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GJESTEKOMMENTAR

Svært mange av våre 
medlemmer er på 
Facebook, og det er 
kjempebra! 
Av Ida C. Freng,  
kommunikasjonsrådgiver NHF Oslo

Det sosiale mediet har utviklet seg til å bli en viktig plat-
tform, både for informasjon og politisk påvirkning. Som 
mange av dere sikkert har fått med dere, så oppfordrer 
vi svært ofte til å «like og dele» innleggene våre- men 
det er kanskje ikke alle som vet hvorfor dette er så 
viktig?

Du «forteller» Facebook hva du er opptatt av, ved å 
respondere på innlegg som de du følger legger ut. Så 
hvis du for eksempel en gang har likt siden til Høyre, 
men aldri har likt eller reagert på noe de har lagt ut, så 
vil du få færre og færre oppdateringer om dem- fordi 
Facebook tolker det dit hen at du ikke er så interessert 
i dem likevel. Hvis du derimot klikker liker på innlegg 
fra dem du synes er interessante, eller deler innlegg, 
så vil Facebook gi deg mer og mer av det Høyre pub-
liserer. I tillegg fungerer Facebook slik at når noe blir 
populært, altså likt og delt mye, så er det automatiske 
prosesser i Facebook som gjør at flere som har likt 
samme avsender vil få opp innlegget, videoen eller 
bildet i sin nyhetsstrøm. Dette gjør Facebook for at du 
skal få de tingene du er opptatt av i din nyhetsstrøm. 
Det høres kanskje knotete og komplisert ut, men det er 
egentlig ganske enkelt: Det du liker får du mer av, og 
det du liker får andre som liker det samme mer av. 

Som eksempel har jeg dykket litt i «arkivet» til 
Norges Handikapforbund Oslo. Husker du kanskje 
saken om Tamarin Varner, som ble spyttet på da hun 
tok trikken? Det er ikke så rart om du fikk med deg den! 
Selv om vi på det tidspunktet hadde «bare» rundt 1300 
som fulgte/likte oss på Facebook, så gikk saken viralt. 
Fordi mer enn 2000 reagerte på saken ved å klikke seg 
inn eller trykke en reaksjon, i tillegg til at så mange som 
147 delte den, så endte det innlegget opp med å nå 
69.599 mennesker i skrivende stund! Selvfølgelig er det 

ikke alle innlegg som engasjerer så bredt som den, og 
vi kan ikke forvente like gode resultater på alle innlegg. 
MEN: Hvis du husker å «like og dele», så vil flere få se 
sakene våre. Det er en enkel og kjapp måte å aksjonere 
på, selv hjemme fra godstolen. I tillegg vil det føre til at 
Facebook passer på å sende alle oppdateringene våre 
i nyhetsstrømmen din, slik at du ikke går glipp av noe. 
Det er jo heller ikke å forakte, eller hva?

Har du en elektrisk rullestol, seng, personløfter el-
ler heis fra hjelpemiddelsentralen, vet du kanskje 
at det skal gjennomføres periodiske ettersyn (PE) 
på disse produktene. Hjelpemiddelsentralen har 
ansvaret for dette. 

1. juni ble intervallene for PE endret. En-
dringene som gjelder i hele landet, er basert på 
erfaringer etter mange år med periodisk ettersyn, 
samarbeid med de største produsentene av tekni-
ske hjelpemidler og egne risikovurderinger.

Hjelpemiddelsentralen i hjemfylket ditt har 
oversikten over hjelpemidlene som skal ha et-
tersyn, og vil kontakte deg når hjelpemidlene 
dine skal etterses. Ettersynet gjøres av hjelpemid-
delsentralens teknikere, eller av leverandører på 
bestilling fra hjelpemiddelsentralen og utføres 
etter detaljerte kontrollprosedyrer.

Nye intervaller for
periodisk ettersyn
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KJERSTIS TANKER

NHF Innlandet og valget � side 5

Jeg er så heldig å få muligheten til å være fulltidspoli-
tiker i Oppland de to neste årene. Det betyr at jeg ikke 
blir å finne på regionskontoret til NHF Innlandet, men 
jeg overlater plassen til Jorun Granberg, og er helt 
trygg på at rollen vil bli fylt på en utmerket måte.

Jeg har jobbet i Norges Handikapforbund i 10 år. Ti 
utrolig spennende, arbeidsomme og engasjerende år. 
Jeg har lært masse, og jeg skal ta med meg alt dette 
over i rollen som politiker på heltid- til det beste for 
Oppland og Innlandet. Jeg må allikevel trekke frem 
det siste året som det mest spennende i min tid som 
ansatt i denne organisasjonen. Arbeidet med den nye 
strategien og samfunnsoppdraget til NHF har løftet 
tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i fellesskap. Det var 
en fryd å kunne være deltager under

Landsmøtet nå i sommer og være med å gjøre gode 
vedtak for NHFs sin fremtid.

Vi skal være en organisasjon som er nær og tydelig 
i lokalsamfunnet. Vi skal være der folk er. Blikket og 
innsatsen skal rettes utover mot folk og deres hver-
dagsliv. Diskriminerende holdninger og handlinger 
klarer vi ikke å endre gjennom høringer og møter på 
Stortinget. Derfor skal vi bli en tydeligere stemme, 
rådgiver og vaktbikkje i lokalmiljøet.

Vi skal bygge en sterk vi-kultur. En kultur hvor vi 
jobber bedre, tettere og oftere sammen med hveran-
dre og andre. Der vi før har vært opptatt av å gå 
opp grensene, skal vi gjøre det motsatte. Vi skal løse 
oppgaver og nå viktige mål gjennom å inkludere hele 
fellesskapet og samles på kryss og tvers i vår egen 
store organisasjon og med andre miljøer.

En strategi endrer hverken samfunnet eller en or-
ganisasjon, det er det handlinger som gjør. Strategien 
inneholder derfor konkrete tiltak til hvordan vi skal 
jobbe de neste fire årene. Den sier hva vi skal gjøre. 
Den inneholder tiltak for hvordan vi skal jobbe for å få 
til de viktige snuoperasjonene og justeringene, utad i 
samfunnet og innad i vår egen organisasjon, som er 
avgjørende for at vi også framover skal lede an i arbei-
det for et likestilt og mangfoldig samfunn.

Det er en strategi for hvordan NHF skal leve som 
vi lærer. Hvordan vi skal bli en organisasjon og et 
fellesskap som er tydelige bærere av de samme verdi-
ene vi ønsker å se i samfunnet rundt oss.

Høsten er over oss, og 
valget er unnagjort. 
For min del avsluttes 
2017 på samme
plassen som det 
startet, i Fylkeshuset 
på Lillehammer.
Av Kjersti Bjørnstad Fremstad, 
regionkontorleder

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

Likestilling, BPA, universell utforming, økonomiske lev-
ekår, tekniske hjelpemidler, rehabilitering. 

Dette er interessepolitiske områder som vi er opptatte av 
i NHF. 

Er du opptatt av noe av det samme? Har du lyst til å ar-
beide med det du er opptatt av, i din egen kommune?

I så fall synes vi at du skal ta kontakt med oss!

Tlf. 61 10 83 10 ●  nhf.innlandet@nhf.no
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Landsmøtet 2017 ved-
tok en helt ny, spen-
nende og fremover-
rettet strategi, som 
legger sterke
føringer på hvordan 
NHF skal jobbe fre-
mover. 
Av Jorun Granberg,  
organisasjonskonsulent

18. oktober skal NHF Innlandet har sin kick-offsamling, 
der vi sammen  (regionstyret, lokallag, landsforeninger 
og regionskontor),  blir bedre kjent med strategien, og 
finne ut hvordan vi skal jobbe videre med denne.  

Et av de mest konkrete områdene, er den markante 
satsingen på ungdom. Ikke bare de under 30 år, men 
også de unge voksne på 30-45 år skal få et større og 
mer målrettet fokus.   Faktisk skal Regionskontoret 
bruke en fjerdedel av sin tid på de unge i årene fremov-
er, og vi jobber nå aktivt med å finne ut hvordan vi skal 
gjøre dette på en best mulig måte.  NHF Innlandet har 
ikke eget NHFU –lag, men samarbeider godt med NHFU 
sentralt, og de andre regionene. Vi har imidlertid en 
håndfull aktive, engasjerte ungdommer som vi ønsker 
å satse videre på. En av dem, Amund Hagejordet, kan 
du lese mer om i dette bladet. 

Takket være økonomiske bidrag fra lokallag og 
landsforeninger, har vi hatt mulighet til å sende noen 

av ungdommene på NHFU arrangement i andre deler 
av landet, som Storbyweekend i juni i år.  De samme 
midlene gir oss mulighet til å arrangere vår egen dag-
skonferanse om ungdom og inkluderende arbeidsliv 
18. oktober på Scandic Hamar. Her har vi samarbeidet 
både med NAV i Hedmark og Oppland, og fått med 
ungdommene på råd for å finne egnede innledere. Vi 
håper både lokallag og landsforeninger aktivt kan re-
kruttere deltakere på konferansen, gjerne de under 45 
år, selv om medlemmer i alle aldre er velkomne! 

3.-5.november er NHF Innlandet medarrangør 
sammen med NHFU, på en helgesamling om ungdom 
og seksualitet.  Også denne samlingen er på Scandic 
Hamar, og det kommer ungdom fra hele landet for å 
delta. Det planlegges her mange spennende og ak-
tuelle foredrag om svært viktige tema.   

Vi håper og tror at disse arrangementene vil være 
med å motivere og rekruttere nye unge mennesker.

Brukerkontoret Sykehuset Lillehammer
 

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

Brukerkontoret på Lillehammer sykehus er
bemannet av Landsforeningen for
slagrammede i Oppland/Norges
Handikapforbund onsdager kl 11.00-15.00.
Telefonnummer: 61 05 03 69.
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Lørdag 26. august var nestleder i NHF Innlandet, Sha-
qir Rexhaj, og organisasjonskonsulent Jorun Granberg 
på en liten intervjurunde i Storgata på Gjøvik, for å 
snakke med de politiske partiene.  

Vi tok opp følgende tema; utilgjengelige skoler, man-
gelen på universelt utformede boliger og den store 
andelen funksjonshemmede som står utenfor ar-
beidslivet.  Kort oppsummert var kunnskapsnivået 
blant partiene svært varierende. Mange ble overrasket 
over hvor stor andel av norske skoler og boliger som 
er utilgjengelige, og over den store andelen som står 
utenfor arbeidslivet. 

Og hva ville partiene gjøre for å bedre situasjonen?  
Det vil være å overdrivelse å si at svarene vi fikk var 
veldig konkrete. Noen, som Høyre og Venstre, satte 
fokus på å gi både kommuner og arbeidsgivere han-
dlingsrom og frihet til å finne fleksible løsninger. An-
dre, som Rødt og AP, hadde mer fokus på at regelverk 

og rammer må være slik at universell utforming og 
tilgjengelighet både i skole og arbeidsliv ikke kan være 
opp til den enkelte kommune og arbeidsgiver.  

Det er selvfølgelig viktig for NHF å «lære opp» poli-
tikere også. Vi hadde derfor med en rykende fersk 
rapport, «Hva koster det å være funksjonshemmet 
i 2017», som vi delte ut. I denne kan du lese hva det 
faktisk koster i merutgift hvis du har en funksjon-
snedsettelse, og ser på ulike økonomiske faktorer 
som egenandeler på ulike tjenester, satsen på ulike 
stønader og skattefradrag for å nevne noe. Dette er 
så satt opp mot de faktiske kostandene ulike grupper 
(enslig, familie m barn etc.) har. Rapporten er oversik-
tlig og konkret, og viser på en kortfattelig og grundig 
måte hvor dyrt det faktisk er å være funksjonshemmet 
i 2017. 

Da gjenstår det bare å se hva de ulike partiene faktisk 
gjør i neste periode. 

Stortingsvalget 2017 er akkurat overstått, og de politiske partiene har vært på til-
budssiden når det gjelder lovnader om neste stortingsperiode. Men hva vil de ulike 
partiene gjøre på områder som er viktige for funksjonshemmede?
Av: Jorun Granberg

NHF Innlandet og Stortingsvalget
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På hjul i klasserommet

– Førsteinntrykket er veldig, veldig bra. Jeg fikk en god 
start med fadderuka, og jeg har kommet godt i gang å 
skolen.

Hanne Øverli Eriksson skiller seg ut blant de 2.000 
studentene på lærerhøgskolen i Hamar, der hun ruller 
rundt i gangene i rullestol. Men 23-åringen, som denne 
høsten startet studiene høs Høgskolen i Innlandet, har 
allerede funnet seg godt til rette på en ny plass, begynt 
å bygge nye nettverk, og har på kort tid blitt en pop-
ulær medstudent.

– Hun er den som er med på alt. En sprudlende og 
hyggelig jente som er veldig lett å like, sier studentfad-
der Silje Nygård, som fikk ansvaret for å introdusere 
nordlendingen for den nye skolen.

Nysgjerrige barn 

– Jeg kommer fra Honningsvåg, men ønsket meg bort, 
til en litt større plass. Ikke til Oslo, for den byen blir for 
stor for meg. Men Hamar virket passe stor og ligger 
sentralt. Herfra kommer jeg meg lett overalt. Også 

hadde de spesialutdanning Grunnskolelærer 1. – 7. 
trinn, forklarer Hanne.

– Det eneste som jeg opplevde som litt plundrete 
var å skaffe en studentbolig som var tilpasset en rul-

Hanne Øverli Eriksson tar sikte på å bli barneskolelærer. Først skal hun gjennom fem 
år på lærerskolen i Hamar.
Av: Jo E. Brenden

FIN START. Hanne Øverli Eriksson har funnet seg godt til rette på lærerskolen i Hamar. Foto: Jo E. Brenden

GLEDER SEG: Hanne skal snart ut i praksis. Det gleder hun seg til.
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lestolbruker på privatmarkedet.
– Jeg måtte finne en leilighet på bakkeplan, med 

parkering utenfor og et toalett stort nok til å få inn en 
rullestol. Også måtte jeg ha en del lagringsplass med 
tanke på alle hjelpemidlene mine. Til slutt hadde jeg 
flaks. Jeg vant en leilighet i et bygg som var så nytt at 
det var bygget etter TEK 10-forskriftene.

Hjemme i nord jobbet hun to år som lærerassistent 
på barneskole.

– Jeg syntes læreryrket virket veldig interessant 
og ville satse, også er jeg veldig glad i barn og unge, 
forklarer hun.

Der vakte det oppsikt av læreren var ei ung jente, 
som kom inn i klasserommet i rullestol.

– Jeg kom inn i en tredjeklasse og satte av den 
første dagen til spørsmål. Jeg fortalte om meg selv, om 
hvorfor ikke jeg kunne gå og hvordan jeg løser ting i 
hverdagen. Barna er veldig nysgjerrige, og jeg svarer 
på alle spørsmålene så godt det lot seg gjøre. Jeg for-
står dem: Jeg er også nysgjerrig på andre som ikke er 
som meg, sier Hanne og smiler.

–  Etter hvert ble det veldig populært å prøve å rulle 
meg i stolen, eller ta heisen sammen med meg.

– Vær synlige

Hun levde et aktivt liv og var glad i jogging. Da Hanne 
var 17 år gammel, fikk hun en kneskade. Etter operas-
jonen ble allmenntilstanden hennes verre og verre, og 
det oppsto uklare komplikasjoner:

– Legene visste ikke helt hva det var som skjedde 
meg, men det oppsto en nervesykdom. Jeg fikk dropp-
fot, ble gradvis mer og mer lam over en seksmåneder-
speriode. Og til slutt var jeg helt avhengig av rullestol, 
forteller Hanne.

– Å bli lam i ung alder var tøft, men jeg hadde veldig 
mange venner og familie rundt meg som støttet meg 
for fullt. Med et solid nettverk i ryggen så synes jeg at 
jeg har taklet overgangen til den nye tilværelsen bra. I 
dag har jeg forsonet meg med at jeg skal være rulles-
tolbruker resten av livet. Men selv om jeg sitter i rulles-
tol, lever jeg et fortsatt aktivt liv. Ingenting får hindre 
meg i å leve det livet jeg selv ønsker, sier Hanne, som 
er veldig bereist og deler planer om framtidige reiser 
til Hawaii og Australia.

I nord var hun medlem av sentralstyret i NHFU, 
hvor man hadde et aktivt regionallag. I Innlandet har 
man ikke kommet like langt.

– Jeg skal engasjere meg også her, og har forstått at 
man nå holder på med et viktig rekrutteringsarbeid og 
er i en oppstartsfase. 

– Hva er ditt råd til oss her i Innlandet?
– Vær synlige, vis dere fram. Ikke bare fokuser på 

det politiske, men sats på morsomme opplevelser. Vi 
lagde samlinger, spiste sammen og dro på storbyweek-
ender. Hadde det bare fint. Det fungerte godt.

Frykter fordommer

Om fem år har hun mastergrad og er ferdig utdannet 
lærer:

– Jeg gleder meg. Både til studietiden, til praksispe-
riodene og til den dagen jeg skal ut i jobb.

– Hvordan blir det å skaffe seg arbeid når den tid 
kommer, tror du?

– Jeg vet at det er en del arbeidsgivere som er 
fordomsfulle til oss i rullestol; som tror at det vil by 
på praktiske problemer å ha en funksjonshemmet i 
arbeidsstokken. Det er ikke mange tilpasninger som 
må til for at jeg skal fungere godt på en arbeidsplass, 

og vi som sitter i rullestol er også 
ressurser som må utnyttes i sam-
funnet, sier Hanne. 

Snart skal hun ha praksis på 
Rollsløkken skole i Hamar, og 
kommer helt sikkert til å bli møtt 
med mange spørsmål når hun 
komme rullende inn i klassen. 

I nord gikk det bra.

Sentralbord:      908 96 989  
Postadresse:      Postboks 14, 2801 Gjøvik
Besøksadresse: Storgata 10,  2815 Gjøvik

www.mjosen.as

Pukk og grus
Hovemoen Grustak: 61 27 06 30 

Øyer Grustak: 90 16 64 20 
Åndalen Pukkverk: 61 14 07 70 

Lillehammer Pukkverk: 45 23 76 64 

  
E-post: litragrus@veidekke.no  

www.litragrus.no

Alt innen økonomi, regnskap og lønn

Regn med oss!

Toten Økonomitjenester: 61 14 13 30
Gjøvik Økonomitjenester: 61 10 80 80
Raufoss Økonomitjenester: 94 01 98 54
Oslo Økonomitjenester: 67 97 29 70
Klevsjø Consult: 67 98 08 30
Hamar Økonomitjenester: 92 48 75 79

www.okonomitjenester.no

GODT MILJØ: - Førsteinntrykket av studiemiljøet er veldig fra, sier Hanne.
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Vi ønsker å takke alle våre annonsører!

Bertel O. Steen Lillehammer Motorcentral AS, 
Industrigata 58A, Lillehammer, 
tlf. 61 27 16 60, www.boslillehammer.no

Forbruk blandet kjøring: 0,64 liter pr/mil. CO2-utslipp: 169 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.

Bevegelighet. Komfort. Sikkerhet.
Mercedes-Benz Vito en flerbruksbil som gir deg masse plass og komfort på 
korte og lange turer. Det lagt stor vekt på sikkerhet og komfort i den rikhol-
dige listen av standard- og ekstrautstyr. Uansett ønske lager vi bilen akkurat 
slik du vil ha den, vi kaller det lukseriøs skreddersøm. Sett ditt personlige  
preg på bilen og nyt kjøreturen i din nye Vito. 

Gamlevn. 94, 2615 Lillehammer
Sentralbord: 61052311
Vakttelefon: 97029403

E-post: rorleggern@rorleggerne.no

Telefon: 61 14 38 50  
post@bstoten.no
www.byggsenteret-toten.no

Din totalleverandør av byggevarer og trelast

2850 Lena - Tlf. 61 14 36 00 
post@lena-jernvare.no  
www.lena-jernvare.no

Tlf. 61 22 00 00 
www.gaus.no

VÆLKOMME!

gode råd&
byggevarer.

Fagkunnskap. 
Pålitelighet. 

Service. 
Siden 1938.



Medlemsblad for Norges Handikapforbund Innlandet 9

Innlandsposten nummer 3  ●  2017

Sentralbord:      908 96 989  
Postadresse:      Postboks 14, 2801 Gjøvik
Besøksadresse: Storgata 10,  2815 Gjøvik

www.mjosen.as

Pukk og grus
Hovemoen Grustak: 61 27 06 30 

Øyer Grustak: 90 16 64 20 
Åndalen Pukkverk: 61 14 07 70 

Lillehammer Pukkverk: 45 23 76 64 

  
E-post: litragrus@veidekke.no  

www.litragrus.no

Alt innen økonomi, regnskap og lønn

Regn med oss!

Toten Økonomitjenester: 61 14 13 30
Gjøvik Økonomitjenester: 61 10 80 80
Raufoss Økonomitjenester: 94 01 98 54
Oslo Økonomitjenester: 67 97 29 70
Klevsjø Consult: 67 98 08 30
Hamar Økonomitjenester: 92 48 75 79

www.okonomitjenester.no

Lager stort BPA-seminar
NHF Glåmdal drar i gang et seminar 
om BPA 16. november, og håper 
folk fra hele regionen kommer.
Av: Jo E. Brenden

– Hver kommune virker å ha en ulik tolkning av 
hvordan man skal legge opp en BPA-ordning. 
Dessverre. For oss som er avhengige av as-
sistenter, så burde de være til stede når man 
trenger dem. BPAene er våre hender og bein, 
sier Anlaug Andersen hos NHF Glåmdal.

Derfor har lokallaget booket Vinger hotell i 
Kongsvinger og dratt inn en spennende palett 
med gjester. Hit kommer blant annet repre-
sentanter for ULOBA og RO (Ressurssenter for 
omstilling i kommunene).

- Vi har invitert brukere og folk i adminis-
trasjonene i kommunene og helsesentrene i 
Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Grue og Kongsv-
inger. På forhånd sender vi de en haug med 
spørsmål som vi synes de skal ta stilling til. 
Blant annet vil vi vite hva de mener er forskjel-
len på BPA og PA (ikke-brukerstyrte personlige 
assistenter), hva de legger i BPA og hvordan de 
ser for seg BPA i framtiden, sier Andersen.

Hun er skremt over kunnskapsnivået blant 
helsepersonell.

– Mange vet ikke engang hva BPA er!
– Hva vil dere oppnå med et slikt seminar?
– VI ønsker at det skal bli en bedre kom-

munikasjon mellom administrasjonene og 
helsetjenestene i kommunene. Vi vil at man 
skal få en bedre forståelse hva BPA er og skal 
være. For mange steder er 
det nemlig kommunen som 
bestemmer forholdet mellom 
bruker på BPAene. Vi brukere 
må tilpasse oss assistentenes 
vaktskjemaer. Mange kom-
muner sier rett ut at tjenesten 
er for dyr, og lager begrensede 
tjenester. Blant annet er det 
kommuner hvor BPAene ikke 
skal jobbe på kveldstid. Da 
er ikke tjenesten brukerstyrt 
lenger, sier Andersen.

– Kanskje kan vi med dette 
seminaret få til et sted mot en 
mer enhetlig tjenesten, der 
kommunene ser hvor viktig 
BPA er for brukerne. 

– Og at vi får bruke BPAene 
som vi selv ønsker.

Påmelding til seminaret 
skjer gjennom NHF Glåmdal-
leder Anette Walman Børresen 
eller Anlaug Andersen.

KOSELIG: NHF Glåmdal lager stort seminar om BPA, og vil ha flest mulig til 
arrangementet på Vinger hotell i november.  Foto: Vinger hotell
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Vi ønsker å takke alle våre annonsører!

Vi har i dag lærlinger i følgende firma i Lillehammer og GudbrandsdalenVi har i dag lærlinger i følgende firma i Lillehammer og Gudbrandsdalen

Wiesesgt 3 - 2609 Lillehammer - Tlf. 61 25 17 60
www.hb-elektro.no post@hb-elektro.no

Storgt. 68A - 2609 Lillehammer - Tlf. 61 24 67 10
Faks: 61 24 67 14 post@oogs.no

Mesnadalsv. 4, 2609 Lillehammer.
Tlf. 61 05 33 00. Fax 61 05 33 01

post@mesnainstallasjon.no    www.elektro.moelven.com

www.skogvang.no • 61 22 66 99

Gausdal - Lillehammer - Øyer - Tretten

www.el-installasjon.no

Industrigt. 35 Lillehammer • Tlf. 61 25 60 50
post@el-installasjon.no

Autorisert elinstallatør

2635 Tretten.  Tlf. 61 27 79 80. Fax 61 27 79 81.
e-post: post@gillebergelektro.no www.gillebergelektro.no

Vi har i dag lærlinger i følgende firma i Lillehammer og Gudbrandsdalen Vi har i dag lærlinger i følgende firma i Lillehammer og Gudbrandsdalen

Wiesesgt 3 - 2609 Lillehammer - Tlf.61 25 17 60
www.hb-elektro.no post@hb-elektro.no

Storgt.68A - 2609 Lillehammer - Tlf.61 24 67 10
Faks:61 24 67 14 post@oogs.no

Mesnadalsv.4,2609 Lillehammer.
Tlf.61 05 33 00.Fax 61 05 33 01

post@mesnainstallasjon.no    www.elektro.moelven.com

www.skogvang.no • 61 22 66 99

Gausdal - Lillehammer - Øyer - Tretten

www.el-installasjon.no

Industrigt. 35 Lillehammer •Tlf. 61 25 60 50
post@el-installasjon.no

Autorisert elinstallatør

2635 Tretten.  Tlf. 61 27 79 80. Fax 61 27 79 81.
e-post: post@gillebergelektro.no www.gillebergelektro.no

Har du psykiske eller fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet 
i et trygt miljø.

Vi hjelper deg å lykkes!

www.krokeide.vgs.no      

 ✓ Elektrofag  ✓ Påbygg til generell studiekompetanse
   ✓ Service og samferdsel  ✓ IKT-servicefag

Velkommen til oss!

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

Lær å leve med endringer som følge av kreft

w
w

w.dialecta.no

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

Nytt perspektiv på livet

Digerudvegen 1, Pb. 553, 2203 Kongsvinger
Telefon: 62 88 83 10 • Faks: 62 88 83 11

- en alternativ 
barnehage

Rudolf Steinersv. 42, 
2312 Ottestad
Tlf. 62 78 28 09

E-post: hedemarken@steinerbarnehage.no    
  www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com

Steinerbarnehagen 

på Hedemarken Her kan 
din bedrift 
synes

NHF Innlandet
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PÅ STAND: Kirsten Engen, Synnøve Bratlie og Jorun Granberg på NHF Innlandets stand inne i Vikingskipet.  Alle foto: Jo E. Brenden

LIV: Mange tok turen til hjelpemiddelmessen i Vikingskipet. FOREDRAG: Anders Nupen-Hansen fra LARS holdt foredrag.

Viste seg fram i Vikingskipet
– Mange fine hjelpemidler som kan hjelpe folk til mer aktive liv, sa NHF Innlandets ut-
sendinger på stand under Hjelpemiddelmessen Innlandet i Vikingskipet 7. september.
Av: Jo E. Brenden

Skøyteisen var byttet ut med betong, og et rikt utvalg 
av nye hjelpemidler. I siste indre sto tre kjente fjes fra 
NHF Innlandet og snakket med forbipasserende:

– Vi deler ut materiell som omhandler hjelpemid-
delordningen, og så har vi noen brosjyrer som vi 
brukte i forbindelse med valget, som går på utesten-
gelse fra samfunnet, forteller organisasjonskonsulent i 
NHF Innlandet, Jorun Granberg.

En helt ny brosjyre som omhandler hva det koster 
å være funksjonshemmet ble delt ut. Og NHF Innlan-
det-utsendingene forsøkte seg også på å verve nye 
medlemmer til organisasjonen.

– Vi må finne folk som vil delta i den viktige kampen 
for likestilling og likeverd i det norske samfunnet, sier 
Granberg sier Granberg.

Midtveis i hjelpemiddelmessa holdt NHF Innlandet 

et seminar. Her stilte leder av LARS Hedmark/Oppland, 
Anders Nupen-Hansen, opp. Han holdt foredrag om 
aktivitetshjelpemidler og motivasjon i forhold til hverd-
agsrehabilitering.

Mange av dem som deltok på messa var ergotera-
peutstudenter. Nupen-Hansen strakk ut en hånd til 
denne yrkesgruppa:

– Vi som er skadde kan også hjelpe. Vi som er 
såkalte «superbrukere» hopper over dessverre ofte 
over leddet ergoterapi. Vi går direkte, vi har bruker-
pass. Det er ikke nødvendigvis til det beste for samfun-
net, for da mister ergoterapien mye av den kunnska-
pen vi sitter på. Vi må bruke ergoterapeutene og bistå 
med våre innfallsvinkler, og framover må vi prøve å 
få til et tettere samarbeid. Blant annet ved å ta med 
ergoterapien på en del av våre arrangementer. 
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Under årsmøtet i NHF Innlandet kom Amund Hage-
jordet inn som et friskt pust i en organisasjon som 
kjemper for å senke snittalderen på medlemmene.

– Jeg liker meg i LARS Hedmark/Oppland og NHFU. 
Opplever at fellesskapet i organisasjonene er bra, og vi 
jobber alle for et mer inkluderende samfunn.

Tittelen er analysemedarbeider. Han jobber med 
tall, regnark i Excel og statistikk. Og lager visuelle fram-
stillinger som illustrerer hvordan det går med Eidsiva 
Bredbånd. Arbeidsdagene er mildt sagt varierte: 
Finansielle analyser, kalkyler rundt prosjekter, kunde-
undersøkelser og rapporteringer.

– NAV ordnet med praksisplass på kundesenteret i 
2010. Da jeg året etter skulle ta en bachelorutdanning 
innen økonomi- og administrasjon, kom sjefen til meg 
og sa at jeg skulle komme innom igjen for en prat når 
jeg var ferdig utdannet.

– Jeg hadde vel fått vist meg fram, og bevist at jeg 
var en motivert og ivrig arbeidstaker, med ressurser, 
sier Amund og smiler.

 Onsdag 18. oktober blir han en av foredragshold-
erne under en stor dagskonferanse som NHF Innlan-
det arrangerer på Scandic Hamar. Konferansen kalles 
«Slipp oss inn!», og handler om ungdom og inkluder-
ende arbeidsliv. Her vil han fortelle om hverdagen i 
Eidsiva Bredbånd, og med seg har han fått kultursje-
fen i Eidsiva, Marianne Steinsrud. De vil snakke om 
hvordan tilretteleggingen utføres i praksis hos Eidsiva.

– Hos oss fungerer det veldig bra, erklærer Amund.
– Vi har en såkalt «aktivitetsbasert arbeidsplass». 

Det vil si at ingen har faste kontorplasser. Man finner 
hver dag PC-en sin i hylla, så finner man seg en ar-
beidsplass tilpasset hva man skal gjøre den aktuelle 
dagen. Et stillerom om man vil konsentrere seg, eller 

man kan sitte i en bås eller rundt et åttemannsbord.
– Og tilretteleggingen for deg i rullestol?
– Eidsiva Bredbånd flyttet inn i nyrenoverte lokaler 

for tre år siden. Her er det hev-senk-pulter, heis og alt 
jeg behøver. Jeg er heldig som har det slik.

Selv om tilgjengelighet er viktig , understreker han 
at ting ikke trenger å være perfekt:

– Det er viktig at arbeidsplassene er utformet slik 
at primærbehovene er dekket. Med det mener jeg at 
rullestolbrukere i alle fall skal kunne komme seg inn og 
ut av lokalene. At man har en heis der det behøves og 
at det finnes døråpnere. Men alt må ikke være perfekt, 
for det handler om å være litt løsningsorientert og 
ta utfordringene etter hvert som de dukker opp. Alle 
dører må ikke åpnes automatisk og en må ikke ta bort 
alle dørstokker. Man må ikke gjøre små problemer 
store. Mange arbeidsgivere kvier seg kanskje for å an-
sette funksjonshemmede fordi de tror at alt må være 
perfekt. Men: Ting vil løse seg på sikt, og man vil alltid 
finne fram til løsninger. Etter hvert vil man finne flyten, 
råder Amund.

Året er 2008. Amund tar yrkesfag på Vinstra og er 
elektrikerlærling på Gudbrandsdal El-installasjon. Han 
og to kompiser drar på guttetur til Gran Canaria, Playa 
des Ingles. 

– Vi hadde det kjempefint. Vi hadde vært på utflukt 
til Puerto Rico og kom tilbake til hotellet og skulle 
bare slappe av ved bassengkanten. Været var godt og 
varmt, og jeg ville bade. Jeg spurte kompisene mine 
om de ville hoppe ut i vannet, men de orket ikke. Så jeg 
besluttet å stupe i vannet, alene. 

Et tankeløst øyeblikk. Amund hadde jo tidligere i 
uken registrert at vannet bare rakk så vidt over knærne 
på den ene av reisekompisene. 

Innlandsprofilen: Amund Hagejordet

Ung problemløser
– Vær løsningsorientert, sier Amund Hagejordet i NHFU. 27-åringen fra Lillehammer 
brenner for tilgjengelighet, men ikke for enhver pris. 
Av: Jo E. Brenden

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

Sted/dato: 

Underskrift:
SMS: Send NHF MEDLEM til 2160
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Amund Hagejordet
Alder: 27
Bosted: Lillehammer
Familie: Singel. Sønn til 
Bente Underdalshaugen og 
Bjørn Hagejordet.
Verv: Varamedlem i LARS 
Hedmark/Oppland og 
medlem av NHFU.

«Alt trenger ikke å 
være perfekt»
 
Amund Hagejordet

– Det er uforklarlig det som 
skjedde. Jeg har mange ganger lurt  
på hvorfor jeg hoppet. Fra å være en 
aktiv gutt, som var godt trent, så ble 
livet virkelig snudd opp ned på grunn 
av det ene hoppet.

Amund fikk et brudd mellom virvel 
fem og seks i nakken. Han ble lammet 
fra halsen og ned.

Tiden etter ulykken bestemte han 
seg: Han skulle trene seg opp igjen.

– Når du blir kastet ut i en slik situ-
asjon har du ingen annen mulighet 
enn å gå videre. Da jeg kom på Sun-
nås, så oppdaget jeg at mange andre 
var verre stilt enn meg, og jeg så folk 
som var hardt skadet og som hadde 
stor fremgang. Jeg ville ha fokus på å 
bli bedre, og nektet å se begrensnin-
gene.

Den staheten har gitt han mye av 
førligheten tilbake. Amund er avhen-
gig av to assistenter for å fungere i 
hverdagen, men armstyrken er til-
bake. Og han kan gjøre mye han ikke 
kunne for noen år tilbake.

– Jeg trener en til to ganger i uka. 
Er med i Oslo Rullestolrugbyklubb 
og mellom 7. og 8. oktober skal jeg 
være med i NM i Skien. Det er en tøff 
kontaktsport, men det å være aktiv og 
trene er viktig for meg. Det gir meg 
god livskvalitet. I tillegg driver jeg med 
vekttrening for å holde meg selv sterk 
og unngå belastningsskader. Om som-
meren har jeg en sykkel som jeg er 
glad i å bruke.

– Jeg er sosial og liker å være ute 
blant folk. Å gi noe tilbake og føle at 
man har en betydning er veldig viktig.

Neste Innlandsprofil: 
Shaqir Rexhaj
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Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike 
diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor 
begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten. BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk 

aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging.

 

Informasjon: www.bhss.no - tlf. 61 34 08 00 - legekontor@bhss.no

Beitostølen  
       Helsesportsenter

Aktivitet og deltakelse gjennom livet

Med hjerte for din bolig

NYHET!
 5 nye 

jubileums-
modeller

i 2017!

3D
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st
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AKSELLIA HANEBORG

Bestill våre kataloger eller uforpliktende veiledning på hedalm-anebyhus.no

Hedalm Anebyhus feirer sitt 
50-årsjubileum med fem helt nye boliger. 
Se våre jubileumsmodeller og alle våre 
øvrige boliger på hedalm-anebyhus.no

» Stort utvalg av eneboliger og prosjektboliger
» Spesielt utviklet for norske forhold
» Norskproduserte hus med god kvalitet og rask levering
» Vi hjelper deg med å oppfylle boligdrømmen

50årsjubileum_HedalmAnebyhus_186x130mm.indd   1 22.08.2017   09.06

Skotterud - Tlf. 62 83 21 20 - www.bonnerud.no

R I N G S A K E R

S T A N G E

H A M A R

K O N G S V I N G E R
 Stange
 kommune

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

www.stange.kommune.no

V Å L E R
AS Trygve Myrer

Rørleggerforretning

Haslemoen 14, 2436 Våler
 Tlf. 62 42 01 44 

trygve.myrer@brednett.no

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

E L V E R U M

ELVERUM
Kirkeveien 4, 2406 Elverum

S T O R - E L V D A L

T R Y S I L

www.trysilbil.no

Storvegen 13, 2420 Trysil 

www.utmarkslaget.no

Sparebank 1 Regnskapshuset 
Østlandet AS avd. Hamar

Tlf: 62 55 05 50

Holmlundvn. 2, 2312 Ottestad
Tlf. 91690440

www.kbelektro.no

Tlf. 62350022
furnes@dekkteam.no

• Industriporter • Garasjeporter 
Salg • Montasje • Service

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

Bowling 1 Hamar
Falsengt. 12, 2317 Hamar

Tlf. 62 52 03 10
Epost: hamar@bowling1.no

Bjørgedalen, Sørli og Brynsåsen

Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus til 
ditt byggeprosjekt.

Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg
Tlf. 62 53 69 70    918 08 038

e-post: ellen@gholt.no

Vang, Brynsåsen, Sørli og Rudshøgda.
Vi leverer alt av matjord, sand og pukk til ditt byggeprosjekt.

Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg
Tlf. 62 53 69 70  Mob. 918 08 038

e-post: vang@gholth.no

K.F transport AS
Kluftmovegen 404, 2364 Næroset

Tlf: 41 93 03 71
Mob: 48 09 87 76

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

Vi er på www.scandichotels.no/ringsaker 
og treffes på ringsaker@scandichotels.com 

eller telefon 623 50 100

Trysil kommune
2420 Trysil

Tlf. 62 45 77 00
Fax.: 62 45 77 80

www.trysil.kommune.noi

G R U E
P Dahl Elektronik

 & Data AS
2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 95 00
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Vi ønsker å takke alle våre annonsører!

Skotterud - Tlf. 62 83 21 20 - www.bonnerud.no

R I N G S A K E R

S T A N G E

H A M A R

K O N G S V I N G E R
 Stange
 kommune

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

www.stange.kommune.no

V Å L E R
AS Trygve Myrer

Rørleggerforretning

Haslemoen 14, 2436 Våler
 Tlf. 62 42 01 44 

trygve.myrer@brednett.no

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

E L V E R U M

ELVERUM
Kirkeveien 4, 2406 Elverum

S T O R - E L V D A L

T R Y S I L

www.trysilbil.no

Storvegen 13, 2420 Trysil 

www.utmarkslaget.no

Sparebank 1 Regnskapshuset 
Østlandet AS avd. Hamar

Tlf: 62 55 05 50

Holmlundvn. 2, 2312 Ottestad
Tlf. 91690440

www.kbelektro.no

Tlf. 62350022
furnes@dekkteam.no

• Industriporter • Garasjeporter 
Salg • Montasje • Service

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

Bowling 1 Hamar
Falsengt. 12, 2317 Hamar

Tlf. 62 52 03 10
Epost: hamar@bowling1.no

Bjørgedalen, Sørli og Brynsåsen

Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus til 
ditt byggeprosjekt.

Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg
Tlf. 62 53 69 70    918 08 038

e-post: ellen@gholt.no

Vang, Brynsåsen, Sørli og Rudshøgda.
Vi leverer alt av matjord, sand og pukk til ditt byggeprosjekt.

Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg
Tlf. 62 53 69 70  Mob. 918 08 038

e-post: vang@gholth.no

K.F transport AS
Kluftmovegen 404, 2364 Næroset

Tlf: 41 93 03 71
Mob: 48 09 87 76

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

Vi er på www.scandichotels.no/ringsaker 
og treffes på ringsaker@scandichotels.com 

eller telefon 623 50 100

Trysil kommune
2420 Trysil

Tlf. 62 45 77 00
Fax.: 62 45 77 80

www.trysil.kommune.noi

G R U E
P Dahl Elektronik

 & Data AS
2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 95 00

Her kan din 
bedrift synes

NHF Innlandet
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Johansen Skogsdrift AS
Vestsivegen 269, 2411 Elverum, Tlf. 99 52 73 27

E L V E R U M
Flisa Taxisentral
2270 Flisa, Tlf. 62 95 00 99

Å S N E S

Fysikalsk Institutt
2380 Brumunddal, Tlf. 62 34 04 43

_____________________________________________________

Sjusjøen Cafe
2390 Moelv, Tlf. 95 44 56 32

R I N G S A K E R

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

____________________________________________________

Arkitektbua
2420 Trysil, Tlf. 62 45 06 85

T R Y S I L

G J Ø V I K

L I L L E H A M M E R

Industrivegen 30, 2850 Lena
Tlf. 61 16 23 10

www.toten-dekksenter.no

Ø Y S T R E  S L I D R E

Vi støtter Norges Handikapforbund 
Hedmark Oppland

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

Ola Bergum Transport
og Verksted AS

Sælshagadn 82, 
2940 Heggenes
Tlf. 907 89 350

Ø S T R E - T O T E N

N O R D - A U R D A L

Jernbanev. 22, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 90 00

www.nord-aurdal.kommune.no

Tlf.: 61  13  10  00

LARSENS

G R A N

Guthorm Hoff AS
Anleggsgartnermester
Jorstadlinna 29, 2750 Gran

97 66 83 68 / 47 66 65 56

Hovemovegen 33, 2624 Lillehammer
www.tronrudmjosbygg.no 

Tlf: 46 84 60 00

Kjørkjelinna 202, Balke Gård 2848 Skreia 
Tlf: 61 16 84 20

Tannstellet
2850 Lena, tlf. 61 16 54 60

Ø S T R E  T O T E N

G J Ø V I K
Gjøvik Velikehold og Service

2830 Raufoss, Tlf. 91 20 10 00
__________________________________________________

Elvedalen Gokartutleie
 Snertingdalsvegen 1294, 2838 Snertingdal, tlf. 97909421

S E L
O. J. Bergum Maskin

2670 Otta, tlf. 95 21 14 61

www.opplandstrafikk.no

www.felgen-trafikkskole.no

Litt ditt – vi gjør jakt,
fiske og friluftsliv 

tilgjengelig for alle.

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

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

Regnskapstjenester og økonomirådgivning 
for deg og din bedrift.

Vil du ha tallene på plass?

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

Bli venn med oss 
på Facebook!

Facebook.com/ 
nhf.innlandet

Ved å annonsere hos oss støtter du vårt viktige arbeid
NHF Innlandet - sammen om en ny tid
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Sentralbord:      908 96 989  
Postadresse:      Postboks 14, 2801 Gjøvik
Besøksadresse: Storgata 10,  2815 Gjøvik

www.mjosen.as

Pukk og grus
Hovemoen Grustak: 61 27 06 30 

Øyer Grustak: 90 16 64 20 
Åndalen Pukkverk: 61 14 07 70 

Lillehammer Pukkverk: 45 23 76 64 

  
E-post: litragrus@veidekke.no  

www.litragrus.no

Alt innen økonomi, regnskap og lønn

Regn med oss!

Toten Økonomitjenester: 61 14 13 30
Gjøvik Økonomitjenester: 61 10 80 80
Raufoss Økonomitjenester: 94 01 98 54
Oslo Økonomitjenester: 67 97 29 70
Klevsjø Consult: 67 98 08 30
Hamar Økonomitjenester: 92 48 75 79

www.okonomitjenester.no

Først ut er konferansen om ungdom og inkluderende 
arbeidsliv på Scandic Hamar onsdag 18. oktober. Her 
står NHF Innlandet som arrangør. 

En hel dag er satt av til temaet, og hit kommer 
mange spennende gjester. 

Her er programmet og tidene:
 09:30: Registrering og kaffe/frukt/enkel servering.
10:00: Åpning ved NHFU.
10:15: Tilrettelegging i arbeidslivet for ungdom med 

ulike funksjonsnedsettelser. Ved Carl Bergsvik, NAV 
Hedmark.

11:15: Pause.
11:45: Tilrettelegging i praksis. Ved Amund Hage-

jordet, analysemedarbeider Eidsiva Bredbånd AS, og 
Marianne Steinsrud, kultursjef Eidsiva.

12:30: De ikke-synlige funksjonsnedsettelsene. Ved 
NAV Hedmark/Oppland.

13.00: Lunsj.
14:00: Funksjonsassistanse i arbeidslivet og AVT. 

Ved Eva Mørk Neskvern, Hedmark hjelpemiddelsen-
tral.

14:45: Oppsummering og avslutning.

Og: 5. november klokka 13 starter samlingen «Yes 
we fuck», også dette arrangementet foregår på Scandic 
Hamar.

– Vi gjentar suksessen fra i fjor med temahelg 
med fokus på seksualitet og identitet. Alle har en 
seksualitet, uansett funksjonsevne, kjønn, etnisitet og 
identitet. Vi setter derfor fokus på seksualitet gjen-
nom prosjektet «Yes we fuck». Samlingen kommer til å 
dekke ulike tema innenfor seksual-
itet, identitet og mangfold. Vi jobber 
i grupper og med foredrag. Helgen 
kommer ikke til å være helt lik som 
samlingen i 2016; noen nye temaer 
og arbeidsmåter er på plass. Så 
fortvil ikke samlingen passer både 
for deg som var i fjor og for deg som 
er ny. Det blir en helg fylt av infor-
masjon og kunnskap, og selvfølgelig 
latter og sosialt samvær sier, pros-
jektkleder «Yes we fuck, seksualitet-
sprosjekt», Ingrid Thunem.

Flybilletter, hotellopphold og 
måltider for deg og eventuell 
assistent(er) dekkes. 

– Vi prøver noe nytt denne 
gangen og alle som kan ta tog 
oppfordres til dette samt at Ingrid 
bestiller flybillettene (ikke HGR). 

Meld deg på før 20. september 
og få hele samlingen for bare 300 
kroner.

All reise skal avklares med Ingrid og billetter blir 
bestilt så fort som mulig så viktig å være presis i 
påmeldingen. 

– Skal du kjøre egen bil må du gi beskjed til Ingrid, 
slik at vi har oversikt og kan organisere eventuell 
samkjøring. Vi skal bo på Scandic på Hamar og alle 
måltider er der. Vi begynner fredag klokken 18 og er 
ferdig søndag cirka klokken 13.00. Detaljert program 
kommer! Trenger du assistanse til praktiske ting men 
ikke har nok timer? Fortvil ikke! På samlingen har vi 
felles assistenter som kan bidra med små ting ved be-
hov. Fellesassistentene kan ikke benyttes til personlig 
hygiene men det meste annet, sier Thunem. 

Interesserte kan kontakte regionskontoret, som for-
midler kontakt videre.

Ungdommen vies stor oppmerksomhet av NHF Innlandet i oktober og november. Det 
blir konferanse om ungdom og inkluderende arbeidsliv. Og samling om sex.
Av: Jo E. Brenden

Søkelys på ungdommen

UNG: NHF Innlandet satser på ungdommen i høst.  Foto: NHFU
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Løft på brukerkontoret

Aktiviteten på brukerkontoret på Sykehuset i Lillehammer har tatt seg opp. Odd Arne Danneels 
Ringen melder om mange meningsfyllte møter den siste tiden.
Av: Jo E. Brenden

MER PÅGANG: Odd Arne Danneels forsøker å oppsøke folk når han er på brukerkontoret i Lillehammer.  Foto: Vibeke Gudbrandsen

Brukerkontoret på Lillehammer sykehus er bemannet 
av medlemmer av Landsforeningen for slagrammede 
i Hedmark/Oppland og Norges Handikapforbund en 
gang i uken. Her kan man få veileding og samtaler, få 
utdelt informasjon og brosjyrer fra brukerorganisas-
joner og mange andre tjenester.

Nestleder i LARS Hedmark/Oppland, Odd Arne 
Danneels Ringen, er blant dem som er på plass hver 
torsdag. Og når folk spør, stiller han opp på kort varsel; 
også utenom kontortiden.

– Vi har vært igjennom en kjempefin periode, 
med en del telefoner og økt pågang. Det flotteste har 
vært alle foredragene vi har holdt på barne- og ung-
domsavdelingen på sykehuset.

Her har Ringen og andre fortalt om hvordan det er 
å leve med ryggmargskader, foran et svært lydhørt og 
ivrig publikum. 

– For min del handler det om tiden etter at jeg 
skadet meg i 2012. Jeg har delt rikelig av mine egne 
historer rundt skaden. Bydd på alt. Å kunne bruke seg 
selv og dele av sine egne erfaringer har faktisk vært 
verdifullt, både for meg og tilhørerne. Og tilbakemeld-
ingene har vært fine. Barn og unge har stilt mange 
spørsmål og kommet med kommentarer.

Fire ganger har LARS holdt foredrag for andre 

pasienter på sykehuset. Ringen lover at det blir flere.
– Det er mye enklere for oss som har skaden å 

forklare hvordan det er å leve med en skade, enn at 
legene, som har vært flinke på skolen, skal referere fra 
de det har lest i bøker. Vi kan skildre hverdagen slik 
den faktisk er.

– Og brukerkontoret. Hvem kommer dit?
– Det varierer veldig. Mange folk ringer og mange 

stikker innom bare for en prat. Vi tar i dag imot både 
leger, sykepleiere, pasienter og pårørende. 

– Vi mener at kontoret har en veldig viktig funksjon. 
Dessverre er det slik at vi skulle ha sett at enda flere 
visste om at vi har eget kontor inne på sykehuset, 
men vi er i ferd med å ta tak i problemet og ting skal 
bedre seg utover høsten og vinteren: Blant annet er 
ei Facebook-side under oppbygging. Og vi skal få opp 
flere plakater som synliggjør at vi faktisk er til stede.

Ringen er skuffet over at også folk som har syke-
huset som arbeidsplass ikke har fått med seg at bruk-
erkontoret er i samme bygning:

– Dessverre er det slik at det finnes sågar en del 
ansatte på sykehuset som ikke vet om at kontoret 
finnes. Her har vi en jobb å gjøre, sier Odd Arne. 

– Å drive oppsøkende virksomhet og spre informas-
jon blir derfor svært viktig i tiden framover.
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Norges Handikapforbund Innlandet
Storgata 14, 2815 Gjøvik
Tlf.: 61 10 83 10
nhf.innlandet@nhf.no
facebook.com/nhf.innlandet
facebook.com/einarstun

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

Organisasjonskon-
sulent:
Jorun Granberg
61 10 83 10
jorun.granberg@
nhf.no

Regionsstyret:

Leder:
Toril Heggen Munk
958 68 892
toril-hm@online.no

Nestleder:
Shaqir Rexhaj
906 03 969 
shaqirrexhaj@ 
hotmail.com

Styremedlemmer:
Synnøve Bratlie
62 57 80 41
408 75 342
synnbra@online.no

Kirsten Engen
924 50 739
kirsten_1946@ 
yahoo.no

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

Ungdomskontakt:
Christoffer  
Kongshaug
995 51 537
1985kongshaug@ 
gmail.com

Lokallagene:

NHF Land
Arild Flaten 
911 37 453
ariflate@online.no

NHF Valdres
Gerd Kongslien Bjerkli
900 82 490
gerdbjerkli@live.no

NHF Toten
Ragnhild Hansen
950 87 225
j.loevda@online.no

NHF Gjøvik
Leif-Erik Engen
920 91 883
lerik-en@online.no

NHF Lillehammer 
omg.
Øystein Espelund
906 39 330
o-oespe@online.no

NHF Vågå
Kåre Bakken
916 90 344
mmoen@online.no

NHF Sel
Hans Eglum
911 28 840
heglum@online.no

NHF Løten
Steinar Aas 
986 29 077
s-aas3@online.no

NHF Elverum og 
omegn
Gunvor Olbergsveen
62 41 19 37

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

NHF Glåmdal
Anette W. Børresen
915 994 399
awalmann@live.no

NHF Odal
Svein Ove Svendsen
472 63 368
sveinsosv@ 
hotmail.com

NHF Hamar og 
Omegn
Synnøve Bratlie
408 75 342
synnbra@online.no

NHF Trysil
Else Jorunn  
Fuglaamoen
975 56 384
elsejorunn@yahoo.no

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

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

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

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

Landsforeningen for
ryggmargsskade
LARS Hedmark/ 
Oppland
Anders Nupen 
Hansen
976 43 232
anders@totalsport.no

Landsforeningen for
polioskadde
LFPS Oppland
Annelise M. Krågsrud
915 32 749
perkraag@online.no
LFPS Hedmark
Håkon Jacobsen
480 92 853
haakon.jac@online.no

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

Landsforeningen for
nakkeskadde
LFN Hedmark
Mona Lie
934 27 019
monalie.1970@ 
gmail.com

NHF jakter talenter

Er du under 30 år og vil være med i Handikapfor-
bundets Talentutviklingsprogram  
(TUP)? NHF har innledet jakten på talentene.

Organisasjonen har signalisert ønsker om å vi-
dereføre programmet med en ny runde i 2018 og 
2019. Deltakerne rekrutteres fra hele landet.  

Aktuelle deltakere i TUP anbefales av region-
er, landsforeninger og NHFU. 

Du kan også selv melde din interesse. Deret-
ter foretar en prosjektgruppe en utvelgelse av 
cirka 20 personer som blir telefonintervjuet av 
prosjektleder. I intervjuet får kandidatene orien-
tering om programmet og hvilke forutsetninger vi 
legger i invitasjonen for å kunne delta. 

Det forutsettes at du deltar på alle fire samlin-
gene. NHF dekker alle dine kostnader.

Etter innstilling fra prosjektgruppen, gjennom-
fører generalsekretæren og forbundslederen et 
nytt intervju med aktuelle kandidater. I intervjuet 
vektlegges kandidatenes motivasjon og mulighet 
for å delta i programmet. 

Terskelen for å bli med er høy!
Utvelgelsen vi bli tatt i løpet av høsten.  
Første samling blir trolig i mars/april neste år. 

Kursene avvikles i løpet av en helg fra fredag til 
søndag, og kurssted er Oslo.

Innholdet i programmet

Den røde tråd i programmet er påvirkning!  

Samling 1 (vår 2018): Identitetsbygging, på-
virkning, organisasjonens ideologi og interesse-
politiske arbeidsoppgaver.   

Samling 2 (høst 2018): Grunnleggende medi-
etrening.

Samling 3 (vår 2019): Valgkamp, møte med ung-
domspolitikere.

Samling 4 (høst 2019): NHFs interessepolitikk.

Kontaktperson er studiekonsulent Torleif Støylen 
epost: torleif.stoeylen@nhf.no
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Testet serveringssteder
Norges handikapforbund Gjøvik har besøkt serveringssteder i Gjøvik sentrum for å 
sette fokus på tilgjengeligheten og toalettforholdene for rullestolbrukere.
Av: Jo E. Brenden og Leif-Erik Engen

– Vi hadde med oss ordfører Iddberg og varaordfører 
Rolidjordet, som fikk prøve hvordan det oppleves å 
være ute på byen når du sitter i rullestol. Vi startet på 
Totos, der hadde det ryktes at vi skulle komme. Der var 
handikapdoen i ferd med å bli satt i stand igjen etter at 
den en tid har vært delt i to. Hurra, sier Leif-Eirk Engen 
hos NHF Gjøvik.

Neste besøk for delegasjonen var bakgården på 
Kaffka. Der manglet det handikaptoalett.  

– Alle som var med på runden var enige om at vi 
ikke kunne tenke oss å gå på konserter eller server-
ingssteder der det ikke er mulig å komme på toalettet. 
Slik opplever vi rullestolbrukere ofte, sier Engen.

Neste stopp var Khalles Corner. Der har de gjort det 
samme som på Totos; delt handkaptoaletten i to. 

Etter pålegg fra kommunen blir det ny handikapto-
alett her.

Til slutt dro NHFs testergruppe til det nye server-
ingsstedet nederst i Hunnsvegen, som er under byg-
ging. 

– I følge de opplysninger vi fikk skulle det bli 
tilgjengelig her, og handikaptoalett skulle det bli. Dette 
blir fulgt opp av kommunalsjef for teknisk, Marit Lium 
Dahlborg, som også var med på runden.

– I denne omgang var det dette vi rakk, men vi i 
Norges Handikapforbund Gjøvik skal følge opp med 
å besøke og kartlegge alle serveringstedene i byen. Vi 
gjør dette fordi vi har som mål å få et samfunn som er 
universelt utformet, slik at alle kan delta på lik linje. Og 
at ingen stenges ute. 

I RULLESTOL: Gjøvik-ordfører Bjørn Iddberg i rullestol i bakgården på Kaffka. Foto: Leif-Erik Engen


