens
parker, natur og friluftsområder, badeplasser m.m. til
gjengelige. Alle hinder i offentlige områder som er enkle å
fjerne, skal være fjernet innen mandatperiodens slutt i
2018. I dette ligger f.eks. bruk av kontrastmarkeringer og
håndløpere i trapper. Alle offentlige steder skal legges i til
gjengelighetsdatabasen. Tidligere hadde tilgjengelighets
arbeidet mye fokus på bevegelse. Nå rettes også arbeidet
mot synshemmede (ved bruk av kraftige og klare farger,
ulikheter i materialer), hørselshemmede (ved å ta hensyn
til støydemping, balanseproblemer, tegnspråk), allergikere
(ved å unngå sterke lukter og ved bruk av allergivennlige
planter) og personer som har vanskeligheter med å orien
tere seg (gi dem tydelige rom). Foredraget sluttet med at vi
var på befaring på Trädgårdsföreningens lekeplass. Her var
det tilrettelagt for barn i rullestol også. Egen sandkasse for
de i rullestol. Denne sandkassen var i samme utforming
som den på bakken. (se bilde og tegning over parken)
Til sist denne dagen tok Rådet buss til Torshallen idretts
anlegg og fikk der en presentasjon fra idretts- og foren
ingsforvaltningen om hvordan de arbeider med tilgjenge
lighet, samt en omvisning i hallen. Hallen er bygget med
spesielt fokus på støydemping – alle vegger er bygget med
treplater som er gjennomhullet. Videre er all skilting med
uthevet skrift og blindeskrift. Alle garderober er tilgjenge
lige, og der er egne dusjer til de som bruker rullestoler.
Både tribune og hall er tilgjengelig for rullestolbrukere.

Program 6. oktober:
Torsdag 6. oktober handlet om kollektivtransport og uni
versell utforming/tilgjengelighet. Dagen startet med en

presentasjon fra färdtjänstförvaltningen med fokus på pro
sjektet KOLLA (kollektivtrafikk for alle), reisetrening, flex
linjen og informasjon om hvordan det ligger an fram mot
2021. Gøteborg har satset for å få flere personer med funk
sjonsnedsettelser til å reise med ordinær kollektivtran
sport. Blant annet har de en ledsagerservice på termina
lene som hjelper til med bytte av kollektivtransport.
Tjenesten bookes på forhånd og inngår i billettprisen. De
har også ansatte som hjelper med reisetrening. En reisein
struktør hjelper til ved første reise med trikk, buss eller
ferge. Instruktøren kan vise hvordan man går om bord med
en rullator eller rullestol, kjøper billett og lignende.
Tjenesten er gratis. Disse tiltakene har ført til at flere tør å
reise med kollektivtransport.
Som ledd i prosjektet er det også gjort mye innenfor tekno
logi, blant annet en reiseapp som viser om neste trikk,
buss eller båt er universelt utformet for eksempel.
Videre denne dagen fikk Fylkesrådet en presentasjon fra
Vesttrafikk. De snakket om hvordan reisende kan planlegge
hele reisen i et automatisert transportsystem. Videre om
hvordan Vesttrafikk strategisk jobber med dette og hvordan
de tar hensyn til ulike typer brukergrupper; den rutinerte

reisende, planleggeren, nybegynneren og de som kun
reiser med kollektivtrafikk innimellom. Visjonen er å kunne
planlegge reisen i reiseplanleggeren eller via personlig
service og få et forslag inklusive pris for hele reisen.
Deretter kan man bestille reisen og eventuell veiledning i
reiseplanleggeren eller via personlig service. Ved selve
reisen kan personen ta seg fram uhindret etter sine egne
forutsetninger og får samlet informasjon ved behov. Den
reisende har betalt for én billett som gjelder for hele reisen.
Ved uforutsette hinder i trafikken får den reisende under
hele reisen rask og pålitelig informasjon med valgmulig
heter. Det er også enkelt å gi synspunkter og forslag til for
bedringer på reisen.
Dette var en lærerik studietur for min del. I denne rappor
ten kan dere finne temaer som dere kan bruke i deres
kommune, og ikke minst i Østfold fylkeskommune.
Når det gjelder parkområdet var den helt super. Det var til
rettelagt for rullestolbrukere – helt frem til huskene og
andre lekeapparater. Både for stor og små. Fine tilrette
lagte stier.
Ellers i Gøteborg by var det mye brostein. Ikke alltid like
greit for bevegelseshemmede, men de hadde lagt inn en
ledelinje som var i flat stein, og her kunne man gå. De
hadde tatt bort overgangsfeltet/fotgjengerfelt ved lyskryss
og andre kryss. De har funnet ut at fotgjengere ser seg
bedre for når ikke overgangsfeltet er der. Det var «stor»
forvirring for min del når jeg ikke fant fotgjengerfeltet, men
jeg kom da over.
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Oppsummering fra fagdagen
Lørdag 17. september avviklet LFPS Akershus og LFPS Østfold den 3. fagdagen
sammen. Det var 50 medlemmer inklusive assistenter fra LFPS i Akershus,
Østfold, Oslo og fra LFPS Aust- Agder møtte fram til fagdagen.
Dagen startet med litt generell informasjon fra LFPS’
hovedstyre v/Arne Furulund, og deretter ble det servert 2
retters lunsj i restauranten før det var tid for fagdagen.
Årets tema var pust og pusteproblematikk ved overlege Ove
Fondenes og spesialsykepleier Sølvi Margrethe Flaten og
fysioterapeut Ellen E. Holsvik.
Overlege Ove Fondenes begynte sitt foredrag med at polio
skadde har mange med pusteproblemer og søvnapnè.
Respirasjonssvikt er stor årsak til sykelighet og død hos en
rekke pasienter. Ved svekket belgfunksjon – «pumpesvikt».
er lungefunksjonen nedsatt når belgfunksjonen er nedsatt.
Kronisk pustesvikt kan føre til hjerteproblemer og hyppige
lungebetennelser. Når «pumpen» (belgfunksjonen) svikter,
kan mekaniske pumper erstatte tapt funksjon.

Pustesvikt – hva er det?
Muskulaturen i hals og gane blir slapp, og klapper sammen.
Dette fører til pustestopp. Årsaker til pustesvikt kan være
astma, kols, lungebetennelse, punktert lunge, «stiv» lunge,
skade /sykdom i ryggmarg, hjerne, svak muskulatur.
Skjevhet i ryggen kan føre til nedsatt pumpefunksjon.
Underventilering skjer når pustesvikten først og fremst
skyldes dårlig evne til innpust. Ved søvn er pustesenteret
slappere og tregere, og det blir langsommere og dypere
aktiviteter i hjernen. Pusteforstyrrelser skjer under REM
søvn = rapid eye movement. Utvikling av underventilering
som skjer over lang tid, kan ende med underventilering på
dagtid også. Symptomer på underventilering: Morgen
hodepine, dagtidstretthet, søvnproblemer, dårlig hukom
melse og konsentrasjon, tungpustet, tungpustet i ryggleie,
slapphet, uvel, nedsatt appetitt, hyppige luftveisinfeksjo
ner, vektendring. Ustabile øvre luftveier: Pustestopp fører
til stadige oppvåkninger og lite dyp søvn. Pasienten blir
anbefalt å bruke Cpap som holder svelget åpent.

Når kan pustehjelp være nødvendig
-	Når sykdom har god effekt av behandling med
hjelpemidler
-	 Ved symptomer på pustesvikt
-	 Ved påvisning av pustesvikt

LMTV – (langtidsvirkning mekaniske virkemidler)
hvordan hjelper det
-	Bedrer/normaliserer innholdet av karbondioksid og
oxygen i blodet
-	 Omstiller pustesenterets aktivitetsnivå
-	 Gir hvile for pustemuskulaturen

Behandlingsmål LMTV:
-	 Livskvalitet, Livskvalitet, Livskvalitet, Forlenge livet
-	Andre behandlingsmål = normalisere pusten når en sover
Helseforetakene har ansvar for iverksettelse og opplæring
i bruk av pustehjelpemidler og ved behov for fornyelser.
Kommunehelsetjenesten har ansvar for omsorg og pleie.

Det er viktig av poliopasienter etterspør undersøkelse
Det ble åpnet for spørsmål, og det var en veldig engasjert
forsamling som hadde mange spørsmål, bla: Luftfuktighet
til pusteapparatet. – innebygget fukter, og ca halvparten av
brukerne trenger luftfukter. Slange med varmeelement
kan være aktuelt når en sover i kaldt rom. Dette er utstyr
en kan be om å få i tillegg når en er avhengig av pustehjel
pemidler. Medisinering i apparatet - kan ikke gis i Bipap.
Innsovningsproblemer er egentlig ikke uttrykk for puste
problematikk. Det er ingen sammenheng mellom en godt
trent person og behov for pustehjelpemidler. En kan være i
god form, trene mye, være aktiv, men likevel ha behov for
pustehjelpemidler. Vær obs på symptomer som melder seg
selv om du er godt trent – for eksempel urolig søvn, hode
pine osv… Hvis slike symptomer melder seg, er det viktig at
en ber om undersøkelse.

Maske og trakeostomi v/spesialsykepleier
Sølvi Margrethe Flaten
I 2012 var det 2 nasjonale veiledere i Helsedirektoratet.
Dersom en ønsker mer opplysninger, finnes det på Helse
kompetanse.no/pust. Her finnes kurs som man kan gå inn
på for å øke kompetansen og kanskje få svar på noen
spørsmål. Ved bruk av pustehjelpemidler, plasseres mas
kinen på nattbordet og ikke på gulvet. Det kan bli for kaldt
og medføre kondens i slangen.
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Overlege Ove Fondenes

Spesialsykepleier Sølvi
Margrethe Flaaten

Maskebehandling:
Tilpasning av maske: Masken som er laget av cilikon, må
sitte godt. Den skal ikke gnage, ikke lekke, ikke stramme
eller være ubehagelig på. Det finnes en rekke typer mas
ker, så man må finne fram til den beste i samarbeide med
spesialsykepleieren. Det er viktig at du tar på deg maska
riktig. Hvis du får problemer med tørrhet i nese og munn
og i øynene, er det tegn på at maska lekker og at lufttrykket
blir for hardt. Ved for stor lekkasje kan det føre til at en
puster i utakt med maskinen. Ta dette opp med den som
hjelper deg med tilpasningene. Ikke legg maska i skuffen.
Vanlig forbruk er 2 masker pr år. For å kunne forebygge
komplikasjoner ved bruk av maske, må man kunne mon
tere og demontere maske og hodestropper. Dette lærer du
ved utprøving og tilpassing. Hvis du får nattlekkasje, så snu
litt på maska, den kan forskyve seg litt når du flytter på
deg.

Rengjøring: VIKTIG
Masken må vaskes og være tørr når den settes på. Indre
membran – cilikonmasken – må vaskes hver dag sammen
med evt vannbeholder til luftfukter. Bruk mildt såpevann.
Det er viktig at masken vaskes hver dag, slik at hudceller
og fett fra ansiktet blir fjernet. Masken blir ubehagelig å
bruke hvis den ikke vaskes. Den blir stivere i materialet og
fører til mer lekkasje. En stiv maske slutter ikke ordentlig
til. Rengjør ansiktet også før du tar på deg masken. Med
ukentlig renhold menes at man tar fra hverandre alle
delene av masken og legger delene i lunket såpevann en
stund. Deretter tas det opp av vannet og skylles godt før det
settes til tørking. Man skal samtidig vaske og skylle slan
gen. Vannbeholder til luftfukter vaskes en gang i uka i opp
vaskmaskinen, hvis du har mulighet til det. Hodestroppene
kan vaskes i vaskemaskin, men husk på borrelåsene. Det
er greit om de bare vaskes for hånd. Trakeostomi = hull inn
til pusterøret = invasiv behandling. Det kan være behov for
trakeostomi og respirator når man trenger pustehjelp stør
stedelen av døgnet.

Fysioterapeut
Ellen. E Holsvik

Bjørn Danielsen,
LFPS Akershus

Slimmobilisering ved nevromuskulære tilstander
v/fysioterapeut Ellen E. Holsvik
Dette brukes f.eks ved polio, hvor lammelser, smerter,
pust, feilstillinger i ledd, fatique fører til vansker med å få
opp slim fra lungene. Lungevolum varierer – frisk, vel
trente personer fylles lungene med mellom 4-6 liter luft
når vi puster. Ellers er opptaket mye mindre ved å fylle lun
gene og elastisiteten i lungene minker. Respirasjonskravet
øker i takt med anstrengelse, og får man ikke nok luft inn
blir hostekraften mindre. Nedsatt hostekraft kan føre til
sammenklapping av lungeblærer, sekretstagnasjon, nedre
luftveisinfeksjoner, tap av elastisitet, stivhet i lungene.
Hostekraft måles av peak flow meter som er en enkel
måling. Slimmobiliserende tiltak er fysisk aktivitet, god
væskebalanse, stillingsendringer, inhalasjon av saltvann
eller medisiner, Cpap eller Bipap, Pep-fløyte, manuell hos
testøtte, Air stacking. Manuelle teknikker kan kombineres
med manuell hostestøtte for å få effektiv hoste f.eks froske
pusting – les grodanding (svensk) på Google, hostemaskin.
Til sist ble hjelpemidler som maskiner, masker og hoste
hjelp satt ut på forskjellige stasjoner, hvor den enkelte
kunne spørre om ting de lurte på, prøve masker som var
tilkoblet maskin og som ikke var tilkoblet. Det er helt tyde
lig at det er behov for slike samlinger hvor vi får informa
sjon fra spesialistene, og kan se hjelpemidlene. En av kom
mentarene jeg hørte fra en stasjon var: «Nå tror jeg
jammen du har reddet livet mitt. Jeg fikk prøve en maske
som jeg kan ta på og av selv uten hjelp. Tusen takk.»
Tusen takk kan vi vel si alle sammen. Det var en vellykket
dag med mye informasjon som jeg håper den enkelte tar
med seg. Hvis du er i tvil om du har pusteproblematikk, ta
kontakt med legen din som henviser det deg til sykehus/
spesialhelsetjeneste for testing av om du bør bruke puste
hjelpemidler. Det er viktig å puste
Aud Aasheim
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Hjelpemiddelmessa Øst 2016

- nytt sted, ny suksess
Nesten 2000 besøkende tok turen innom Hjelpemiddelmessa Øst, 17.-18. oktober.
NRK Østlandssendingen kjente også sin besøkelsestid.
■ Tekst og foto: Ida C. Freng

NRK-opptak: Østlandssendingen besøkte messa, og Sverre
Bergenholdt benyttet anledningen til å vise hvor utrolig viktig
aktivitetshjelpemidler er i hverdagen.

Sterkt panel: Henriette Nielsen (NHFU) var en av flere
bidragsytere på fagprogrammets BPA-dag.

– Det har vært et stort og krevende prosjekt å dra i havn,
men nå er det bare utrolig moro, sprudler Jørgen Foss.
Messa har vært åpen i drøyt en time, og det myldrer av folk
blant de nesten 60 standene som er reist inne i Hall E på
Norges Varemesse på Lillestrøm. Utenfor stopper en jevn
strøm av TT-biler og slipper folk av, og parkeringsplassen
blir fullere og fullere.
– Vi gjorde en kjempeinnsats for å sikre tilgangen til
messa. Vi ordnet ekstra parkeringsplasser, ved at de med
HC-kort kan stå over to plasser dersom de ordinære
HC-plasene ikke er ledige. I tillegg fikk vi ordnet en avtale
med Velferdsetaten i Oslo kommune, slik at TT-brukere
kunne få benytte seg av en reise til messa tur/retur til ordi
nær «utenfor-bygrensa» takst, forteller han.

middelet «NuStep», og hvor viktig det er å beholde hjelpe
middelordningen på stat, slik regionleder Magnhild
Sørbotten forteller om i radioinnslaget.

TV og radio
Deretter må messegeneralen haste videre, for NRK
Østlandssendingen har også tatt turen til messa. En drøy
time senere er råstoff til intet mindre enn to innslag i boks
for kanalen, et til radio og et til tv-sendingen.
– Det er utrolig viktig at vi kan bruke arrangementer som
Hjelpemiddelmessa Øst til å sette fokus på våre saker, sier
Foss, og fortsetter:
-	 Både hvor viktig hjelpemidler er for den enkelte, som
Sverre Bergenholdt viser i innslaget med aktivitetshjelpe
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Stor spredning
De nesten 60 utstillerne bød på et vell av ulike hjelpemidler.
Manuelle stoler, sykkelfronter, terrenggående kjøretøy,
BPA-tilbydere, sansehjelpemidler, rehabiliteringssteder,
Boots spesialutvalg, baderomsinnredning, servicehunder
og varmeplagg var bare noe av det en kunne sjekke ut.
– Enkelte har etterlyst store, elektriske rullestoler. Vi invi
terte alle de store leverandørene på feltet, men dessverre
var det flere av dem som valgte å ikke komme, sier Foss.
Blant de som valgte å delta var tilbakemeldingene gode.
– En av utstillerne måtte hente mer materiell til dag 2, for
de gikk tomme. Mange melder om enormt stor interesse
og godt besøk på standene sine, sier Foss.

Godt besøkt
Hanne Grimstvedt, regionkontorleder i NHF Øst anslår at
minst 1974 mennesker var innom messa.
– Våre frivillige i døra gjorde en stor innsats for å registrere
de som kom, men i perioder var trykket så stort at ikke alle
fikk skrevet seg på listene, forteller hun når dørene er
lukket tirsdag ettermiddag, og nedriggingen er i gang.

Populære: Standen til Norske
Servicehunder tiltrakk seg mye folk,
særlig under demonstrasjonene av
hva hundene kan.

Spennende nyhet:
No Isolation
besøkte messa
med sin AV1
robot.

Besøkslistene viser i ettertid at det har vært et veldig
«riktig» publikum på årets messe. I tillegg til brukere av
hjelpemidler var det svært mange kommune- og bydels

ansatte, ansatte ved skoler, representanter fra Olympia
toppen, ansatte ved pleie- og omsorgsinstitusjoner og
andre hjelpemiddelleverandører innom.

Spennende fagprogram

Hjelpemiddelmessa Øst 2016 bød ikke bare på stort og
smått av nyheter fra hjelpemiddelområdet. Begge dagene
serverte NHF Øst og NHF Oslo et velfylt fagprogram. Dag 1
var viet BPA, der Henriette Nielsen, leder NHFU Oslo
(Norges Handikapforbund Ungdom), Ann Kristin Krokan,
politisk leder i Uloba, Anne-Lise Kristensen, Pasient- og
brukerombud i Oslo og Akershus, Anne Cathrine Garder,
virksomhetsleder i Brukertorget Asker kommune og Tove
Linnea Brandvik, sentralstyremedlem i Norges Handikap
forbund deltok med innlegg og besvarte spørsmål. Dag 2
ble hjelpemidler satt på dagsorden. Nils Erik Ness, for
bundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund deltok, det
samme gjorde Lars Ødegård fra Ekspertutvalget for hel
hetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken, samt
byrådssekretør Mette Kolrus og avdelingsdirektør i NAV
Bente Kaldheim. Kanskje aller størst inntrykk gjorde Ida
Hauge Dignes sitt innlegg, der styremedlemmet fra Norges

Engasjerende: Ida Hauge Dignes (NHFU) målbandt salen med
sitt innlegg om hvordan hjelpemidler er en viktig forutsetning
for frihet.

Handikapforbund Oslo holdt en engasjerende appell om
hvorfor hjelpemidler, og nettopp riktige hjelpemidler, er så
viktige i hennes liv.
-	 Uten de riktige hjelpemidlene blir livet mitt mer utford
rende. Jeg blir avhengig av hjelp til det meste og det blir
mindre følelse av å mestre hverdagene. Risikoen for belast
ningsskader blir mye større, jeg blir mindre selvstendig og
livskvaliteten blir betydelig redusert. Jeg blir fortere utslitt
og jeg blir ufri. Riktige hjelpemidler gir meg muligheter og
frihet, konkluderte hun.

– Riktige hjelpemidler gir meg
muligheter og frihet!
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OBS OBS - NYE REGLER
FOR PARKERING!
De nye parkeringsforskriftene trer i kraft fra 1. januar 2017.
■ Tekst: Birger Nymo ■ Foto: Colourbox

Fra dette tidspunktet skal i prinsippet alle parkeringsplas
ser være universelt utformet, enten det gjelder offentligeeller privatdrevne parkeringsplasser. Vel, så enkelt er det
ikke. Det vil ikke være mulig å implementere alle krav som
de nye forskriftene legger opp til innenfor denne fristen.
Derfor trenges det overgangsordninger, som for enkelte
elementer vil vare helt frem til 1. januar 2021.
Overgangsordningene gjelder for eksisterende parkerings
plasser/p-hus, som ikke har de nye kravene implementert i
parkeringsanleggene.
Nye parkeringsplasser/p-hus som bygges etter 1. januar
2017 er ikke omfattet av overgangsordningene, men skal
bygge i henhold til de nye parkeringsforskriftene, hvor kra
vene til universell utforming blir slik vi kjenner dem fra
TEK10.
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Kravene til universelt utformede parkeringsanlegg og
betalingsløsninger skal i løpet av overgangsperioden fases
inn i eksisterende anlegg. Nye anlegg som bygges etter
1. januar 2017 skal ha dette fra dag en.
De nye forskriftene slik de er vedtatt, sier at det fra
1. januar 2017 skal innføres en ikke-manuell betalingsord
ning på lukkede vilkårsparkeringsplasser. Med «lukket»
siktes til plasser med fysisk bom. Formålet med bestem
melsen er at også de som ikke kan betjene en bom skal
kunne parkere på stedet. Dette tilsier at det må installeres
en teknisk innretning som kan åpne bommene uten at det
trekkes lapp e.l. Dette vil ta tid og er svært kostbart å
installere. Derfor etableres det en overgangsordning frem
til 2021 for å få dette på plass.

Forskriftene sier videre at forflytningshemmede med kom
munalt parkeringsbevis skal kunne parkere gratis på
kommunale vilkårsparkeringsplasser. Det innebærer at de
også skal kunne parkere gratis i kommunale bomanlegg.
Vanskeligheten her er at det ofte må trekkes en billett for å
komme inn i slike anlegg, og kvittering for betaling må
legges inn i en automat for at utkjøringsbommen skal åpne
seg. Her planlegges det derfor en overgangsordning, men
samtidig et krav om at de som ikke kan betjene en bom,
skal kunne kontakte parkeringsvirksomheten og få bistand
(forhåndsavtale).
Betalingsplikt for funksjonshemmede skal alltid skiltes.
Dette tilsier at dersom det ikke står slikt skilt, er det gratis
å parkere.
Det vil opprettes et register for Parkeringsbevis for funk
sjonshemmede, samt utarbeides ny parkeringsbevis som
vil bli vanskeligere å manipulere og å omsette. Det påpekes
videre at den tekniske utviklingen sammenholdt med nye
krav til HC-bevis og register over gitte tillatelser, vil gi
løsninger i løpet av få år. Det vil også gis mulighet til å
registrere parkeringskortene i det nye registeret.
De nye forskriftene medfører at funksjonshemmede vil
miste den retten de i dag har til å parkere ubegrenset på
tidsbegrenset parkering. Denne retten erstattes med en
rett til å parkere inntil dobbelt tid på plasser regulert med
parkering fra 30 minutter og oppover. Retten vil gjelde på
både private og offentlige plasser. Når det gjelder regule
ringer med tidsbegrensning under 30 minutter, vil det ikke
bli åpnet for at funksjonshemmede skal kunne parkere
ubegrenset/utvidet tid.

FAKTABOKS:

Andre endringer:
•	Tre faste gebyrsatser, på 300 kr, 600 kr og 900 kr.
Sistnevnte gebyr er for feilparkering på HC-plass.
•	Forflytningshemmede med parkeringstillatelse
har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale
plasser. På private parkeringsplasser vil denne
gruppen bare ha betalingsfritak dersom parke
ringsvirksomheten har bestemt det.
•	Det blir fortsatt ulike skilt på offentlig og privat
parkering, men hvilke skilt som skal benyttes hvor
skal likevel standardiseres. Blant annet skal kom
munale vilkårsparkeringsplasser skiltes med den
kjente, hvite P-en på blå bakgrunn. Slik vil de
plassene hvor det er betalingsfritak for forflyt
ningshemmede være lett synlige. Private vilkårs
parkeringsplasser skiltes med en svart P på hvit
bakgrunn.

Implementering av nye universelt utformede billettauto
mater skjer fortløpende og skal være gjennomført innen 1.
januar 2021. Videre foreslås det at retten til betalingsfritak
i lukkede anlegg skal gjelde fra 1. januar 2021. Som kom
pensasjon foreslås at funksjonshemmede skal beholde
dagens rett til å parkere ubegrenset på tidsbegrensede
plasser.
De nye parkeringsforskriftene er meget omfattende, og vil
ta tid å få implementert. Derfor har man en overgangsord
ning som vil vare frem til 1. januar 2021. Etter dette skal
alle offentlige og private parkeringsplasser/p-hus omfattes
av de nye forskriftene, og være universelt utformet.

OVERTID. LUNSJ. MØTER. SELSKAP.

Mat som metter
og varmer
Kontakt oss på 63 94 11 00.
Hent selv eller avtal levering.
OrbitArena catering
Trondheimsvegen 116, Jessheim

www.orbitarena.no
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BPA, antisklimatter, servicehunder,
hjelpemidler. Mye spennende på messe!
«Messegeneral» Jørgen Foss (regionkontorleder NHF Oslo) var litt skuffet over at de
store firmaene som leverer hjelpemidler valgte ikke å være med i år.
■ Tekst: Torleif Støylen
■ Bilder: Torleif Støylen, Ida C Freng

Mange leverandører valgte ikke å være
med på årets messe, men …
Grenseløst besøkte Hjelpemiddelmessa i regi av NHF
Øst og NHF Oslo en dag i midten av oktober. En kort prat
med «messegeneralen» ved ankomst, røpet at det var
litt skuffende at noen av de største leverandørene av
hjelpemidler valgte ikke å være med på årets messe.
Men når det er sagt var de ca. 55 utstillerne som var her
veldig godt fornøyd. Ikke minst er fremmøtet veldig godt
og trolig har bortimot 2000 interesserte vært innom de
to dagene Hjelpemiddelmessa 2016 pågikk.
Det er alltid interessant og litt spennende å rusle rundt i
et messeområde. Hva skjer på hjelpemiddelområdet?
Er det noen store og revolusjonerende nyheter i år?
Kanskje var det ikke det. For så vidt var det spennende

med den sammenleggbare elektriske rullestolen som
Eloflex presenterte.
Mange fritidshjelpemidler ble presentert. Både for
vinterbruk og sommerbruk. Jeg registrerte at mange av
de yngre besøkende på messa besøkte disse standene
og fikk informasjon om gode og tidsriktige fritidshjelpe
midler. Jeg fikk inntrykk av at mange nå er opptatt av
produktets utseende. Mange av hjelpemidlene på messa
er prisforhandlet og tilgjengelig via NAV.
En av de første jeg traff på min vandring rundt i den
store hallen var mangeårig tillitsvalgt i NHF og leder i
NHF Søndre Vestfold, Gunn Perry. Vi slo følge en liten
stund og jeg rakk å komme til med noen spørsmål.
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Kjenner du tegnene på et hjerneslag, kan DU redde liv!

SPRÅK:

Snøvler og babler? Vanskelig å forstå!

LAMMELSE:

Klarer kun å løfte den ene armen?

ANSIKT:

Skjev i ansiktet?

GANGE:

Vanskelig for å gå?

Det er tydelig at BPA er «in» for tiden.
Dette viste de mange leverandørene av
BPA tjenester som hadde stands på mes
sen. Mange for meg litt ukjente leveran
dører, men også de «gode gamle» var på
plass.

Også dyr hadde plass på årets messe.
Servicehundene, som viste sine egenska
per ga mange en aha opplevelse. Det var
helt utrolig fascinerende å se hvor lojale og interesserte
og dyktige disse dyrene var til å hjelpe til.

RING EN EN TRE 113 VÆR RASK! Hvert minutt teller
Etter å ha vært aktiv i så mange år, var det veldig hygge
lig å møte mange kjente. Hun syntes kanskje ikke det
var så mange nyheter, men fant stor interesse å utfor
ske ulike ting til badet som vask, badekar ol., samt
mange nye sykkelmodeller.
Hun hadde allerede observert at der var nyheter på
trykkavlastede madrasser og det fikk henne til å tenke
seg muligheten til fornyelse. Jeg traff også en som
hadde et ekstra hjul montert foran rullestolen. Hadde
sett et bilde av en slik, men ikke i funksjon. Nyttig infor
masjon, sa hun før hun hastet videre til andre utstillere.
På årets messe var det også lagt opp til faglig program
begge dagene. Første dag var det BPA (brukerstyrt per
sonlig assistanse) som hadde hovedfokus. Hovedtema
var de muligheter og utfordringer man har med BPA
ordningen for kommuner og brukere av tjenestene.
Blant innlederne var Henriette Nielsen fra NHFU Oslo.

Av litt spesielle utstillere denne gangen slo jeg av en
prat med et par karer som hadde utviklet en elektrisk
gummimatte til utebruk. Denne kunne legges i trapp og
på vanlig flate. For en utsendt fra Grenseløst som enda
sliter med smerter i leggen etter et fall i slutten av
november i fjor, falt denne straks i interesse.
Også NHF og NHFU var synlige på messa og hadde en
stor stand like ved inngangen. Denne ble godt besøkt og
mange hyggelige samtaler ble gjennomført.
Helt til slutt:
Landsforeningen for Slagrammede presenterte forenin
gens arbeid og den nye kampanjen «Vær rask, redd liv».

ER DU SLAGRAMMET ELLER PÅRØRENDE?
Da har vi gleden å invitere deg på en av våre:

Slagkaféer

på Sagene Samfunnshus (vis a vis Sagene kirke) og i Lillestrøm på Cafe Flisbyen, Måsan Aktivitetssenter,
Kjerulfsgate 38, 2000 Lillestrøm eller i Asker på Hasselbakken, Askerveien 47, Asker sentrum.
Mellom kl: 12:00 og 14.00. Her er programmet frem til sommeren 2017
For nærmere opplysninger kontakt:
Roger Amundsen: 489 99 997 eller
Odvar Jacobsen: 907 48 521
I Lillestrøm avholder vi møtene den første
tirsdagen i hver måned og på Sagene
og i Asker den første onsdagen.

w w w. s l a g . n o
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Datoer tom juni 2017:
Lillestrøm:
Tirsdag: 3. januar
Tirsdag: 7. februar
Tirsdag: 7. mars
Tirsdag: 4. april
Tirsdag: 2. mai
Tirsdag: 6. juni

Sagene og Asker
Onsdag: 4. januar
Onsdag: 1. februar
Onsdag: 1. mars
Onsdag: 5. april
Onsdag: 3. mai
Onsdag: 7. juni

Førjulsmat

Julepølse i lompe med
epler og nøtter

Kyllingwok i kokosmelk
(2 personer)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g kyllingfilet
1/2 stk løk
1/2 fedd hvitløk
1 1/2 cm fersk ingefær
1/2 ss olje
1/2 stk gulrot
10 stk sukkererter
1/2 stk rød paprika
1/2 stk brokkoli
150 g kokosmelk, lett
1 1/2 ss soyasaus
1 1/2 ss sweet chilisaus
1/2 ts pepper
100 g fullkornsnudler (tørre)

Tilbred nudlene som anvist på pakken.
Skjær løk og kylling i passe store biter og finhakk hvitløk og
ingefær. Fres det i olje sammen i en wokpanne eller en
stekepanne med høye kanter i 3-4 minutter.
I mellomtiden skreller du og skjærer gulroten i tynne ski
ver. Ha dem i panna med kyllingblandingen og fres i to
minutter til. Skjær paprika i strimler og brokkoli i små
bunter. Ha paprika, brokkoli og sukkererter oppi panna.
Hell over kokosmelk, soyasaus og chilisaus. La alt små
koke i 4-5 minutter.

•
•
•
•
•
•
•

800 g julepølse
2 stk eple i tynne skiver
20 g endivesalat
20 g radicchio rosso salat
120 g chevre (hvit geitost) i tynne skiver
70 g grovhakkede ristede pecannøtter
2 ss grovhakket bladpersille

Dressing:
•
•
•
•
•
•

2 ss lønnesirup
2 ts sennep
2 ts hvitvinseddik
1⁄2 ts salt
ca. 1 dl olje
1⁄4 ts pepper

1.	Bland sirup, sennep og hvitvinseddik til dressing i en
liten bolle. Ha i salt. Spe med olje i en tynn stråle mens
du pisker kraftig. Dressingen skal ha en glatt og krem
aktig konsistens. Smak til med pepper.
2. Del pølse i fire, så i to på langs og fjern skinnet.
3.	Skjær et snitt i midten på hver pølsebit. Fres pølsebitene
i en varm stekepanne med smør til de er gjennomvarme,
2-3 minutter.
4.	Anrett eple og salat på lompe. Legg chevre og stekt
pølse over salaten, og dryss over pecannøtter og grov
hakket bladpersille. Ha på dressing og brett lompene
sammen.

Bland inn nudlene og server.
Tips! Varier med sesongens grønnsaker.
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Varphaugen ungdomshjem as er en privat barneverninstitusjon med
plasser i institusjon og fosterhjem. Vi tar imot ungdom i aldersgruppen 10
til 18 år, med sammensatte problemer. Institusjonen har flere små avdelinger. Avdelingene ligger i dag sør i Akershus og nord i Østfold, men vil bli
opprettet der det er behov. Administrasjonen vår ligger i Son, og inntakene
kommer fra Østlandsområdet.
FOSTERFORELDRE
Vi ønsker å komme i kontakt med familier som vurderer å bli fosterforeldre, eller har vært fosterforeldre, og ønsker nytt fosterbarn. Fosterforeldre
på Varphaugen vil være ansatt på institusjonen, og inngår som en del
av personalgruppa. Som fosterforeldre på Varphaugen deltar man på to
fosterhjemssamlinger i året, og har tilbud om å delta på institusjonens
opplæringsprogram, som gjennomføres med heldagsmøter hver måned.
Institusjonen har ansatt psykolog i hel stilling, som veileder ansatte og ser
til at ungdommene får den behandling de trenger. Ved siden av dette har vi
egne fosterhjemsveiledere som følger opp fosterhjemmene tett.
Fosterforeldre er knyttet til et bakvaktsystem som er døgnbemannet av
fagpersonale som kjenner til fosterbarnet.
Alle fosterhjem har avlasting etter behov fram til ungdommen er rundt
16 år. Som ansatt på Varphaugen som foster-foreldre er man innmeldt i
pensjonsordning. Ungdom som plasseres i familien, skal gå på skole. Dette
medfører at det for de fleste av våre fosterhjem er mulig å ha annet arbeid
i tillegg. Vi ser også etter besøkshjem som kan være avlaster for fosterhjem
og avdelinger.
Kontakt: Sigrun Aamodt Tangen tlf. 92095137/ 64 98 55 10.
Mail: sigrun@varphaugen.no
Varphaugen Ungdomshjem a/s
Sletta næringspark
Postboks 84, 1556 Son

Ring

08899
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Vi hjelper deg med:

Ragn-Sells AS

• Containere

• Containere
Hovinmoen,
2051 Jessheim
• Beholdere
Tlf.
08899 Fax. 63 98 07 76
• Rådgivning
www.ragnsells.no
• Kildesortering

Din totalleverandør innen
avfallshåndtering.

Ragn-Sells AS
Hovinmoen,
2051 Jessheim.
Tlf 08899/Fax 63 98 07 76
www.ragnsells.no

KIWI PLUSS-KUNDER FÅR

7,5% BONUS

PÅ ALL FERSK FRUKT OG GRØNT! Bli KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no
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• Beholdere Vi hjelper deg med:
Containere
• Rådgivning•• Beholdere
• Kildesortering
• Rådgivning
Kildesortering
Din totalleverandør •innen
totalleverandør innen
avfallshåndtering. Din
avfallshåndtering.

Ragn-Sells AS
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Ragn-Sells AS

Hovinmoen,
Hovinmoen,
2051 Jessheim.
Tlf 08899/Fax 63 98 07 76
2051 Jessheim.
Tlf 08899/Fax 63 98 07 www.ragnsells.no
76
www.ragnsells.no

A
PÅ P LLTID
LA
DU T SS NÅR
RENG
OSS! ER

satt opp de
Skulle ha skifta ytterdør, skulle
rasse....
siste listene, skulle hatt ny ter

Riktige skoGladere føøerGladere hverdag

BBEN?

LEI AV Å VENTE PÅkenG-U
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Vi har håndverkere so
r
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job
små og store
For produktinformasjon eller bestilling av varer:

FREDRIKSTAD ØST

FREDRIKSTAD VEST

ISE

Kjølberg industriområde,
Fjeldberg
Knatterudfjellet
TORP
ISE KNATTERUDFJELLET
Strykerveien
5, 1658 Torp FJELDBERG
Onsøyveien 20
1730 Ise
Kjølberg industriområde, Fjeldberg, Onsøyveien 20 Tlf: 69 16 18 20
Tlf 69 35 56 60, fax 69 35 56 79 1614 Fredrikstad
Tlf 69 16 18 20
Strykerveien 5, Torp
Tlf: 69 16 18 20
Tlf 69 36 77 80
Fax 69 13 23 08
Man-fre
lør 9-14
Tlf: 69 167-17,
18 20
Man-fre 7-18, lør 9-14
Man-fre 7-17
lør 9-14

SPYDEBERG

SLITU

MOSS

Tronstadveien 4,
SPYDEBERG
1820
Spydeberg
Tronstadveien 4
Tlf 69 83 32 80
1820 Spydeberg
Fax 69 83 60 96
Tlf: 69 16 18 20
Man-fre 7-18
lør 9-14

Morstongveien 54
MOSS
1859
Slitu
Rabekkgata 9
Tlf 69 84 64 00
1523 Moss
Fax 69 84 64 19
Tlf: 69 16 18 20
Man-fre 7-16
lør 9-14

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

xl-bygg.no

Får du med deg det som skjer?
Norges Handikapforbund Øst har en helt ny hjemmeside og en aktiv facebook-side.
Følg oss gjerne der for å hele tiden være oppdatert på hva som skjer og hva vi jobber med.
www.oest/nhf.no
www.facebook.com/NHFOst/
Flere av våre lokallag har også egne facebook-sider. Følg de for å få med deg hva som skjer i ditt lokallag.
___________________________________________________________________________

Vi vil høre fra deg!
Regionnytt lages for våre medlemmer og vi er avhengig av innspill fra dere for å kunne levere.
Har du et tema du ønsker å skrive om? En lokal aktivitet du vil fortelle om? Et bilde du vil dele?
Send inn oversikt over møtene deres i lokallaget
Fristen for innsending til Regionnytt nr 1 - 2017 er: 10.02.2017
Bidrag kan sendes til:
Ann-karin.pettersen@nhf.no eller til Gyda – gyda.nullmeyer@nhf.no
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i gode og
onde dager.
Verden endrer seg. LiVet endrer seg.
sånn er det bare.
Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er
det også i forhold til banken din!
Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting
endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med
en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på tlf 05700

www.rvs.sparebank1.no

26

tad Bil AS

M A R K E R

A S K I M

A S K I M
Østfold Taxitjenester AS

1811 Askim, Tlf. 02137
_______________________________________________________

Askim kommune

Marker kommune

E I D S B E R G

R A K K E S T A D

1870 Ørje

støtter NHFs arbeide

Toyota Ramstad Bil AS
- et bilfirma du kan stole på!

MURER

www.ramstadbil.no

1815 Askim, Tlf. 69 81 98 00

F R E D R I K S T A D
Multiconsult Fredrikstad AS

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00 1602 Fredrikstad, Tlf. 69 31 77 60
_______________________________________________________
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00

Ragnar Haugen

www.ramstadbil.no

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00

Askim Frukt- og Bærpresseri

1891Rakkestad
Tlf. 69 22 22 38 • Mob. 95 03 29 14

R Å D E

Comfort Rørlegger Arne Nilsen AS

1608 Fredrikstad, tlf. 69 31 02 03
_______________________________________________________

Bjar Erik Ingeniør og Takstforretning
1672 Kråkerøy, tlf. 69 34 30 46

H V A L E R
Petter A. Olsen AS

Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen

1684 Vesterøy, Tlf. 90 05 54 52

Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no

Bruksveien
6, 1640 Råde
Karlshusbund,
1640 Råde
Tlf.
2929
42 00
Fax. •69Fax.
29 4269
01 29 42 01
Tlf.6969
42• 00

S A R P S B O R G

M A R K E R
Anonym støtte
M O S S

www.momarken.no

Skjebergveien 206, 1743 Klavestadhaugen

F R E D R I K S T A D

Tlf: 69168741
www.johansenmonument.no

Moss Bilsenter A/S

1522 Moss, tlf. 69 23 57 57
_______________________________________________________

Micronova AS

1503 Moss, Tlf. 69 24 12 30

R Å D E
Kjærringholmen Familiecamping

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

1580 Rygge, Tlf. 90 10 77 21

ØSTFOLD HØYTRYKK AS
DØGNSERVICE

S A R P S B O R G
Norsk Bil- og Båtimport AS

Telefon 69 35 59 59
Strykerv. 20, 1658 Torp
www.ostfoldhoytrykk.no

1722 Sarpsborg, tlf. 69 97 02 50
_______________________________________________________

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

S K I P T V E D T

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

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

Sentralbord:48 30 16 00 • www.nee.no

S K J E B E R G
Høk Kro og Motell

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service
og nyinstallasjoner

1747 Skjeberg, Tlf. 69 16 80 00

V Å L E R
Steinmiljø

1592 Våler i Østfold, tlf. 69 28 77 50

Ring din lokale samarbeidspartner
Bravida på telefon 69 35 94 00
Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad
Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no
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Klart det er mulig!
- for funksjonshemmet ungdom
i Akershus å ta en fagutdanning

Vil du lære et fag trenger ikke din
funksjonshemming være noen hindring.
Forholdene kan legges til rette i lærebedriftene
ved hjelp av offentlig tilskudd!
Ta kontakt - vi gir nærmere informasjon
om mulighetene!

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

AVDELINGFAGOPPLÆRINGEN
FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Schweigaardsgt. 4, 0185 Oslo
Tlf. 22 05 50 00

Østerås

Personskade, yrkesskade, pasientskade og trygd.
Vårt firma er et av landets ledende når det gjelder bistand av
skadelidte i personskadesaker. Vi har lang og bred erfaring,
og representerer klienter i hele landet.

www.halvorsenco.no
Ta kontakt for gratis forhåndsvurdering.
Tlf. 64 84 00 20 - E-mail: post@halvorsenco.no
C.J Hansens vei 13, 2007 Kjeller

Senter

Ønsker deg en God Jul!
www.catosenteret.no
julematen
julegavene
juleshopping

mulighetenes senter

en veiviser innen egen mestring

e-post: lars@larsvethe.no
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Kalenderen

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

Januar
27.–29. Foreldrehelg og årsmøte HBF Akershus

Faste aktiviteter

Februar
20.

Medlemsmøte

NHF Nittedal/Hakadal

Onsd:

17.–19. Sitski/vinterski

HBF Akershus

Kl 11-12 På Blekkspruten Aktivitetssenter
på Rolvsøy (følger skoleåret)

20.

Medlemsmøte/Årsmøte

NHF Nittedal/Hakadal

Medlemsmøte/

NHF Nittedal/ Hakadal

Mars

Mai
15.05

Sommer avslutning
25.–28. HBF Camp

HBF Akershus

Faste aktiviteter for NHF Halden Aremark
Aktivitetene er i Busterudgata eldresenter
Mandag hver 14. dag fra kl 11.00 – 13.00 sosial samvær.
1. onsdagen i hver måned – medlemsmøter med for
skjellige temaer hver gang.

Varmtvanntrening
LKB Østfold

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

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

Bowling
LFS Akershus

Lørd.

Varmtvannsbading
NHF Onsøy

Landsforeningen for nakkeskadde:
Hver tirsdag – Son Spa kl 10.00 november til februar.
Egenandel kr 75,-.
Grålum har samme tilbud, men kl 11.00
Loddsalg uke 50 – Kiwi Grålum
Nettside: www.lfn.no

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

✁

Innmelding i Norges Handikapforbund
Medlemstype (velg én)

Navn:

Hovedmedlem - kr 300

Adresse:

Husstandmedlem - kr 150 *

Postnummer:

Juniormedlem (0-15 år) - kr 50 *

E-post:

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

Poststed:

Telefon/mobil:
Fødselsdato og år:
Kategori:

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

Funksjonshemmet

Pårørende

Interessemedlem

Sted/dato:
Underskrift:

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

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

DAGREHABILITERING

Titt-Inn AS

Er du revmatiker, hjertesyk,
eller har muskel- og
skjelettplager?

Ring for mer
informasjon!
Tel: 67 83 60 03

Jernbanesvingen 6, 1400 Ski
Tlf. 64 85 77 77

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

Kjeppestadvn. 44, Pb. 3070, 1402 Ski

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

Avd. Regnbuen Gjennvinning, mottak av alt avfall
Regnbuevegen 4, 1405 Langhus
Regnbuen: Tlf 64 86 31 03 Fax. 64 86 10 17
Tlf. 64 86 31 03 Fax. 64 86 32 95
www.follotruckutleie.no

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

A S K E R

G J E R D R U M






A U R S K O G




Gunnar Knutsen as
ASKER

TRANSPORT

www.gunnarknutsen.no
Økrisletta 11, 1340 Skui
Tlf. 66 84 77 11 • Fax. 66 84 77 80 • Mob. 911 11 013
• Utkjøring av fjell – og fyllmasser fra tomter/anlegg
E-post: post@gunnarknutsen.no
• Levering av pukk – sand – sprengstein – jord

B Æ R U M

Tlf: 66 84 77 11 · Fax: 66 84 77 80
Vogellund 31 · 1394 Nesbru

Solheim Hagesenter AS
• 
 63 86 22 07
1930 Aurskog, Tlf.

___________________________________________________
• 

Høland og Setskog El.verk
1960 Løken i Høland, Tlf. 63 85 10 33

• 

F R O G N


Gjerdrum kommune 
•






tlf. 66 10 60 00
Eva Tenden AS
1440 Drøbak, tlf. 64 93 89 90
• 



S K•E D
S M O 
• 

N I T T E D A L
• Diagnostika



• 


Bergman
AS


Hydraulikkteknikk AS
• 

1481 Hagan, Tlf. 67 06 21 50
Pb. 403, 2001 Lillestrøm
• 

Tlf: 63 83 57 50 • Fax: 63 83 57 40
G J E R D R U
• 



 M




 




 



N E S






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

N A N N E S T A D
Åsgreina Byggassistanse AS

Åsgreina,tlf:
Tlf.63
40 40
Runniveien 41, 2150 Årnes Avd. Runni tlf: 63 91 16 80 avd.2033
Nylænne
9023909850

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

E I D S V O L L

Eidsvoll Auto

Ved, catering, snekkertjenester og lager
www.kanmer.no

U L L E N S A K E R

BØN SYKEHJEM

1481 Hagan, Tlf. 67 06 21 50

O P P E G Å R D
Frank Westgaard

Finstadvegen 200, 2072 Dal
Tlf. 63 95 17 90 | sture@eidsvollauto.no

Bønsbakken 13, 2073 Bøn
Tlf. 63 95 11 56

N I T T E D A L
Hydraulikkteknikk AS

1420 Svartskog, Tlf. 913 79 540

V E S T B Y

S K I
Tak og Blikkarbeider

Bjastadvegen 2, 1408 Kråkstad, Tlf. 64 86 38 97

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

Møllebyveien 2, 1540 Vestby
Tlf. 64 95 63 80 • rival@online.no
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Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
Akershus:
LARS Øst/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Ryggmargskadde)
Leder: Marianne Graham Hjelmen
Elgtråkket 83, 1720 Oslo
Tlf.: 926 52 673
e-post: marianne@hjelmen.com
LFN Akershus
(Landsforeningen for Nakkeskadde)
Leder: Åse Olsen
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
(p: Nannestadveien 339, 2032 Maura)
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no
LFS Oslo/Akershus
(Landsforeningen for Slagrammede)
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@bama.no
NHF Bærum
Leder: Inger Helene Ruud
Baksteplassen 3, 1349 Rykkinn
Tlf. 997 47 117
e-post: ing-hel@hotmail.no
NHF Enebakk
Kontaktperson: Robert Fostaas
Potsboks 110, 1917 Ytre Enebakk
Tlf: 452 48 024
e-post: robedel6@gmail.com
NHF Nannestad / Gjerdrum
Leder: Åse Olsen
Nannestadveien 339, 2032 Maura
Tlf: 971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
NHF Rælingen
Leder: Rolf Svendsen
Rudsberget 4, 2005 Rælingen
Tlf: 930 46 917
e-post: svendsen.rolf@hotmail.com
NHF Vestby/Ås
Leder: Arne Th. Bergersen
Brevikbråtevn. 23, 1555 Son
HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Cathrine Bakken
Sleppenvegen 1 A, 2005 Rælingen
(Tlf privat: 908 88 007)
e-post: akershus@hbf.no
(privat:cathr-jo@online.no)
LFA Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Amputerte)
Leder: Arve Birkeby
Tlf: 922 63 344
e-post: arge@altibox.no
LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Leder: Grethe Platt
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
(p: Glimmerveien 67, 2008 Fjerdingby)
Tlf: 482 18 012
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no
(privat: gretheplatt@gmail.com)
LKB Akershus (under LKB sentralt)
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Kontaktperson: Synne Myhre
Røsslyngvegen 23, 2052 Jessheim
Tlf: 926 44 208
e-post: akershus@lkb.no
(privat: synnemyhre@hotmail.com)

NHF Eidsvoll
Leder: Marry Johansen
Fjellet 25, 2070 Råholt
Tlf: 900 75 488
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com
NHF Nittedal / Hakadal
Leder: Eivind Vinsrud
Rulseveien 7, 1484 Hakadal
Tlf: 911 44 163
e-post: eiv-vins@online.no
NHF Nes og Ullensaker
Leder: Liv Liberg
Gunnerudberget 2 A, 2162 Brårud
Tlf: 924 85 510 / 63 90 92 45
e-post: li-libe@online.no
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
e-post: atberger@online.no
NHFU Øst (Østfold og Akershus)
(Norges Handikapforbunds Ungdom):
Leder: Christine Bauer
Brynskolevei 8, 1348 Rykkinn
Tlf: 67 13 36 00
e-post: enitsirhcb@gmail.com
Østfold:
ALF Østfold
(Arbeidsmiljøskaddes Landsforening)
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com
LFA Østfold
(Landsforeningen For Amputerte)
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: kariaa.jansen@gmail.com
LFPS Østfold
(Landsforeningen For Polioskadde)
Leder: Evy Gunn Hultberg
Brønnhøyden 15, 1768 Halden
Tlf: 69 18 82 48 / 480 42 116
e-post: post@lfps-ostfold.no
Hjemmeside: www.lfps-ostfold.no
LKB Østfold
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Grete Elise Dahlen Fjellgaard
Maren Juels vei 14, 1726 Sarpsborg
Tlf: 794 70 027
e-post: ostfold@lkb.no
NHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz
NHF Indre Østfold
Leder: Unni Hegle
Romundsvn. 20, 1832 Askim
Tlf: 413 28 268
e-post: uhegle@online.no
NHF Moss og omegn
Leder: Simen Aker
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
e-post: simen.a@online.no
NHF Skedsmo
Leder Joakim Taaje
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
(p: Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner)
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@getmail.no

HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
Tussefaret 2 D, 1709 Sarpsborg
Tlf: 482 63 222
e-post: ostfold@hbf.no
LFN Østfold
(Landsforeningen For Nakkeskadde)
Leder: Jane Anita Jensen
Tråklestinget 29, 1537 Moss
Tlf: 69 25 95 75 / 995 94 760
e-post: j-anita@online.no
LFS Østfold
(Landsforeningen For Slagrammede)
v/ Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf: 69 34 03 24 / m. 476 58 350
e-post: aoberg@getmail.no
NHF Halden / Aremark
Leder: Turid Eriksen
Rakkestadveien 35, 1764 Halden
Tlf: 69 19 31 78 / 414 14 563
(privat: turideriksen@hotmail.no )
e-post: post@nhfhalden.no
Hjemmesider: http://nhfhalden.no/
NHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1619 Fredrikstad
Tlf: 99363746
e-post: lislebyhandikaplag@yahoo.no
NHF Onsøy
Leder: Egil Eriksen
Øienkilveien 20, 1621 Gressvik
Tlf: 69 33 13 56 / 908 35 957
e-post: kari-ove@online.no
NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no
NHF Sarpsborg
Leder: Egil Schjolden
St.Hansvn. 24 c, 1727 Sarpsborg
Tlf: 907 50 326
e-post: egil.schjolden@gmail.com
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no/

Landsforeninger uten egen
lokallag i region Øst:
NASPA
(Norsk forening for Arvelig Spastisk
Paraparese/Ataksi)
Kontaktperson i Øst: Geir Eriksen
Rugdevn. 57, 1476 Rasta
Tlf: 63 00 26 67 / 997 24 376
e-post: geir.eriksen57@getmail.no /
naspa@nhf.no
Fotfeilforeningen
Leder: Lars Tore Dystvold
Bekkesvegen 83, 2315 Hamar
Tlf: 480 24 811
e-post: leder@fotfeilforeningen.no
AMC
(Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex
Congenita)
Fungerende leder: Lena Karlsen
Tlf: 901 52 674
e-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no
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Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

digitalfabrikken.no

Brukerstyrt
personlig
assistanse.
Helt enkelt.

Human Care
Kontakt oss på telefon 950 43 000
– vi kan hjelpe deg med BPA
www.human-care.no

DEN NYE F5 CORPUS VS

NY DIMENSJON
– NYE MULIGHETER.
F5 Corpus VS er en komfortabel, sikker
og stabil elektrisk rullestol med ståfunksjon.
Den bidrar til økt selvstendighet og frihet.
Samtidig som den gir mange muligheter
er den også enkel i bruk. En ny dimensjon
for elektriske rullestoler.
permobil.no

