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Det er mye som skjer våren 2017. Årsmøte i regionen 
(01.04.2017) – ingen aprilsnarr. Her skal det velges  
medlemmer inn i Regionstyret – delegater til Landsmøte 
som finner sted i Lillestrøm 16. – 18. juni skal også  
velges på årsmøtet.

Mange av dere avholder også deres årsmøter i lokallagene. Noen stiller til gjenvalg 
og andre er nye inn i styret. Det er også lag i NHF Øst som legges ned. NHF 
Rælingen har i disse dager blitt nedlagt. De har holdt det gående siden 1944. De 
har i mange år hatt et voksent styre, mangel på rekrutering av styremedlemmer 
har gjort at de valgt å legge laget ned.

LKB Akershus har akkurat startet opp på nytt igjen, og vi ønsker dem masse  
lykke til.

Redaksjonen har valgt å ta med en blogginnlegg fra Tamarin Varners som er med i 
NHFU. Noen av dere har nok hørt om henne. Hun hadde en uheldig opplevelse på 
trikken hjem en fredagskveld i høst hvor hun ble utsatt for hatkriminalitet. Hun 
forteller om sin tid på Lundheim folkehøyskole. Absolutt verd å lese. Hun er en 
solstråle som lyser opp.

NHF Øst er i gang med kursing. Allerede har man hatt kurs – bruk av sosiale 
medier kurset kan du lese om her i denne utgaven. Vår tidligere regionskontor-
leder Sverre Bergenhold har sendt inn en artikkel om NHF og fremtiden… 

Som tradisjon tro inneholder denne utgaven av medlemsbladet også kurskata-
logen for NHF Øst. Her er det bare å følge med om det er kurs som er interessant 
for deg.

Ann-Karin Pettersen

Redaktørens 
spalte
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Frister for innsending av stoff til regionnytt 2017

Regionnytt nr 02-17 10. mai 2017
Regionnytt nr 03-17 25. august 2017
Regionnytt nr 04-17 12. november 2017
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Alle dere som ikke får BPA, dere som blir tilbudt støtte-
kontakt, eller kombinasjonen PBO (praktisk bistand og 
opplæring i hjemmet). Jeg blir litt oppgitt. Hvor skal 
brukerne våre få hjelp? For det må jo være søknadene 
som skrives som fører til avslag. Helseministeren slår 
jo fast at kommunene ikke er gode nok til å tilby BPA. 
Jeg vet jo at BPA er et verktøy som gjør at livet mitt fun-
gerer så mye bedre. Er det Saksbehandlerne våre som 
sitter i kommunene som føler ett press til spare i sin 
sektor? 

Det sies at det i Halden kommune ikke er underskudd 
på helsebudsjettet, Det er noe vi kaller for skjørbalanse. 
Men er tjenestetilbudene våre gode nok? Hva mener 
Norges Handikapforbund om dette? Vi får litt tyn i kom-
munene fra NFU, de klager på bolig og avlastning, men 
når så jeg ett sint brev fra NHF. Vi ønsket oss en høring 
på de nye TEK17. Den hadde kommuneadministrasjo-
nen ikke tid til å sende, og det kan vi gjøre lite med. Avisa 
er lite interessert.

Jeg kjenner jeg er sint på manges vegne, men samtidig 
er det svært lite jeg kan gjøre, både i kommunestyre-
salen og i Rådet for mennesker med nedsatt funksjons-
evne. Skal jeg oppsummere karrieren min i politikken 
med konkrete resultater så er det nok bare ett rekkverk, 
og det kan se ut som det kommer en ny talestol i kom-
munestyresalen. Da kan jeg slippe mikrofon på bakerste 
benk. Det eneste jeg kan si er at vi må fortsette å være 
synlige. NHF må være synlige. 

Jeg har ingen oppskrift, og jeg synes det var flott med 
markeringen 3. desember. Jeg kjente at det gjorde meg 
stolt, selv om jeg ikke kunne være til stede selv. Vi klarte 
å mobilisere. Neste gang bør vi kunne være flere, kan-
skje utenfor Hjelpemiddelsentralen. For vi må nok sloss 
litt for å beholde den ordningen vi har i dag.

Facebook kan vi bli bedre på. Ikke bare til å vise kake-
basarer og koselige møter, men til å spre budskapet 
vårt. Del hverandres historier og bruk Handikapnytt sine 
artikler.

Noe har gått framover, jeg kommer bare ikke på det. Vi 
får fortsette å fortelle hverandre om de gode og dårlige 
erfaringer. Vi trenger ett tydelig forbund. Jeg trenger 
gode venner og noen som holder meg våken. Lykke til på 
Landsmøte. 

Dere er i mine tanker

Helt på grensa
Anne Karin Johansen

Helt på grensa

Hvorfor er vi så snille
Det nærmer seg landsmøte, og for en gangs skyld skal jeg ikke ditt. Jeg har i den siste tiden 

ikke vært så aktiv på regionsplan. Det bare disse stykkene i regionnytt som jeg bidrar med,  men 

jeg merker at kampen i kommunene engasjerer mer og mer.  Nå er jeg på den andre siden som 

politiker med budsjett ansvar, og stadig overrasker det meg at dere er så utrolig snille.
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Kjenner du identiteten din?
Da jeg var liten så jeg for meg at jeg kom til å 
vokse opp og ikke ha et særlig viktig liv. Jeg var 
født annerledes og hadde andre behov enn barn 
på min egen alder. Jeg ble fortalt at «du er jo ikke 
som de andre, så du må ikke ha for høye krav». 
Jeg følte at det var meningen at akkurat jeg 
skulle føle meg funksjonshemmet. Jeg skulle 
ifølge samfunnet føle meg annerledes enn 
klasse kameraten min. Jeg var jo bare et barn, så 
det jeg ble fortalt var normalt for meg.

Det er 20 % av den norske befolkningen som 
lever med en funksjonshemning. Hvis en ikke 
mener at funksjonshemmete kan bidra til samfunnet da 
kaster samfunnet vekk 20 % arbeidskraft, nye idéer og ikke 
mins utvikling på nettopp område om å være funksjons-
hemmet.

En sen høstdag i 2008 begynte jeg på Lundheim Folkehøy-
skole. Det skulle bli begynnelsen på det som skulle foran-
dre livet mitt. Det var nå livet mitt skulle begynne, sånn på 
ordentlig. Den gang var jeg bare 17 år. Klar for å leve livet. 
Opp igjennom årene hadde jeg bare følt meg tilstede. Jeg 
hadde hverken følt meg uønsket eller ønsket. Jeg slet i 
grunn med å finne sammenhengen i livet. Hva slags drøm-
mer jeg hadde for fremtiden og hvilket liv jeg selv ønsket å 
leve. Jeg valgte å ikke legge planer og ikke tenke fremover. 
Jeg tenkte at nå må jeg begynne på denne skolen med 
blanke ark og ikke minst ha et åpent sinn. Da begynte even-
tyret på Lundheim.

Lundheim gav meg friheten til å ikke være avhengig av 
andre. For første gang følte jeg meg likt og interessant, og 
det var uten å prøve! Det var også veldig mye takket være 
lærerne på Lundheim som greide å se hver enkelt elev. Jeg 
følte meg for første gang hel. Jeg vil nok si at mitt utløp av 
en ungdomstid begynte ganske sent i livet. Og det er helt 
greit! Jeg glemmer aldri da jeg kom tilbake på Lundheim 
etter å ha vært hjemme en tur, og der stod den velkomstko-
miteen av venner der og ventet på meg! Jeg husker jeg fikk 
et liten tåre i øyekroken av glede. Jeg hadde aldri opplevd å 
være savnet. På ordentlig, at venner viste det med handlin-
ger. Det var da jeg skjønte at vennene mine ikke ville være 
med meg på grunn av de fikk noe ut av det. De ville være 

med meg på grunn av min omtenksomhet, min 
humor og rett og slett min personlighet. Det var 
en følelse jeg hadde ikke følt på før. Jeg husker 
jeg spurte en venninne på folkehøyskolen om 
hvorfor hun ville være med meg. Hun svarte noe 
sånn som «hvorfor ikke – du er jo så gøy å være 
med». Det var da jeg skjønte at de vennene jeg 
hadde fått på folkehøyskolen var genuine venner. 
Plutselig begynte jeg å oppleve det normale ung-
domslivet. Jeg fikk mine første bestevenner, min 
første forelskelse og opplevde intriger. Jeg vil 
ikke akkurat si at det var gøy der og da, men 

drama og diskusjoner med venner fikk meg til å føle meg 
hel. Det var jo en ny greie for meg. Plutselig tok jeg meg selv 
i å ta ordet først fordi jeg hadde en trang til å bli hørt. Jeg 
begynte å forme mine egne sterke meninger og opplevde at 
folk faktisk hørte etter. Noen var enige med meg. Det var 
ikke noe jeg tok som en selvfølge. Jeg ble kalt solstrålen på 
Lundheim, men for min egen del var det der jeg formet meg 
selv og ble solstrålen. Siden har jeg aldri sluttet.

Og det er akkurat i disse situasjonene i livet det er så viktig 
å være reflektert og målbevisst. Utforske seg selv sammen 
med ting som er ukjent. Man kan bli overrasket over hvor 
mye man kan lære bare av det.

Det er en veldig lang og omfattende prosess å lære seg selv 
å kjenne. Ved å lære seg selv å kjenne vil jeg si at man grad-
vis lærer å godta seg selv. Som ungdom og ung voksen opp-
lever jeg også et press av å se mest mulig normal. Man skal 
ha den og den telefonen, de og de klærne. Vet du hva? Det er 
det ingen som har bestemt. Det er litt sånn jeg føler det er 
med identitet også. Samfunnet påvirker så klart væremåten 
til oss mennesker, men det er bare du som er i kontroll av 
din identitet. Det finnes ingen lov. Og dermed har du all rett 
til å stå opp for hvem du identifiserer deg som og hvem du 
er. Når du går nedover gaten, smil og vær glad for at du er 
du. Tenk så spennende det er å vite at ingen er som deg. Du 
kan faktisk påvirke og inspirere andre uten at du selv vet om 
det. En liten ting du sier i en bisetning kan forandre per-
spektivet til et annet menneske, uten at du selv er klar over 
det. Hvis ikke det er en viktig ting å strekke seg etter så vet 
ikke jeg. Er ikke det litt kult eller?

Blogginnlegg
Det kommer stadig nye, spennende blogger som har nedsatt funksjons-
evne som hoved- eller deltaema. I dette nummeret viderebringer vi et 
innlegg fra Tamarin Varners blogg «Livet med en twist», som du finner 
på https://tamarinvarner.wordpress.com/
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Han er tilknyttet bl.a. Senter For Livshjelp på Ski, og har 
forfattet en rekke helserelaterte bøker. Møtet var åpent for 
medlemmer i LFN, HBF, LKB, LFS ØSTFOLD. Audun har 
akkurat deltatt i et TV- program ”Fyrtårn” sammen med 
Per Fugelli, hvor de delte livserfaringer og kloke tanker.  

Vi har jo alle hørt om sunn og usunn mat som påvirker hel-
sen. Men det er jo et virvar av motstridende kostholdsråd 
der ute i media og siden Audun har stor faglig kompetanse 
på området ble han oppfordret til å holde et nytt seminar 
for oss sist høst.

Temaet for høst seminaret ”mat og helse” og det passet 
godt inn som videreføring og fordypning av noen av tema-
ene på vårseminaret.

Her er noe av det Audun gikk igjennom:
Kroniske sykdommer er tapere når det gjelder helse kroner. 
I de senere år så har det vært en firedobling til akuttmedi-
sin, mens en halvering til mestringsmedisin. De kroniske 
sykdommene blir da taperen.

Det er viktig at vi tar vare på vår egen helse i størst mulig 
grad, og det er mye forskjellig vi kan gjøre. I seminaret gikk 
vi igjennom ikke bare hva vi spiser, men også hvordan vi 
spiser. Tenk deg hvordan mat smaker hvis du krangler eller 
er sint eller oppjaget? Man har da aktivert det sympatiske 
nervesystem som setter kroppen i et forsvarssystem (sloss 
eller flykte). Fordøyelsesfunksjonen i magen blir hemmet 
og vi får mindre spytt osv. og den halvfordøyde maten ska-
der oss. Så et rolig måltid hvor man nyter og tygger maten 

Heldagsseminar med tema 
mat og helse 

LFN, Østfold arrangerte nok en gang et heldagsseminar med den inspirerende og  

kunnskapsrike foredragsholder, overlege, PhD Audun Myskja. 

■  Av Viggo Sørensen
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lenge og godt er viktig. Gjerne nesten som et ritual med 
f.eks levende lys på bordet. For å unngå skadelig halvfor-
døyd proteiner og karbohydrater, så ta å stimuler sansene 
ved å kjenne, smake, se og lukte. Det gode måltid forlenger 
livet og det har de forstått på Granvin. Der har de bygget 
gode nettverk og relasjoner og lever lengst i Norge. Kjappe 
”drive in” måltider i bilen, kiosken osv. vedlikeholder stres-
set og ofte får du feil mat og dårlig fordøyelse.

Andre faktorer som er medvirkende helsefaktorer er det å 
være aktiv i hverdagen, gjøre ting, mosjonere og være i 
bevegelse. På den Japanske øya Okinawa lever folk lengst i 
verden, og en av grunnene er at de har oppgaver og er 
aktive også når de er gamle. Det er også viktig med å la 
sinnet få ro og være tilstede, nærvær med deg selv og 
omgivelsene. Kjenn på pusten din og husk det finnes hel-
bredelse i vært øyeblikk. Hjernen må også trenes og holdes 
ved like. Lær noe nytt hver dag, bruk din livserfaring- ”use 
it or lose it.”

Infeksjon kommer fra bakterier og streptokokker, mens 
inflammasjon er kroniske betennelser som danner varme, 
sveller opp og det blir overtrykk i området. Kostholdet ditt 
har en stor påvirkning på utfallet av betennelser.

Vegetar mat
Maten du spiser er et speil av deg og dine relasjoner. Og 
her kan du ta viktige valg, bruk ”de fire store” og spis regn-
buen, velg Norge i rødt hvitt og blått. De blåsvarte som blå-
bær og rødbet er antocyaninens beskyttelse og hindrer 
tidli g alderdom og motvirker demens og åpner de små 
blodkarene. De korsblomstrede brokkoli og rosenkål etc. 
hjelper til med detox, det som ikke levra kan klare. 
Liljefamilien som hvitløk, rødløk, purre, asparges og aloe-
vera fjerner avfallstoffer og er full av positive virkestoffer. 
Tørket tang og tare har meget gode detox egenskaper. Tørk 
dem gjerne selv.

Løvtann er noe av det sunneste du kan spise og havregryn 
er supermat som inneholder langkjedete karbohydrater. 
Finn din ”indre kanin” -grøntfór er svulsthemmende og 
inneholder også (prebiotisk) positive bakerier.

ADHD
Peptidnivået i urinen til pasienter med ADHD er ofte for 
høyt. Det kan komme av intoleranse for gluten og melke-
produkter. Ved å endre kostholdet ser en store adferds-for-
bedringer.

Mat kan motvirke dannelse av kreft
Vi danner kreftceller hele tiden. Det springende punkt er 
om kreftcellene finner et sted for å slå seg ned, -ofte til 
betennelses steder. Antiangiogen mat er mat som motvir-
ker dannelse av de blodkarene som medvirker til kreft-

dannelse er: artisjokk, grønn te, grønnkål, gurkemeie, 
ingefær, kokt mat, lavendel og persille.

Fermentering, beskyttelse mot tarmkreft
Japanerne bosatt i Japan har langt færre tarmkrefttilfeller 
enn japanere som er utvandret til USA. Årsaken er at i 
Japan spiser de mye mer syltet og gjerdet (fermentert) 
mat. Derfor bør du spise surkål, kefir, naturlig yoghurt, 
olive n, syltede rødbeter, sylteagurk og hvitløk. Spirer er 
også bra for tarmen.

Matslag og urter motvirker betennelser 
Beste matslag mot betennelser er grønne blader, blåbær, 
brokkoli, rødbeter, kokosolje, valnøtt, benkraft, villaks, 
ananas og selleri. Andre betennelsesdempende matvarer 
er røde linser, svarte bønner, rå havre, grønn te, svart sjo-
kolade, rødvin, chili og paprika. Det finnes også mange 
betennelses-dempende urter som kan være nyttige å ta 
med i kostholdet, som for eks salvie, timian, gurkemeie, 
ingefær, nellik, chiafrø, linfrø, rosmarin og oregano. 
Jordskokk ble importert fra Amerika før poteten og inne-
holder blant annet inolin som motvirker betennelse og sta-
biliserer karbohydratene.

Chia frø
Audun fremhevet spesielt Chia frø. Det er små frø som er 
rike på Omega 3-fettsyrer og fiber. Chia frø inneholder 8 
ganger mere Omega 3 enn laks, 4 ganger mer fiber enn 
linfrø, 6 ganger mer kalsium enn kumelk, 30 % flere anti-
oksidanter enn blåbær og 15 ganger mer magnesium enn i 
brokkoli. Chia inneholder sporstoffet Boron, alle B vitami-
nene, C vitamin m.m.

Chia frø sies å være et fullverdig protein. En av de få fra 
planteriket. Den inneholder 23 % protein. Bruk 1 del frø til 
8 deler vann og rør om. Etter 20 min vil det ha svellet ut til 
en gel. Dette er en lur måte å bruke chia på. Klar til bruk. 
Den kan vare i kjøleskapet opptil 14 dager. Som gel hjelper 
chia frø å hydrere tarmen. Chia frø stabiliserer blodsukke-
ret og gir langvarig metthetsfølelse. Du kan lage smoothie, 
sportsdrikk, ha den i brød, i puddinger osv. Det hjelper til 
vekttap for den som ønsker det. Ellers gir den økt energi. 
Oppskrifter finner du på https://www.sanabona.no eller 
kontakt Senter For Livshjelp

Fettvalg
Omega 3 finnes både i fisk og planter, spesielt i fet fisk, for 
eksempel sardiner, makrell og laks, og i planter som raps-
olje, linfrøolje, og chia frø. Audun nevnte også en oljerik 
grønnkål plante som heter camelina. En gårdbruker på 
Dilling i Østfold dyrer denne økologisk. Omega 3 inneholder 
mange forskjellige fettsyrer som for eks ALA, EPA og DHA 
og de har forskjellige positive virkninger, for eks på hjerne, 
læreevnen, syn, hjerte og karsykdommer og blodtrykk. 
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Motvirker også plakk. Kokosolje / MCT har også mange 
positive virkestoffer. Harsknet olje er ikke sundt å spise.

Demens og Alzheimer
Det ble vist til flere nye vitenskapelige artikler som mener 
at det er en mulig sammenheng mellom Alzheimer og dia-
betes type 3. Denne diabetes-typen påvirker insulinnivået i 
hjernen. Betennelse i vevet brer seg til hjernen, og det blir 
kronisk stress. Det er mulig å redusere graden av demens 
med riktig kosthold og hjernestimuli med sansestimule-
ring og oppmerksomhetstrening. 20 sekunders høyintensiv 
trening tre ganger i uken motvirker demens og (diabetes 
type 2). Gurkemeie, alovera, karri og kokosolje er nyttige 
matslag i denne sammenheng. Bruk mye økologisk mat.

Økologisk mat
Økologiske grønnsaker inneholder rundt 50% mindre nitra-
ter. Høye nivåer av nitrater er knyttet til sykdommer som 
diabetes og demens. Parkinson påvirkes av forskjellige 
sprøytemidler. 

Forskjellen mellom økologisk og konvensjonelt dyrket mat 
vedrørende karbohydrat-, protein-, og vitaminnivåer varie-
rer, men dette ikke godt nok dokumentert.

Økologiske kyllingfileter inneholder halvparten til tredje-
parten så mye fett, men har vesentlig høyere nivå med 
omega 3 fettsyrer. 

Det er stor forskjell på hvilke matvarer vi har nytte av at er 
økologisk dyrket. Varer som tomater, druer, epler, selleri, 
kirsebær, pepper, sommer squash, nektariner, fersken, 
poteter, spinat, importerte jordbær og paprika bør man 
kjøpe økologisk dyrket!

Konvensjonelt dyrkede asparges, avokado, kiwi, mango, 
sopp, løk, papaya og ananas inneholder lite med giftstoffer.

Lekk tarm
Delvis spaltede proteiner, peptider, kan lekke gjennom 
tarme n og ut i blodet. Immunsystemet reagerer og blir 
overbelastet og man får en antigen reaksjon. Peptidene 
forbindes med sukker og fett til stoffer som ikke brukes i 
kroppen og man får betennelsesprodukter. Nyttig mat kan 
være zink i brokkoli, lammekjøtt, miso, sesamfrø, spinat, 
grønne blade r. Cystein får du i brokkoli, rosenkål, egge-
plomme, hvitløk, løk og havre. Glutamin får du i kjøtt, 
grønne blader, fjærkre og paprika. Oligosakkarider finnes i 
melkesyre gjæret grønnsaker samt i pro og prebiotika.

Et probiotikum er et helseprodukt som inneholder levende 
organismer, vanligvis bakterier - særlig melkesyrebak-
terier, som etter inntak kan forebygge eller behandle tarm-
sykdom. Formålet med å bruke probiotika skal være å 
forbe dre balansen i magetarm-kanalens bakteriesammen-
setning (bakterieflora), særlig ved tarmsykdom, og deri-
gjennom bedre tarmens funksjon og bedre helsen. Nyere 
forskning tyder på at strålebehandlede (døde) bakterier har 
samme biologiske virkning som levedyktige bakterier.

Akupresspunkter
Til slutt viste Audun oss en rekke nyttige akupunkturpunk-
ter som var tilpasset tilhørernes forskjellige lidelser, og 
som vi med letthet kan stimulere selv.

Dette ble en innholdsrik dag med mye kunnskap, påfyll av 
nye tanker og ideer. Vi lærte hvordan vi han endre vårt leve-
mønster til gavn for vår egen helse. Det å ta bevisste og 
aktive små skritt i riktig retning kan være nøkkelen til å 
lykke s.
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Vi er flere som har lest i avisene om unge voksne som kom-
mer sultne hjem etter en natt på byen og glemmer pizzaen 
i stekeovnen. I følge Oslo brann- og redningsetat starter 
over 40 prosent av boligbrannene på kjøkkenet, men det er 
rundt frokost- og middagstid det brenner mest. Det er nok 
ikke bare ungdommen som er glemsk.

Installer komfyrvakt
Et av de viktigste grepene du kan ta for å forebygge brann 
er å skaffe deg en komfyrvakt. En komfyrvakt kutter strøm-
men dersom platen på komfyren blir for varm. Hvis du skal 
legge opp ny kurs på kjøkkenet ditt, er det et krav om at du 
må legge inn komfyrvakt, og hvis du skal bytte ut komfyren 
din bør du kjøpe en ny med innebygd komfyrvakt. Om noen 
i familien din har en kognitiv svikt kan du søke om en kom-
fyrvakt fra hjelpemiddelsentralen.

Trakter du kaffe eller stryker klær, bør du koble på en timer 
for å være på den sikre siden. Timere kjøper du i vanlig 
handel.

Monter flere røykvarslere
Alle hjem skal ha røykvarslere. De må være CE-godkjent og 
bor du i et hus med flere etasjer, er det et krav at det skal 
være minst en røykvarsler i hver etasje. Det kan ikke være 
en dør mellom rommet der røykvarsleren henger og 
om rådet som skal dekkes. Så om røykvarsleren henger i 
gangen, bør du ha en egen røykvarsler i soverommet. Røyk-
varsleren skal monteres i taket, ikke på veggen, og det 
anbefales at røykvarslerne seriekobles. 

Det finnes to typer røykvarslere – optiske og ioniske. 
Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler 
optiske røykvarslere. I følge DSB starter de fleste bolig-
branner som ulmebranner, og optiske røykvarslere varsler 
slike branner raskest. Når du skal kjøpe en røykvarsler, må 
du sjekke at den er CE-godkjent. Husk å bytte batteri en 
gang i året.

Hvis du har høreapparat og det er vanskelig å høre lyden av 
røykvarsleren, kan det være at du trenger varslingsutstyr 
fra hjelpemiddelsentralen. Ta kontakt med ergo-/fysiotera-
pitjenesten i kommunen for bistand.

Sørg for riktig slokningsutstyr
Alle boliger skal ha brannslokkeutstyr. Med en brannslange 
kan du slokke mye og lenge, men for de fleste er det nok et 
brannslokkeapparat som er det vanligste slokkeutstyret. I 
følge DSB er skum og pulver likestilt som slokkeutstyr. 
Men det er ikke nok å kjøpe et skum- eller pulverapparat. 
Det finnes en egen standard som sier at du må inspisere 
apparatet fire ganger i året og sjekke at trykkmåleren står 
på det grønne feltet. Apparatet skal til kontroll hvert femte 
år, og service hvert tiende år. 

Oslo brann- og redningsetat har avdekket at åtte av ti som 
bor hjemme og mottar hjemmehjelp eller hjemmesyke-
pleie ikke klarer å benytte en håndslokker. Hvordan er det 
med deg? Hvis du ikke er sterk nok til å benytte en 
håndslokker, har nedsatt bevegelighet og røyker, vil et 
mobilt vanntåkeanlegg kunne være en god investering. Et 
vanntåkeanlegg er en tank med vann som ser ut som en 
søyle. Ved brann, sprøyter det vann i rommet gjennom en 
dyse slik at det ser ut som tåke. Dampen fortrenger oksy-
genet i luften og kveler brannen. 

Ha fri rømningsvei
Hvis det skulle begynne å brenne, er det viktig at du har fri 
rømningsvei. Fjern derfor møbler eller annet som hindrer 
rask rømming i dag. Bor du i blokk er det viktig at du ikke 
plasserer ting i trappeoppløpene og gangene, som du eller 
brannfolkene kan snuble i. Lag deg en plan for rømming av 
boligen, så er du forberedt om noe skulle skje. 

Visste du at det bare tar tre minutter fra en brann starter til den er fullt 
utviklet? Tre minutter gir deg ikke mye tid til å rømme hjemmet ditt om 
uhellet skulle være ute. Spesielt ikke om du eller noen i familien har 
nedsatt funksjonsevne. 

■  Tekst: Bente Kaldheim - NAV

Hvordan forebygge brann
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Fremtiden i støpeskjeen
Handikapforbundet er inne i den siste fasen av strategi- og organisasjons-

utviklingsprosessen. Nå pågår det viktige arbeidet med å definere  

hva slags organisasjon vi skal være i framtiden.

■  Av Tekst: Karen Kvam
■  Foto: Ida C. Freng

Et av premissene for strategi- og organisasjonsutviklings-
prosessen var at den skulle være bredt forankret og 
involve re både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. 
Prosjektleder Ragnhild Heggen har fått inn over 500 inn-
spill i alle de møtene hun har hatt, på kryss og tvers og fra 
øverst til nederst i hele organisasjonen. I tillegg kommer 
spørreundersøkelsen vi gjennomførte i fjor sommer, med 
over 600 svar. Det betyr at det er over 1100 innspill som lig-
ger til grunn for de forslagene som legges frem for lands-
møtet i juni. I alt har både enkeltmedlemmer, lokallag, 
landsforeningslag, regionstyrer og NHF-administrasjonen 
på ulike nivåer, gitt sine svar og kommet med innspill.

Kjempe videre
Et interessant trekk ved svarene som kom inn gjennom 
spørreundersøkelsen, er at det synes å være sterk oppslut-

ning om de samfunnsområdene vi allerede jobber med og 
de oppgavene vi gjør i dag. Dette er helt i tråd med innspil-
lene som har kommet inn fra tillitsvalgte i de møtene som 
har vært gjennomført. Samtidig uttrykker medlemmene 
også ønske om at NHF skal utvide horisonten noe, blant 
annet ved jobbe mer aktivt med holdningsendring.

Utfordringer i dag
Svarene man kunne avgi i spørreundersøkelsen var en 
kombinasjon av avkryssingsfelter og fritekstsvar. Og blant 
de svarene som ble skrevet med medlemmenes egne ord, 
kom det inn mange sterke meldinger, spesielt om hva som 
oppleves problematisk i samfunnet i dag. Flere beskriver 
fordommer og diskriminering, det å ikke bli tatt på alvor og 
stemplet som dum, oversett og ikke snakket til, fordi man 
bruker rullestol. Men også fortauskanter, trapper og 



11

Medlemsblad for NHF Øst

mang lende tilgjengelighet er gjengangere, sammen med 
manglende hjelpemidler, tungvint byråkrati, fravær av tje-
nester, dårlig økonomi etter innføring av nye egenandeler 
ordninger det er kuttet i, urettmessig bruk av handikap-
parkeringsplasser etc. Flere innlegg beskriver tydelig 
hvordan livskvaliteten blir lav når systemene svikter på 
flere hold samtidig – med utestengelse som konsekvens.

Samfunnsoppdrag og strategi
Det er landsmøtet 16.-18. juni 2017 som skal vedta veien 
videre for NHF. Landsmøtedelegatene vil få presentert for-
slag til nye styringsdokumenter, blant annet NHFs nye 
samfunnsoppdrag, som ble vedtatt av sentralstyret i 
november i fjor. Mens nevnte samfunnsoppdrag beskriver 
Handikapforbundets oppgave i samfunnet, jobbes det nå 
med et nytt styringsdokument, en strategi, som vil fortelle 
hvordan vi skal jobbe for å løse samfunnsoppdraget vårt og 
være sterke og levedyktige i mange år framover. Strategien 
skal behandles av sentralstyret i mars. Den vil deretter, 
eventuelt i justert form, bli lagt fram på landsmøtet i juni, 
sammen med samfunnsoppdraget og andre forslag til end-
ringer i styringsdokumentene, som hører prosessen til.

Ragnhild Heggen forteller at et viktig mål med strategien 
er å beskrive hvordan vi skal få til å være aktive og levende. 
- De styringsdokumentene NHF har nå, sier mye om 
hvilke utfordringer funksjonshemmede møter i samfunnet, 
men de sier ikke hvordan vi skal jobbe for å få løst dem, 
utdyper hun.

Organisasjonsleddene består
 I forslaget til ny strategi vil man ikke foreslå å endre for-
bundets strukturelle oppbygning.
- Først og fremst fordi alt tyder på at det verken er hen-
siktsmessig eller ønsket å gjøre større endringer i struk-
turen nå. Alle mener det samme, fra sentralstyret og til-
litsvalgte fra regionstyrene og ned på lokallagsnivå, til 
eksterne rådgivere og NHF-administrasjonen – og det er at 
vi trenger mer aktivitet, sier prosjektlederen, og utdyper: 

- Vi vil være energiske, tydelige og offensive forkjempere 
for funksjonshemmede, og synlige i samfunnet. Da mener 
jeg det er riktig å bruke ressursene på å bygge opp noe nytt 
og stimulere til vekst og samarbeid, heller enn å bruke 
krefter og skape unødvendig konflikt ved å legge ned orga-
nisasjonsledd. Og det er den anbefalingen jeg gir sentral-
styret.

Fremtiden 
Første samling: Endringsagentene har møttes flere ganger 
det siste året. Her fra den aller første samlingen.

Snakk til meg 
En fremmed mann kommer bort til meg
Skryter av meg
Sier jeg er så flink til å ta bussen
Jeg er da ikke et barn tenker jeg
Det er en selvfølge at jeg tar buss
Jeg smiler til han
Han vet jo ikke bedre.

En fremmed dame kommer bort til meg
Stryker meg på kinnet
Setter seg på huk ved siden av meg
Forteller meg at jeg er søt
Søt jente til å sitte i rullestol
Jeg vil himle med øynene
Er skikkelig satt ut
Men jeg smiler til damen og sier takk.

En fremmed kommer bort til assistenten min
Begynner å spørre assistenten om hvordan  
jeg har det
Det raser inne i meg
Jeg klarer ikke å la være
Må stå opp for meg selv og andre nå
Svarer den fremmede at jeg hadde det helt fint 
fram til nå
Og takker den fremmede for bryderiet.

Innlegget er skrevet av Ida Hauge Dignes (20), 
tillitsvalgt i NHFU Øst og Oslo.
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Vintersportsuka 2017 blir arrangert på  
Venabu fjellhotell, Ringebufjellet  

Denne gang fra lørdag 1.- lørdag 8. april.

Vintersportsuka er en aktivitetsuke for funksjonshemmede (og andre)  
av alle kategorier og i alle aldre. Hos oss er det total integrering, og vi har tilbud  
til de aller fleste. Ta gjerne med deg egen hjelper eller andre som har lyst til å  

være en uka på fjellet og møte mange hyggelige mennesker.  
Hos oss har det sosiale veldig høy prioritering.

Målet vårt er å få alle ut i fjellet på en eller annen måte, enten det er på ski,  
i pulk, hundespann, skicart, beltevogn eller i solveggen.

Er været i godlune blir det utelunsj i fjellheimen, med grilling og tilbehør. 
Om kveldene har vi det hyggelig med sosialt samvær, dans og litt underholdning.

Arrangementet har som motto:  
ALLE HJELPER ALLE! De aller fleste kan bidra med noe.

Deltakerantallet er mellom 60-80 og vi er 15 hjelpere som prøver å få  
hjulene til å gå rundt. 

Er det noen spørsmål om dette, ring meg, ikke Venabu.

Oslo Blindes Helsesportlag står som arrangør og Vintersportsuka  
har vært arrangert fra 1965.

Påmeldingsfrist  28. februar.
Deltakeravgift kr. 4.950

Enerom kr. 1000  i tillegg.
Busstransport fra Oslo. Pris tur/retur Oslo/Venabu kr. 800.

Hjemmeside: www.vintersportsuka.no.  
Her ligger alt av opplysninger + påmeldingsskjema

Vi er også på Facebook: ”Vintersportsuka” Det er åpen gruppe, bare kom inn. 
Der ligger det masse info + bilder fra tidligere år.

Kontakt Torun på 922 66966 hvis det er noe mer du lurer på. 
Mailadr: torun@vintersportsuka.no

Hilsen alle oss i arrangementskomitéen

Bli med oss 
da vel?
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Trangere rom og brattere ramper
Regjeringen ønsker med forslaget å gjøre noen forenklin-
ger, blant annet ved å redusere noen av kravene til areal og 
helningsgrad på ramper, som vil svekke tilgjengeligheten 
for bevegelseshemmede. I tillegg er det foreslått endringer 
knyttet til lys og kontrastmarkeringer.

Konkret foreslår regjeringen at det som et alternativ til 
snusirkelen på 1,5 m kan brukes et rektangel med størr-
else 1,8 x 1.3 m. Når det gjelder helningsgrad på ramper er 
kravet i dag 1:20 og med et hvileplan for hver 0,6 meter 
høydeforskjell. Nå foreslår regjeringen at kravet skal være 
1:15 med hvileplan for hver 1,0 meter høydeforskjell.

Handikapforbundet er bekymret 
Regjeringen foreslår planløsninger som bryter med 
FN-konvensjonen for funksjonshemmede, som Norge har 
forpliktet seg til å følge. Her sier artikkel 9:

«For at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et 
selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områ-
der, skal partene treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at 
mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med 

andre får tilgang til det fysiske miljøet, til transport, til 
informasjon og kommunikasjon, herunder informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi og – systemer, og til andre 
tilbud og tjenester som er åpne for eller tilbys allmennhe-
ten, både i byene og i distriktene. Disse tiltakene, som også 
skal inkludere å identifisere og fjerne det som hindrer og 
vanskeliggjør tilgjengeligheten, skal blant annet gjelde for:

a) Bygninger, veier, transport og andre innendørs og 
utendør s tilbud, herunder skoler, boliger, helsetjenestens 
lokale r og arbeidsplasser.»

Norges Handikapforbund har selvfølgelig skrevet hørings-
uttalelse. I tillegg til dette har NHF etablert et samarbeid 
med flere andre organisasjoner som er opptatt av dette, for 
å danne felles front. Sammen har de laget en kronikk og 
deltatt i et fagseminar på Stortinget. 

NHF Øst hadde en samling med sine representanter i de 
kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne i Østfold og Akershus. Her la Gunnar 
Buvik og Willy Aagaard frem hva TEK 17 innebærer av for-
andringer.

Nye byggekrav er et skritt  
i feil retning

Regjeringen har foreslått å endre forskriften til plan- og bygningsloven (TEK). Norges 
Handikapforbund mener forslaget er et skritt i helt feil retning.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som på vegne av regjeringen har 
lagt fram forslaget om endringer i tekniske forskrifter som kom i 2010 (TEK10) til plan og byg-
ningsloven. Forslaget var på høring med frist 10. februar. Den nye forskriften betegnes TEK 17.

■  Tekst hentet fra NHF intranett sider   ■  Foto: Magni Søgård fra NHF Halden/Aremark
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Fortell litt om deg selv - først noen fakta, som alder, bosted og 
familiestatus
- Jeg er i skrivende stund er jeg 26år, men når dette bladet sen-
des ut er jeg vel akkurat fylt 27. Jeg vokste opp på Rykkinn i 
Bærum, Akershus og har bodd forskjellige steder i Oslo under 
studietiden. Nå bor jeg på Teisen, i Oslo, sammen med sambo-
eren min, og en kampfisk.

Kan du fortelle litt om bakgrunnen din? Hva slags utdanning har 
du? Du har kanskje andre erfaringer i livet som har betydd for 
yrkesveien din? 
- Jeg har vokst opp med to søsken med ulike utfordringer. En 
lillebror som var multihandikappet, og en lillesøster som er utvik-
lingshemmet. I tillegg har jeg en storesøster, en mor og en far, og 
har også hatt huset fult av hund, to katter, diverse akvariefisk og 
en aktiv og engasjert storfamilie. Så man kan vel trygt si at familie 
har en stor plass i livet mitt. 
 Etter at jeg gikk ut av Sandvika vgs. begynte jeg å studere bac-
helor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Ved siden av studiene var 
jeg aktiv i ulike studentforeninger og var blant annet daglig leder i 
Samfunnsvitenskapelig studentforening og hadde ansvar for den 
daglige driften der, med omtrent 150 frivillige. Det var da jeg vir-
kelig fikk øynene opp for organisasjonsarbeid. Jeg har også hatt 
verv i andre foreninger og var leder i FN-studentene Norge. Etter 
bacheloren tok jeg et år med statsvitenskap og jus, før jeg tok en 
toårig mastergrad i sosiologi. Etter 6 år på Blindern har jeg nå tit-
telen sosiolog. 

Hvorfor søkte du jobben i NHF Øst? Hva jobber du med?
- Jeg søkte først og fremst på stillingen fordi NHF var en organi-
sasjon jeg kjente til og som jeg ønsket å arbeide i. Jeg skrev min 
masteroppgave om ulike forståelser av funksjonshemmings-
begrepet så det å få jobbe i NHF lå både nært mine faglige, og 
mine personlige interesser. Fra studietiden har jeg også fått en 
slags forkjærlighet for organisasjonsarbeid og synes det er veldig 
givende å få jobbe tett på så mange engasjerte frivillige. 
- Jeg har en stilling som er 50 % ungdomsarbeid og 50 % orga-
nisasjonskonsulent, så det sier seg jo selv at stillingen min er vel-
dig variert. Jeg jobber tett med ungdommene i regionen og bistår 
de administrativt i arbeidet med å få større engasjement rundt 
NHFU Øst. Det innebærer en del møter, og en del kommunikasjon 
og koordinering rundt drift og arrangementer. I tillegg jobber jeg 
administrativt og besvarer og følger opp en del henvendelser fra 
regionen, og bistår Hanne med litt praktiske oppgaver. Og så job-
ber jeg en god del med hjemmeside og sosiale medier. Dette både 
for å få ut informasjon om regionens aktiviteter og kurs, men også 

mye rettet mot verving av medlemmer, 
da spesielt unge. Jeg samarbeider også 
mye med NHFs ungdomskoordinator, 
Sissel. Vi jobber mye sammen for å 
skape møteplasser og arrangementer 
som kan bidra til å styrke ungdomssats-
ningen.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag 
ut for deg?
- På en helt vanlig dag sitter jeg på kontoret fra 8 til 16 og besva-
rer henvendelser, planlegger møter eller kurs, oppdaterer ulike 
informasjonskanaler eller jobber med ulike prosjekter. Men så er 
det jo slik at de fleste dagene i NHF Øst ikke er helt vanlige. Som 
regel er det et møte eller et kurs som skal gjennomføres, en tele-
fon som kommer, noen som kommer innom og en oppgave man 
må ta tak i. Da blir ikke alltid dagen akkurat slik man hadde plan-
lagt, men det er noe av det jeg liker ved å jobbe her. Arbeids-
oppgaven, og dagene, er varierte og fleksible og jeg får mulig-
heten til å være med på utrolig mye spennende. 

Hva er inntrykket ditt av NHF Øst så langt – samarbeidet 
med de tillitsvalgte? Hva liker du ved NHF Øst og NHF?
- Jeg har et utrolig godt inntrykk av NHF Øst. Det er så hyggelig 
å få jobbe med så mange hyggelige og engasjerte medlemmer og 
tillitsvalgte. Jeg har inntrykk av at vi som jobber i Øst er utrolig 
heldige med så flinke tillitsvalgte. I tillegg har jo den godviljen og 
det engasjementet som vi har opplevd rundt ungdomsarbeidet i 
Øst vært helt essensielt for stillingen min. Hadde ikke Øst satset 
på ungdommen hadde situasjonen vært en helt annen enn den er 
i dag. Så jeg håper og tror at alle føler at det NHFU Øst styret vi 
har i dag er resultatet av en felles dugnad som alle i NHF Øst har 
bidratt til. 

Hvilke andre interesser har du, som du har lyst til å 
fortelle oss om?
- Jeg er veldig glad i både å lese bøker og å reise. Jeg reiser 
gjerne både med venner og familie, både på hytteturer og lengre 
turer til utlandet. Og siden samboeren min er fra Nordland har 
det de siste årene også blitt en god del turer dit. Det synes jeg er 
utrolig hyggelig.
- Ellers så er både samboeren min og jeg veldig glad i både å 
lage og å spise god mat. Vi bruker nok over gjennomsnittet med 
tid både på hverdagsmiddagene og mat generelt. 

Tusen takk for intervjuet Gyda og vi ønsker deg masse lykke til!

Intervju med Gyda
Gyda Nullmeyer startet i juni 2016 som NHF Øst sin nye organisasjons- og  

ungdomskonsulent etter at Ann-Karin Pettersen sluttet i juni 2015. Gyda kunne allerede på 
høstkonferansen fortelle om oppsving både i ungdomsarbeidet og på regionens Facebook.  

Nå har Gyda jobbet i Øst i mer enn 8 måneder, og redaksjonen ønsker å høre om hvordan det 
har vært i Øst så langt og hvordan hun har blitt mottatt av de tillitsvalgte:
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LKB Akershus sitt interimstyre som ble dannet 19. oktober 
2016 har vært: Nina Rokhaug, Torhild Fossum Magnussen, 
Marita Herstad og Mona Lundby. 

Det var ikke så mange som kunne være med på årsmøtet, 
men man fikk på plass et styre, og de som er med er: Leder 
Mona Lundby, Nestleder Nina Rokhaug, økonomiansvarlig 
Marita Herstad, sekretær Anita Guldahl og styremedlem 
Torhild Fossum Magnussen.

Handlingsplan for LKB Akershus 2017
•  LKB Akershus er en lokal forening som skal engasjere 

seg lokalt i Akershus.
• LKB Akershus er knyttet til LKB hovedstyre og NHF.
•  LKB Akershus ønsker å ivareta interesser til kvinner 

med bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon til 
kvinner med bekkenleddsmerter, fastleger, fysiotera-
peuter og helsestasjoner i Akershus

•  LKB Akershus arbeider for å skape en helhetlig forstå-
else for riktig kombinasjon av behandling, avlastning i 
dagliglivet, hjelpemidler og rettigheter.

• LKB Akershus skal ha fokus på likepersonarbeid.
•  LKB Akershus skal sende medlemsbrev pr. e-post med 

aktuelle artikler og invitasjon til arrangementer.
•  LKB Akershus skal prøve å skaffe økonomiske midler:
 o  Slik at vi kan gi informasjon om LKB og bekkenledds-

merter til fastleger og helestasjoner i fylket.
 o Slik at vi kan tilby informasjon til våre medlemmer.
 o  Slik at vi kan arrangere aktiviteter for medlemmene 

til en lavest mulig deltakeravgift.

I oversikts kalenderen for medlemsmøter finner dere Kafe-
treff og andre møter i regi av LKB Akershus.

Redaksjonen ønsker LKB Akershus masse lykke til

Landsforeningen for kvinner med 
bekkenleddsmerter – Akershus (LKB)

På slutten av 2016 gikk det ut brev til alle medlemmer i LKB Akershus om at man  

ønsket å starte opp LKB Akershus igjen. Årsmøte skulle være 16. februar.

■  Tekst: Ann-Karin Pettersen    ■  Foto: Gyda Nullmeyer

Torhild F Magnussen, Marita Herstad, Mona Lundby og Nina Rokhaug.

Mona Lundby (nyvalg leder i LKB Akershus) 
og Evelyn Baklund (LKB Oslo)
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Vi lærte litt om hvordan man kan bruke de ulike medi-
ene rent praktisk, hvordan man kan bruke facebook 
strategisk og hvordan man kan bruke medier for å 
rekruttere og påvirke. Jeg fikk snakke og vise frem litt 
om hjemmesider, facebook og litt generelt om de «nye» 
sosiale mediene som instagram, twitter og snapchat.

På lørdagen var vi så heldige at bystyremedlem i Oslo og 
SV-politiker Ivar Johansen hadde tatt seg tid til en prat 
med oss. Ivar Johansen er en aktiv bruker av ulike 
medier som verktøy for å nå ut til folk med sine menin-
ger, og ikke minst for å påvirke. Dette er noe vi kan lære 
mye av. 

Vanskelig med sosiale medier?
Mange lokallag synes dette med hjemmesider og sosi-
ale medier kan være vanskelig. På kurset diskuterte vi 

flere problemstillinger som; Hvem har ansvar for det 
som legges ut på lagets sider? Skal en eller flere perso-
ner har tilgang til å legge ut ting? Hva skal man legge 
ut? Hvordan være personlig, men ikke privat? Hvilke 
kanaler trenger man som lokallag? Må man ha både 
hjemmeside og facebook? Hvor lenge skal man la saker 
ligge ute? Og mye, mye mer. 

Noen av diskusjonene kom vi til en felles enighet rundt, 
og mange av svarene vil nok i stor grad variere fra lokal-
lag til lokallag. Det jeg tror er viktig er at alle lokallag 
som har en hjemmeside, eller bruker sosiale medier, 
diskuterer dette og har en reflektert holdning til bruk av 
de ulike kanalene. På den måten blir det også lettere for 
hvert enkelt medlem å føle eierskap til lagets sider og 
profiler. 

På kurs med NHF Øst

- Bruk av sosiale medier!
Første helgen i februar var i underkant av 25 deltagere samlet i Asker, til kurs i bruk av 

sosiale medier. Det var en lærevillig og interessert gjeng som ville lære mer  

om hvordan lokallagene kan bruke sosiale medier. 

■  Tekst og foto: Gyda Nullmeyer
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Jeg oppfattet en bred enighet om at vi alle kan bli enda 
flinkere til å dele hverandres innlegg om interessepoli-
tikk og arrangementer, slik at vi på den måten kan spre 
informasjon om vårt arbeid til enda flere. Her må vi også 
være proaktive og sende informasjon til hverandre for å 
bidra til en slik spredning. NHF Øst skal fremmes i NHF 
Øst sine kanaler. 

Videre arbeid i lokallagene
Vi hadde et interessant og engasjerende kurs, som jeg 
håper inspirerer til videre diskusjon og arbeid i lokal-
lagene. Det er tross alt der det viktigste arbeidet gjøres. 
Jeg vil gjerne takke for alle konstruktive og hyggelig til-

bakemeldinger både på kurset og i ettertid. Det gjør at 
jeg gleder meg enda mer til neste kurs med NHF Øst! 
Og så er det slik at det bare er å ta kontakt med meg, 
både for kursdeltagere og andre medlemmer, hvis det 
er noe jeg kan bistå med når det kommer til hjemme-
side, sosiale medier, eller andre ting.

P.S. På slutten av kurset fikk NHFU Øst seg sin egen 
snapchat-konto, så for de av dere som bruker snapchat 
er det nå mulig å få et lite innblikk i hva ungdommene 
driver med der. På snapchat heter de nhfuost 
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For de som kjenner meg er det sikkert ikke overraskende at 
jeg er en «varm talsperson» for økt ansvar og deltakelse på 
lokalt nivå (region – kommune). Det er her vi bor, lever vårt 
liv, får vår hverdag lagt til rette på godt og vondt.

I vår studiering ble det lansert begrepet «lokalpolitisk platt-
form». Fint – ikke sant. I dette så la vi at NHF i fremtiden må 
sette av ressurser og utvikle en forpliktende handlingsplan 
på hvordan påvirke egen kommune / lokalmiljøet. Bli de 
endringsagenter som NHF ønsker at vi skal være. Jeg håper 
at dette blir en av de mange temaer / utfordringer som 
kommer opp på landsmøtet.  

Studieringen «NHF og samfunnsoppgaven», her var det 
relativt lett å finne frem til vår målsetning, hovedoppgave 
fremover.  NHF har i alle år vært i front når det gjelder å 
fremme utvikling og rettigheter for funksjonshemmede.  
Det er min påstand at NHF har spilt en betydelig rolle i 
mange sammenhenger, ikke minst i forhold til rettighetene 
og offentlig tjenestetilbud. I de senere år kan det bl.a. nev-
nes, hjelpemiddelordningen – BPA – UU osv. Ser vi vår rolle 
i en litt større sammenheng er det ingen tilfeldighet at du 
tidligere fant NHF lokallag i nær sagt hver en kommune.

Norges Handikapforbund ble stiftet i 1931 og vil i 2021 fylle 
90 år.  Opprinnelig het vi Norges Vanførelag. Vår kjære orga-
nisasjon har endret karakter / oppgave, ikke minst var det 
store endring for noen 10-år siden da vi gikk fra «veldedig-
het til rettighet» viktig. Da tok NHF et stort samfunnsansvar 
og viste vei. Dette forplikter når vi nå ser videre fremover.

I dag (2017) ser Norge annerledes ut. Dessverre utfordrer 
storsamfunnet oss kraftig, vi ser på mange måter en ny vel-
ferdsmodell.  Klar deg selv. Med eldrebølgen, lavere andel 
av arbeidsføre m.v. stilles nye krav. Det strammes inn, vi 
skal få såkalte robuste kommuner, større enheter, mer 
sentralisering.  Her viser utviklingen helt klart at ofte blir 
vår målgruppe taperen i dette spillet. Siste eksempel på 
dette er foreslåtte endringer i forskriftene Tek17 «byggefor-
skriftene». Her sier departementet rett ut «det er beklage-
lig at noen nå faller utenfor, og ikke kan bo i eget hjem. Når 
fremtidige leiligheter blir mindre vil store rullestoler (el.
stoler) ikke komme inn, men det mener departementet at vi 
må akseptere. Dette sies bl.a. i forhold til nye mål for rulle-

stol (fra 1,50 til 1,30 i radius - snusirkelen) og for funksjons-
hemmede som ønsker å ta utdanning – skape seg selv en 
egen selvstendig fremtid.

Slik kunne jeg ha fortsatt å ramse opp ulike forhold / end-
ringer.  I sum er dette så alvorlig at det går på menneske-
verdet løs og vi er trolig på full fart tilbake til 1931 – da vel-
dedighet var rådene. Nå må «snille tanter og onkler» igjen 
hjelpe, det offentlige er fraværende eller tar ikke ansvar.

Hva mener jeg så med dette, jo – jeg ser dessverre kontu-
rene av et fremtidig kaldere samfunn med mindre respekt 
og rom for mangfold og menneskeverd. Vi får klasseskille 
og dessverre flere vil falle utenfor. Hva så med NHFs rolle 
opp i alt dette, kanskje vi skal trekke pusten – se litt tilbake 
og lære av historien for deretter sammen å utvikle et NHF 
for fremtiden.

I gamle dager (og jeg sier ikke «gode» gamle dager) var 
NHF (Norges Vanførelags) største oppgave å fange opp, ta 
vare på hver og en av datidens «uføre» som falt utenfor.  
Datidens funksjonshemmede tok da skjeen i egen hender, 
stiftet NHF og sten for sten fikk storsamfunnet til å gi oss en 
bedre hverdag. Ikke minst fant dette sted i lokalmiljøet.

Overfører vi det til i dag, NHF sentralt har massevis av kom-
petanse og vil innenfor gitte rammer kunne serve – overføre 
dette til en aktiv organisasjon som går ut i felten slik at vi 
sammen kan sette morgendagens dagsorden. Jeg ser for 
meg en motsatt pyramide hvor «grunnorganisasjonen – 
lokalmiljøet» er den operative del av NHF. Men da må vi 
løfte i flokk, stå sammen, være lojale mot hverandre og 
NHF.  En skikkelig «folkebevegelse» som starter lokalt – 
reiser oss og vårt samfunnsoppdrag nedenfra.  

Dette skjedde ut fra datiden muligheter på 30 – 40 - 50 tal-
let. Nå bør vi ta opp arven og stå sammen, gjøre oss enda 
mer synlige og kraftfulle. Men dette må settes i system, vi 
trenger en «lokalpolitisk plattform», en forankring som vi 
kan stå fast og trygt på.  Vi må utvikle og skolere våre tillits-
valgte, våre rådsrepresentanter, våre medlemmer og vi må 
starte i dag.

Godt landsmøte!

Norges Handikapforbund  
og fremtiden….

Det nærmer seg landsmøte for NHF, finner sted i juni måned og med referanse til de samtalegrupper / 

studieopplegg som ligger bak oss om NHF og samfunnsoppgaven ser jeg frem til et spennende og frem-

tidsrettet landsmøte. Selv hadde jeg gleden av å delta i en av studieringene til NHF Øst, en utfordrende 

og fin opplevelse.  Her ble det ikke minst satt fokus på lokal aktivitet og ansvar.

■  Tekst: Sverre Bergenholdt
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NHF Rælingen
23. august 1944 ble Rælingen handikaplag startet opp av tre damer.

De siste 25 årene er det Rolf Svendsen som har vært 
leder av laget. Rolf har stått på for NHF i mange år og 
har ved to anledninger fått NHFs hedersnål i sølv. Det 
siste styret er bokstavelig talt av god gammel årgang; 
den yngste i styret er 72 år og den eldste er 89. I likhet 
med Rolf har alle styremedlemmene hatt mange års 
fartstid i styret.

NHF Rælingen har hatt en aktiv kjerne som stiller opp 
på turer og medlemsmøter. Laget har arrangert med-
lemsmøte hver andre tirsdag i måneden, på Trivsels-
senteret i Rælingen. Der har kjøkkengjengen disket opp 
både mat og kaker og medlemmene har bidratt til å del-
tatt i lagets lotteri. Dette har bidratt til at laget har hatt 
en god økonomi opp gjennom årene.

NHF Rælingen har også arrangert mange turer, nå sist 
til Bornholm, Oset og Sverige. Disse turene har alltid 
vært vellykkede og hyggelige for de som har deltatt.

På årsmøtet den 21. februar 2017 ble det flere ganger 
nevnt av Rolf Svendsen at NHF Rælingen er mer enn 
bare et lag, de er en familie. 

Nå har styret, og aktive medlemmer, stått på i mange år 
og takker for seg. Det har vært vanskelig å få nye, unge 
medlemmer med i laget, og NHF Rælingen har derfor 
valgt å legge ned. 

Tusen takk for en fantastisk innsats i mange år!
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Hjelpemiddelrapporten har kommet
Mandag 6. februar presenterte ekspertutvalget for hjelpemiddelområdet sin rapport.

■  Tekst: Karen Kvam

Ekspertutvalget på hjelpemiddelområdet har levert sine 
forslag til endringer i hjelpemiddelpolitikken. De kunne 
vært verre, men er like fullt et hardt angrep på den gode 
ordningen Norge har i dag. Kort oppsummert er utvalgs-
medlemmene uenige om hvor mye av hjelpemiddelordnin-
gen som skal overføres til kommunene. På den andre siden 
er de enige om å ta grep for å forenkle og effektivisere for-
midlingen. Utvalget ble nedsatt i november 2015 og startet 
arbeidet i januar 2016.

Ønsker statlig
Handikapforbundets største bekymring i denne saken, har 
vært at store deler av hjelpemiddelformidlingen vil bli over-
ført til kommunene. I forbindelse med utredningen av dette 
spørsmålet, har utvalget gjort en begrepsavklaring av 
begrepet basishjelpemidler, som ble brukt i regjeringens 
forslag. Utvalget har valgt å begrense seg til enkle, høyfre-
kvente hjelpemidler som ikke krever individuell tilpasning.  
Utvalget foreslår videre å opprette et prioriteringsutvalg, 
som skal definere hvilke hjelpemidler som omfattes av 
begrepet. Et flertall av ekspertutvalgets medlemmer, deri-
blant Lars Ødegård fra brukersiden, sier klart nei til å over-
føre slike hjelpemidler til kommunene. Et mindretall har 
derimot gått inn for en overføring.

vBoligtilpasning
Et annet alvorlig forslag som har fått flertall i utvalget, er 
forslaget om å overføre fastmonterte hjelpemidler til bolig-
tilpasning, som trappeheis, takmonter personløfter m.m. 
til Husbanken og kommunene. Det er viktig å påpeke at 
forslaget ikke er enstemmig vedtatt, et mindretall på to, 
deriblant Lars Ødegård, tok dissens.
Under pressekonferansen ble utvalgslederen spurt om 
dette betyr at retten til bolighjelpemidler blir svekket. Han 
påstår at retten vil bestå, men innrømmer at finansieringen 
vil bli organisert som rammebevilgninger via kommunene. 
Vår erfaring er at rammebevilgninger gjør det langt mer 

problematisk å få det man har rett til, og derfor i praksis 
innebærer svekkede muligheter. Dette forslaget er også 
alvorlig i lys av at regjeringen samtidig foreslår å redusere 
tilgjengelighetskravene til boliger.

Mer tilskudd
Et like alvorlig forslag dreier seg om å øke bruken av til-
skudd på hjelpemiddelområdet framfor den utlånsordnin-
gen vi har i dag. Dette betyr innføring av flere egenandeler 
fordi det offentlige ikke finansierer hjelpemidlene fullt ut. 
Begrunnelsen er å få bedre kostnadskontroll. Lars Ødegård 
tok dissens også i dette spørsmåle t. Dette med tilskudds-
ordninger er noe Handikap forbundet allerede har advart 
mot flere ganger. De siste årene har funksjonshemmede 
med utsatt økonomi og store hjelpemiddelbehov har blitt 
hardt rammet av nye tilskuddsordninger.

Forenkling og effektivisering
Det er ellers enighet i utvalget om noen hovedgrep for å 
forenkle og effektivisere hjelpemiddelformidlingen.
• å styrke brukerpassordningen for erfarne brukere
•  å styrke bestiller ordningen og korte ned saksbehand-

lingen
•  å styrke kapasiteten og kompetansen i førstelinje-

tjenesten, dvs ergoterapeutene i kommunene

Samfunnsdeltakelse og selvstendighet
Forslaget er ellers tydelig på at hjelpemiddelformidlingen 
skal bidra til funksjonshemmedes samfunnsdeltakelse og 
selvstendighet, i tråd med FN-konvensjonen for funksjons-
hemmede. Her understrekes det at hjelpemidler har høy 
nytteverdi og bør prioriteres høyt.

Vi følger opp saken
Etter at rapporten var lagt fram sa statsråd Anniken 
Hauglie at forslagene trolig vil bli sendt på høring på vanlig 
måte. I så fall kommer vi selvsagt til å levere høringsut-
talelse. Denne saken er av stor betydning for Handikap-
forbundets medlemmer og alle de 420 000 funksjonshem-
mede som per i dag har hjelpemidler.
 Både de overføringene til kommunene som er foreslått 
og forslaget om økt bruk av tilskudd er et angrep på en ord-
ning som per i dag fungerer veldig bra. I utvalgets mandat 
står det at arbeidet må sikre at brukernes interesser ivare-
tas på en god måte – både hva gjelder ønsker og behov, og 

sikring av rettigheter, samt konsekvenser for den enkelte 
brukers økonomi. Da Stortinget behandlet kommunerefor-
men, og besluttet at utvalget skulle oppnevnes, ble det gitt 
føringer om at hensynet til brukerne skal stå i fokus for den 
løsningen som blir valgt. Forslaget om å flytte hjelpemidler 
til boligtilpasning ut av folketrygden og over til kommunene 
bryter med disse forutsetningene. Føringer om mer bruk 
av tilskudd, i stedet for utlån, er heller ikke i tråd med 
bruk ernes behov. Det samme gjelder høyfrekvente hjelpe-
midler, hvis de tas ut av folketrygden.
 Denne saken kommer derfor til å bli høyt prioritert i 
arbeidet vårt framover.
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AOF Østfold
Postadresse: Postboks 204, 1601 Fredrikstad
Telefon: 691 30 410 - E-post: ostfold@aof.no

Besøksadresse Askim:
Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg
Torget 12, 1830 Askim

AOF  
kursoversikt

KURS 2017 for SAFO Øst og NHF Øst

JANUAR:
Valgkomiteen i arbeid.
Kurset ble avholdt 14. januar 2017 på Mastemyr Hotel

FEBRUAR:
Bruk av sosiale medier.
Kurset ble avholdt 3.- 4. februar 2017 på Scandic 
Hotell, Asker.

MARS:
Interessepolitisk arbeid lokalt.
Tid: 17.- 18. mars 2017 
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

MAI:
Ungdomskurs – vårsamling.
Tid: mai 2017 (lørdag kl.16.00 – søndag kl.16.00).
Sted: Thon Hotell Opera, Oslo.
Påmeldingsfrist: 1. april 2017.

Interessepolitisk kurs – landsmøtesaker.
Tid: 9. -10. mai 2017  
(tirsdag kl.11.00 til onsdag kl.14.00).
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.
Påmeldingsfrist: 11. april 2017.

Påmeldingsskjema finner dere på hjemmesiden vår: 
www.nhf.no/oest - under aktivitet

Møteplass for  
slagrammede
Østlandets Blad, side 12 (24. feb. 02:30)

Folk fra hele Follo møtes en gang i måneden FORENINGSLIV 
Det er godt å kunne møtes og snakke med andre som vet 
akkurat hvordan du har det.

Treffsetninger: SKI: Det er noe av tanken bak de månedlige 
slagkafeene til Landsforeningen for slagrammede (LFS) 
Follo. Her kan du snakke om stort og smått, og ... det vik-
tigste vi gjør, sier Odvar Jacobsen, leder i LFS Oslo og 
Akershus. Han er også leder av brukerrådet

12 ● FOLLOLIV ØBFREDAG 24. FEBRUAR 2017

Folk fra hele Follo møtes en gang i måneden

Møteplass for slagrammede
Det er godt å kunne 
møtes og snakke med 
andre som vet akku-
rat hvordan du har 
det.

foreningsliv

STIG PERSSON

stig.persson@oblad.no

SKI: Det er noe av tanken bak 
de månedlige slagkafeene til 
Landsforeningen for slagram-
mede (LFS) Follo. Her kan du 
snakke om stort og smått, og 
ikke bare sykdom, og høre 
hvordan andre løser hverda-
gen. Neste slagkafé foregår 
mandag 20. mars klokken 
14.00-16.00.

– Vi møtes ca. hver tredje 
mandag i måneden frem til 
sommeren her på Waldemar-
høy. Vi setter stor pris på at Fri-
villigsentralen i Ski har hjulpet 
oss med lokaler, sier Elisabeth 
Wollebek.

For hele Follo
Selv om slagkafeen foregår i 
Ski, er tiltaket åpent for sla-
grammede og pårørende i alle 

aldre fra hele Follo. De møtes 
for erfaringsutveksling og hyg-
ge, supplert med enkel serve-
ring.

– Vi ser dette likepersonsar-
beidet som det viktigste vi gjør, 
sier Odvar Jacobsen, leder i 
LFS Oslo og Akershus. Han er 
også leder av brukerrådet på 
Sunnaas og sitter i styret der.

– Hva er forskjellen på hjer-
neblødning og hjerneslag? 
undrer en pårørende rundt 
bordet.

– Mer enn 80 prosent er hjer-
neinfarkt. Det betyr at du får 
en blodpropp som setter seg 
fast i en arterie i hjernen, mens 
hjerneblødning er at et blodkar 
eller årer sprekker. Det blir en 
blødning og trykk i hodet. Beg-
ge tingene er under «paraply-
en» hjerneslag, forklarer Odvar 

Jacobsen.
Sønnen fikk hjerneslag un-

der militærtjenesten, og tre 
måneder etterpå fikk han slag 
selv.

– Pårørende er gull verdt, 
mener Jacobsen.

Forandrer seg
En ting er å komme seg raskt på 
sykehus og senere opptrening. 
Plutselig en dag er du hjemme 
igjen. Det er ofte en stor over-
gang.

– Ikke bare det at du får hjem 
et menneske ofte med et han-
dikap, men barna mine fikk 
hjem en mamma som var vel-
dig annerledes enn det jeg var 
før. Sinnekontroll-funksjonen 
var forholdsvis dårlig. Jeg var 
sint på alt og alle, helt ukon-
trollerbart sint. Jeg hadde mis-
tet kontakten med talesenteret 
og måtte få hjelp av 16-åringen 
til å lære moren sin klokken 
igjen. Jeg hadde ikke noe be-
grep om tid eller hvilken etasje 
jeg var i. Det er en vel så stor 
utfordring å få hjem et men-
neske som ikke er den du kjen-
ner. Det gir store utfordringer i 
familien og man må bli kjent 
med den slagrammede på nytt, 
sier Elisabeth Wollebek.

En ting er daglig opptrening 
og oppfølging. Men hva skjer 

når du kommer hjem?
– En slagpasient som har 

vært under rehabilitering og 
trent hver dag, kommer 
hjem til kommunen sin og 
sitter kanskje uten opptre-
ningstilbud. En her fikk fy-
sioterapi etter å ha mast i 
fire uker. Den slagpasienten 
er satt så utrolig mye tilba-
ke. Det vil ta tilsvarende len-
gre tid å få vedkommende 
tilbake i arbeidsfør stand. 
Kommunene lager ris til 
egen bak, sier Elisabeth 
Wollebek som treffes på 928 
92 211 hvis du har noe du lu-
rer på.

Håper det er behov
Det gjør godt å møtes og pra-
te om hvordan man er be-
rørt av slag, enten man er 
pasient eller pårørende.

– Jeg håper og tror det er 
et behov for slagrammede 
og pårørende å ha et forum i 
Follo hvor vi kan snakke 
fritt, møte andre i samme si-
tuasjon og lufte det som lig-
ger deg på hjertet. Slagkafe-
ene ellers i Akershus har 
vært oppe og gått i en årrek-
ke, sier Elisabeth Wollebek.

– Her går det slag i slag, 
humrer en spøkefugl rundt 
bordet.

TRIVELIG: Det var en fin gjeng som møttes til kafé i røkesalongen på Waldemarhøy.  ALLE FOTO: STIG PERSSON

Jeg håper og 
tror det er et 
behov for sla-

grammede og pårøren-
de å ha et forum i follo 
hvor vi kan snakke fritt 
og lufte det som ligger 
deg på hjertet.
ELISABETH WOLLEBEK
slagrammet fra ski

!

LIKEPERSON: elisabeth Wollebek 
fra ski fikk slag som 42-åring. Hun vil 
gjerne komme i kontakt med flere.

VIKTIG: odvar Jacobsen er leder i 
lfs oslo og Akershus. Han er også 
leder i brukerrådet og styremedlem 
på sunnaas.
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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

Datoer tom juni 2017:
Lillestrøm:     Sagene og Asker
Tirsdag: 3. januar    Onsdag: 4. januar
Tirsdag: 7. februar  Onsdag: 1. februar
Tirsdag: 7. mars   Onsdag: 1. mars
Tirsdag: 4. april   Onsdag: 5. april
Tirsdag: 2. mai   Onsdag: 3. mai
Tirsdag: 6. juni  Onsdag: 7. juni

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

Mars
15. Årsmøte kl 18.00 LFN Østfold

17.-19. Sitski/vinterski HBF Akershus

20.  Medlemsmøte/årsmøte NHF Nittedal/Hakadal

22. Kafetreff på Egon i 
 Sandvika kl 19.00 LKB Akershus

April
04. Kafetreff på Egon i LKB Akershus
 Strømmen kl 12.00

19. Temakveld kl 18.30 LKB Akershus
 (innkalling kommer)

Mai
15. Medlemsmøte NHF Nittedal/Hakadal

23. Kafetreff på Egon
 Ski Storsenter kl 12.00

25.-28. HBF Camp HBF Akershus

Juni
13.-14. Oppfølging av Tema Mat LFN Østfold

19. Sommer tur Strømstad- LFN Østfold
 Sandefjord

Faste aktiviteter 

Mand: Bading kl 17.00 Halden sykehjem 
 (følger skoleåret) 
 NHF Halden /Aremark

Tirsd: Sosial samvær hver 14. dag fra 13.01
 Busterudgata eldresenter 
 NHF Halden/Aremark

Onsd: Varmtvanntrening LKB Østfold
 Kl 11-12 På Blekkspruten Aktivitetssenter
 på Rolvsøy  (følger skoleåret)

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

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

Torsd: Bowling  LFS Akershus

Lørd. Varmtvannsbading NHF Onsøy

NASPA tilbake på lærings- og mestringssenteret  
Aker Sykehus – bygning 41- Østfold
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AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
FAGOPPLÆRINGEN
Schweigaardsgt. 4, 0185 Oslo

Tlf. 22 05 50 00

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!

AVDELING FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Utviklet i samarbeid med Cato Zahl Pedersen 

Amputasjon, dysmeli, CP, 
revmatisme eller nedsatt 
styrke/motorikk? Klarer du 
ikke sykle, har problemer 
med å sykle eller opplever 
belastningsskader i 
overkroppen? Skeno sin 
sykkel kan være løsningen 
for deg! Du trenger kun én 
hånd eller protese til å styre 
sykkelen med og styrke nok i 
beina til å sykle selv. Bygges 
og tilpasses til ditt behov og 
bruksområde. Tohjulssykkel, 
oppleves som å sykle på en 
vanlig sykkel. Frihet, 
opplevelse, mestring! 

Sykkel for personer med 
funksjonsnedsettelser i 
overkroppen  

 

Nyhet på markedet i 2016, det finnes ikke tilsvarende produkt i verden 
Utviklet og bygges av Skeno i Norge, patenterte løsninger 
Gode komponenter, lav vekt, innbydende design – en skikkelig sykkel 
Magestøtte avlaster armer, hender og rygg (kan tas av dersom ikke behov) 
Knebrems og brems på styret gir trygghet og kontroll (skivebrems) 
Spesielt girsystem med kun én girhendel på styret eller hakegir 
Styredemper stabiliserer styret og gir økt kontroll 
Støttehjul (tilbehør) 
For barn og voksne, fra ca 7 år 
Sykkelen kan søkes om gjennom Hjelpemiddelsentralen, ta kontakt med oss 
 
Vi kommer gjerne på demo eller utprøving 
 

For mer info, ta kontakt med oss eller sjekk ut vår nettside!
 

Oslo 
skeno.no 

99449372 
info@skeno.no 

facebook.com/skenoas 

- 102 BILER TIL DERES DISPOSISJON
- V I P TAXI

- BESTILL TUR-RETUR Å FÅ BIL TIL AVTALT TID
- RASK RESPONSTID PÅ EKSPRESSPAKKER

- KONKURRANSEDYKTIGE PRISER -  SPØR OSS

WWW.ØRT.NO
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www.catosenteret.no 
 

mulighetenes senter 
en veiviser innen egen mestring 

Ring for mer 
informasjon!

Tel: 67 83 60 03
Godthaab Helse og Rehabilitering
Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua              
e-post: booking@godthaab.no www.godthaab.no

DAGREHABILITERING
Er du revmatiker, hjertesyk, 

eller har muskel- og 
skjelettplager?

Vi har et tilbud til deg som 
har behov for rehabilitering, 

men som vil bo hjemme.
Dagtilbudet inkluderer 

lunsjbuffet.

Nettec AS
Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40   •   www.nettec.no

Solfilm • Ruteskift
Rep av bilglass

Myhrer Industriområde
2080 Eidsvoll

Tlf. 918 69 364

Din totalleverandør innen
avfallshåndtering. 

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

Ring

08899
ALLTIDPÅ PLASS NÅRDU TRENGEROSS!

• Containere
Vi hjelper deg med:

• Containere
• Beholdere
• Rådgivning
• Kildesortering

Din totalleverandør innen
avfallshåndtering. 

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

Ring

08899
ALLTIDPÅ PLASS NÅRDU TRENGEROSS!

• Containere
Vi hjelper deg med:

• Containere
• Beholdere
• Rådgivning
• Kildesortering

Din totalleverandør innen
avfallshåndtering. 

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

Ring

08899
ALLTIDPÅ PLASS NÅRDU TRENGEROSS!

• Containere
Vi hjelper deg med:

• Containere
• Beholdere
• Rådgivning
• KildesorteringRagn-Sells AS

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

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 avde-
linger. 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 fosterforel-
dre, 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 
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Akershus: Ingvild Aakre, Boligkonsulent, ingvild.aakre@hedalm-anebyhus.no, 995 34 599
 Stein Ove Strand, Prosjektselger, stein.ove.strand@hedalm-anebyhus.no, 908 82 494
 Tore Reite Larsen, Boligkonsulent, tore.reite.larsen@hedalm-anebyhus.no, 913 10 165
 
Østfold: Morten E. Stene,  Boligkonsulent,  morten.stene@hedalm-anebyhus.no,  917 82 296
 Tor-Egil Olsen,  Prosjektselger,  tor.egil.helgesen@hedalm-aneybhus.no,  979 53 057

• Stort utvalg av eneboliger, - flerfamilieboliger
• Spesielt utviklet for norske forhold
• Norskproduserte hus med god kvalitet og rask levering

Med hjerte for din bolig
• Bestill vår boligkatalog på hedalm-anebyhus.no

5 nye
jubileums-
modeller

i 2017

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

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

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen



27

Medlemsblad for NHF Øst

V E S T B Y

U L L E N S A K E R

B Æ R U M

S K E D S M O

A S K E R

Økrisletta 11, 1340 Skui
Tlf. 66 84 77 11 • Fax. 66 84 77 80 • Mob. 911 11 013

E-post: post@gunnarknutsen.no

Gunnar Knutsen as
A S K E R

TRANSPORT
www.gunnarknutsen.no

• Utkjøring av fjell – og fyllmasser fra tomter/anlegg
• Levering av pukk – sand – sprengstein – jord

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

E I D S V O L L

Eidsvoll Auto
Finstadvegen 200, 2072 Dal

Tlf. 63 95 17 90 | sture@eidsvollauto.no

G J E R D R U M

N E S

Bergman Diagnostika AS
Pb. 403, 2001 Lillestrøm

Tlf: 63 83 57 50  •  Fax: 63 83 57 40



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

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

___________________________________________________
 

Bygg med oss AS
1940 Bjørkelangen, Tlf. 90 09 00 46 

___________________________________________________

HF Anlegg og Skog AS
1954 Setskog, Tlf. 92 86 78 24 

___________________________________________________
 

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

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

Entreprenørselskapet Johs Granås AS
Postboks 174, 2031 Nannestad, Tlf. 93 06 42 22 

___________________________________________________

Åsgreina Byggassistanse AS
2033 Åsgreina, Tlf. 40 40 23 98

Hydraulikkteknikk AS
1481 Hagan, Tlf. 67 06 21 50

Kjell Skutle AS
2020 Skedsmokorset, Tlf. 63 87 30 94 

Alfa Trafikkskole AS
2150 Årnes, Tlf. 63 97 29 30

Byggningssnekker Erik Rasmussen
1540 Vestby, Tlf. 90 98 27 05

A U R S K O G

G J E R D R U M

S K E D S M O

N I T T E D A L

V E S T B Y

N A N N E S T A D

U L L E N S A K E R

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

Elektroentreprenør

Tlf. 63 92 20 50
www.dal-el.no

N A N N E S T A D

                                                NANNESTAD
                                                                      Teiegården, 
                                                                      2030 Nannestad

Tlf. 63 99 72 50    Fax. 63 99 83 76
Åpent: 9 - 23  (9 - 21)

Støtter Norsk Handikapforbund

Tlf. 63 99 72 50
Åpent: 07-23 (09-23)

www.vikingegarden.no

R Æ L I N G E N

 Rælingen 
 kommune

Støtter arbeidet til NHF

Utfordrende tomt eller bolig?
– Vi hjelper deg!

Tegneoppdrag · Ombygging · Nybygg

Byggmester Evensen as
Tlf. 952 33 850 byggmesterevensen.no

S K I

Å S

Vektere-Ordensvakter-Sivil butikkspaning mm.
Tlf. 47 01 76 69

Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30

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

M O S S

F R E D R I K S T A D

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

_______________________________________________________ 

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

_______________________________________________________

Aaserud Møbler AS
1738 Borgenhaugen, Tlf. 69 16 66 60

_______________________________________________________

Tvete i Gågata 
1706 Sarpsborg, Tlf. 69 15 25 10

S A R P S B O R G

Multiconsult Fredrikstad AS
1602 Fredrikstad, Tlf. 69 31 77 60

_______________________________________________________

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

F R E D R I K S T A D

S A R P S B O R G

 ØSTFOLD HØYTRYKK AS
 DØGNSERVICE

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

Anonym støtte
M A R K E R

E I D S B E R G

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

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00
www.ramstadbil.no

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

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00
www.ramstadbil.no

A S K I M

www.momarken.no

M A R K E R

Marker kommune
1870 Ørje

R Å D E

Østfold Taxitjenester AS
1811 Askim, Tlf. 02137

_______________________________________________________

Høyendal Bensin AS
Tlf. 69 88 34 20

 _______________________________________________________

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

A S K I M

Lie Handelsgartneri
1781 Halden, Tlf. 69 18 00 20

H A L D E N

Kjærringholmen Familiecamping
1580 Rygge, Tlf. 90 10 77 21

R Å D E

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

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

S K I P T V E D T

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

S K J E B E R G

V Å L E R

Bruksveien 6, 1640 Råde
Tlf. 69 29 42 00 • post@karlshus.no

Skade og Lakk AS
Stabburveien 1, 
1617 Fredrikstad

Tlf. 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no

M O S S

Tlf. 934 06 900
www.mtf.no

S P Y D E B E R G

T R Ø G S T A D

www.iorb.no

M O S S
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Medlemsfordel
som varmer
Ny avtale gir NHF-medlemmer og deres familier 
20% rabatt på alle produkter fra VarmePlagg.no 
fra Stille Storm AS.

Bli medlem i Norges 
Handikapforbund, du også
Vi er opptatt av å ta vare på medlemmene 
våre og tilbyr:
•  Magasinet Handikapnytt med artikler og 

reportasjer om temaer som angår funk-
sjonshemmedes liv og levekår

• Aktuelt og nyttig informasjonsmateriell 
• Ulike kurs og konferanser
•  En mulighet til å jobbe aktivt med saker 

du brenner for
•  En mulighet til å være i et sosialt felles-

skap og dele erfaringer med andre
•  Veiledning og støtte gjennom likeperson-

arbeidet vårt, som omfatter blant annet 
kurs, samtalegrupper, familieaktiviteter,
besøkstjeneste og telefonveiledning

•  Diagnoserettede tilbud gjennom lands-
foreningene våre

• Kommersielle rabatter og tilbud
• Leie av velutstyrte og tilgjengelige hytter

Meld deg inn på SMS
Send kodeord NHF MEDLEM til 2160 eller 
www.nhf.no/meld-deg-inn

Velkomstpakke og kontingentgiro innen  
ca 14 dager. Fullpris for et medlemskap er 
300 kroner i året.

Mange sliter med vond rygg, stiv  
nakke, kalde hender og føtter, eller  
vonde skulder. Varme kan hindre  
stivhet og løse opp i slike problemer. 
VarmePlagg produktene har innsydde  
karbontråder som leder varme.  
Batteriene lades enkelt opp og har  
4 justerbare varmenivåer, med en  
varighet på inntil 8 timer. 

Se mer på www.varmeplagg.no,  
bruk rabattkode nhf80.  
Bestilling gjøres på www.varmeplagg.no  
– under betaling – legger du inn rabattkoden.  
Du kan betale med kort eller motta faktura. 
Avtalen gjelder fra vinteren 2017.
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• Elektro • Rør • Ventilasjon 
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service 
og nyinstallasjoner

Ring din lokale samarbeidspartner 
Bravida på telefon 69 35 94 00

Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad

Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

Riktige sko-
Gladere føøer-

Gladere hverdag

Nyt et opphold på
Quality Hotel Sarpsborg

Quality Hotel Sarpsborg  •  Tlf: 69 10 15 00  •  q.sarpsborg@choice.no  •  choice.no  •  superland.no

FREDRIKSTAD KOMMUNE
S T Ø T T E R  N H F ’ S
A R B E I D E

FREDRIKSTAD

Nedre Tomtegt. 2/4, 1651 Sellebakk
Tlf: 69 35 76 70 - www.viuno.no
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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
Nedlagt.

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 
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Mona Lundby
Rud terrasse 3 B, 2005 Rælingen
Tlf: 928 97 498
e-post: akershus@lkb.no 

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
Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@getmail.no 

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
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)
Leder: Hege Klausen
Myrullveien 10, 4330 Ålgård
Tlf: 473 33 339
e-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no 

• Elektro • Rør • Ventilasjon 
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service 
og nyinstallasjoner

Ring din lokale samarbeidspartner 
Bravida på telefon 69 35 94 00

Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad

Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

Riktige sko-
Gladere føøer-

Gladere hverdag

Nyt et opphold på
Quality Hotel Sarpsborg

Quality Hotel Sarpsborg  •  Tlf: 69 10 15 00  •  q.sarpsborg@choice.no  •  choice.no  •  superland.no

FREDRIKSTAD KOMMUNE
S T Ø T T E R  N H F ’ S
A R B E I D E

FREDRIKSTAD

Nedre Tomtegt. 2/4, 1651 Sellebakk
Tlf: 69 35 76 70 - www.viuno.no



Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

Tlf. 03177   www.flexx.no
facebook.com/flexxostfold

Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en  
del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold.

For de fleste Flexx-tilbudene kan du hentes 
hjemme og bli kjørt hjem igjen. Flexx er ikke som 

en vanlig busstur, men du betaler kun busspris. 
Sjekk tilbudet der du bor.

ET UNIKT  
KOLLEKTIVTILBUD!
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