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SAMMEN OM EN NY TID

Slagordet for NHFs nye strategi for 2017 – 2021 er  
«Sammen om en ny tid». Strategien er arbeidet fram av  
mange og ble vedtatt på landsmøtet i juni.

Dette er noen av de mange viktige, overordna mål som vi skal arbeide med: 
• Ny giv og kursendring i NHF.
• En organisasjon i lokalsamfunnet.
• Organisasjonen skal bygge en sterk Vi-kultur.
• Vi skal løse oppgaver og nå viktige mål i lokalsamfunnet gjennom fellesskapet.
• Vi skal være der folk er.

Våren i NHF Øst betyr årsmøter i lokallagene og regionen, og fullt av forskjellige 
aktiviteter. Det blir en spennende vår med mange forskjellige kurs for  
NHF/ SAFO/ NHFU medlemmer, og dialogmøter i Akershus og Østfold.

En gruppe i NHF Øst har laget et nytt opplegg for en vervekampanje som vi i hele 
regionen skal gjennomføre sammen i 2018. Opplegget blir presentert med en 
«kick-off» for lokallagene og NHFU.

Stortinget har bestemt at landet skal inndeles i nye fylkeskommuner.  
Vi i NHF Øst ligger i fylkeskommunen VIKEN som skal bestå av Akershus, Østfold 
og Buskerud. I dag hører Buskerud til NHF Oslofjord Vest. Det blir spennende å se 
om NHFs sentralstyre vil foreslå en ny inndeling av NHF-regionene, og for oss 
hvilken NHF region Buskerud vil tilhøre?

Arild Karlsen,
Regionleder i NHF Øst

Lederens  
spalte
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Isabella på snart 6 år (det er 14 dager 
til) besøker bestemor og bestefar og 
skal ligge hos oss i to netter. Jeg er 
litt distré så jeg svarer ja, ja hva vil 
du ha nå da? Ønskene er mange og 
skifter hele tiden. Isabella er 
kjempe ivrig og hopper opp og ned 
og vil ha en rullestol. Bare en sånn 
liten, svart. Isabella er vant til rulle-
stoler for hun har vokst opp med 
bestemor og bestefar som sitter i 
store elektriske rullestoler. Hun ble 
veldig forundret når jeg ikke bare 
kunne kjøpe en i butikken.

Jeg har tenkt mye på den lille samtalen. En ting er hvem 
som betaler regninga, men så deilig det hadde vært å 
bare stikke ned på Tista-senteret å kjøpe en rullestol. 
Tenk å være en vanlig kunde. Ikke må jeg ut med helse-
opplysninger for hundrede gang og ikke  kommer det 
fagfolk som kjenner deg bedre enn seg selv. To melk og 
en Panthera. Jeg kunne valgt farge og størrelse. Og ikke 
minst leverandør. I dag er det hemmeligstemplet infor-
masjon at du sitter i rullestol. Jeg har møtt mennesker 
som føler et stort nederlag den dagen de må sette seg 
ned i rullestolen. Men noen ganger er en rullestolen like 
nødvendig som en potetskreller.

Jeg er født med CP og jeg skulle for enhver pris gå. Og 
med to stokker gikk jeg i mange år. Det var ikke ett vak-
kert syn. Det gikk veldig sakte og når jeg var 28 år sa 
skuldrene nei takk og jeg ble rullestolbruker på heltid. 
Heldigvis fikk jeg raskt motor. Og siden har jeg i grun-
nen klart meg selv ganske greit. Rullestolen ble ett 
verktøy til mye mer selvstendighet. Men selv i egne øyne 

var det ett nederlag. Gubben måtte få 
ett hjerteinfarkt før han innså at rulle-

stolen var neste løsning. Begge to 
skulle ha ønsket seg en rullestol 
mange år før. 

Jeg sier ikke at alle mennesker 
med gangvansker skal sette seg 
ned i rullestol. For vi vet alle 
sammen hvor upraktisk rullestolen 

er i trapper og trange rom. Men det 
er den stigmatiseringa jeg irriterer 

meg over. Isabella på seks år synes 
rulle stoler er kjempegøy. Store broren på ti 

år satt ny rekord i å balansere på bakhjula og 
kjøre rundt i huset. For Isabella ble stolen litt for stor. 

Barn skal ikke leke med statens eiendom og bestefaren 
liker det ikke. Men jeg blir litt glad jeg når de svinser 
rundt og leker med stolen som de også gjør med andre 
leketøy. Det er moro en liten stund. Og de blir heller ikke 
andre mennesker når de sitter i rullestolen. De får en 
erfaring som alle mennesker burde få. Rullestolen er 
ett verktøy som er viktig for bestemor sin livskvalitet. 

Bilde under er tatt for noen år siden da alle tre var på 
besøk.

Anne Karin Johansen 
Helt på grensa

HELT PÅ GRENSA

To melk og en Panthera
«Bestemor, BESTEMOR! Nå vet jeg hva jeg vil ha til bursdagen min». 

Anne Karin Johansen
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Vergemål er i utgangspunktet en frivillig ordning og krever samtykke 
fra den som settes under vergemål, med mindre vedkommende ikke 
er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer. 

Et vergeoppdrag kan omfatte økonomiske og/ eller personlige for-
hold.

Vergeoppdrag som gjelder ivaretakelse av økonomiske interesser 
innebærer for eksempel å betale regninger til husleie, strøm, forsik-
ring, mat, vedlikehold og klær. Noen disposisjoner innenfor det øko-
nomiske området krever samtykke fra Fylkesmannen, som for 
eksempel å si opp en leieavtale, selge eiendom, stifte gjeld eller gi 
arveforskudd. Dersom det er ektefelle eller samboer som er opp-
nevnt som verge kreves Fylkesmannens samtykke kun ved noen få 
disposisjoner, for eksempel ved gjeldsstiftelse, kjøp, salg og pant-
settelse av fast eiendom.  

Vergeoppdrag som gjelder personlige interesser innebærer at ver-
gen skal bistå med representasjon og ivaretakelse av rettigheter 
utover det økonomiske området. Dette kan for eksempel være å søke 
om offentlige stønader via Nav eller kommunen, klage på vedtak, 
møte med offentlige instanser, og sikre at vergehaver får det ved-
kommende har krav på av rettigheter. Vergens oppgaver innbefatter 
ikke praktiske og dagligdagse gjøremål. 

Hvem kan være verger?
Det vanligste er at en av de nærmeste pårørende, eksempelvis ekte-
felle, samboer, foreldre eller barn, er verge til den som har behov for 
vergemål. 

Alternativet til nærstående verge er å oppnevne en alminnelig verge. 
Dette kan være familiemedlemmer som ikke er i den nærmeste 
familiekretsen, eller andre nærstående som for eksempel en nabo, 
en god venn eller kollega. 

Faste verger er profesjonelle verger med oppdrag for Fylkesmannen. 
Dette er som oftest mennesker med erfaring som verger, og som er 
verge for flere personer. 

Hvilken rolle har vergen? 
Vergen har et mandat som er bestemt av Fylkesmannen. Mandatet 
danner grunnlaget for kompetansen til vergen. 

Vergen skal i utgangspunktet høre på hva personen som man er 
verge for mener, før det tas beslutninger. Vergen skal handle etter 
vedkommendes vilje, med mindre handleevnen er fratatt eller per-
sonen ikke er i stand til å forstå hva disposisjonen gjelder. 

Pårørendes samarbeid med verge og Fylkesmannen
Pårørende vil ofte ha god innsikt i faktiske forhold som kan ha betyd-
ning for vergens utøvelse av oppgaven sin, og kan gi nyttig informa-
sjon direkte til vergen. 

Pårørende kan også bidra til å informere Fylkesmannen om hvordan 
et pågående vergemål fungerer. Ved mistanke om at vergen ikke gjør 
jobben sin må Fylkesmannen informeres om dette. Fylkesmannen 
vil kunne føre tilsyn med vergen, og hvis det er nødvendig kan 
Fylkesmannen frata vergen oppdraget. 

Forholdet mellom pårørende og verge i helsespørsmål 
De nærmeste pårørende utøver rettigheter etter pasient- og bruker-
rettighetsloven. Det er i utgangspunktet de nærmeste pårørende 
som har kontakten med helsevesenet, men vergen kan bli ansett 
som pårørende dersom vedkommende pasient ikke har familiemed-
lemmer som står vedkommende nær. 

Godtgjøring av vergeoppdrag 
Vergen har i utgangspunktet rett til godtgjøring og utgiftsdekning for 
oppdraget. Det er egne satser for alminnelige verger og faste verger, 
og det er faste årlige satser basert på om oppdraget gjelder økono-
miske eller personlige forhold, eller begge deler. De faste satsene 
ligger på mellom kr. 2 000 til kr. 10 000,- per år. 

For nærstående verger som ektefelle, samboer, barn eller foreldre, 
har kun krav på godtgjøring i særlige tilfeller. Her vil blant annet 
oppdragets omfang og varighet kunne ha betydning for om det fore-
ligger særlige grunner for godtgjørelse. 

Utgifter til vergemål – et erstatningskrav ved ulykke
Dersom den vergetrengende har behov for verge som følge av en tra-
fikkulykke, yrkesskade, pasientskade, voldsskade, eller annen skade 
der det er en ansvarlig skadevolder, vil utgifter til å ha verge være 
erstatningsberettiget. Det betyr at den årlige utgiften skadelidte har 
til verge, kan kreves erstattet av ansvarlig forsikringsselskap eller 
annen ansvarlig motpart. Det anbefales å rådføre seg med spesiali-
sert advokat dersom dette er en aktuell problemstilling. 

Har dere et tema eller en problemstilling dere ønsker at vi skal 
skrive noe rundt kan dere sende inn beskjed til Gyda på e-post 
gyda.nullmeyer@nhf.no

VERGE VED SKADE ELLER SYKDOM

Medlemsblad for NHF ØstMedlemsblad for NHF Øst
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Vergemål kan være aktuelt for personer med hodeskader, psykisk utviklingshemming, sinnslidelse 
som for eksempel demens eller annen sykdom som påvirker den enkeltes evne til å ivareta sine inter-
esser. I denne artikkelen vil vi gi praktisk informasjon om vergeordningen for personer som trenger 
hjelp til å ivareta sine økonomiske eller personlige interesser. Artikkelen avgrenser mot vergemål 
som gjelder fratakelse av rettslig handleevne. 

ADVOKATSPALTE ■  Av advokat Beate G. Tande,
Advokatfirmaet Halvorsen & Co 
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NHF Øst  
Rekrutteringskampanjen 2018

Mandag 26. februar samlet lokallag og regionstyret i NHF Øst seg på  

Mastemyr for å sparke i gang årets satsing på verving. Øst er den regionen i NHF  

som har flest medlemmer, men vi vil ha enda flere medlemmer!

■  Tekst: Gyda Nullmeyer

På Kick-off’en presenterte vervegruppa sin strategi og 
nytt vervemateriell. Men det aller viktigst var at lokal-
lagene kom med ideer, tanker og ønsker for hvordan vi 
skal bli endra flere og endra sterkere. NHF er vår felles 
organisasjon. Uansett om vi er direktemedlemmer, ung-
domsmedlemmer, tilknyttet en landsforening eller et 
kommunelag så er vi fullverdige medlemmer av NHF Øst 
og en del av regionens fellesskapsfølelse. 

NHF Øst inkluderer alle medlemmer i Akershus og Østfold, 
uansett organisatorisk tilknytning. Dette fellesskapet må 
vi satse på, ikke bare fordi det står i NHF sin strategi, men 

fordi det er helt essensielt for å kunne videreføre det 
arbeidet vi gjør. Ved å satse på «VI-et» i regionen og i NHF 
som helhet, viser vi at vi står sammen innad og utad. Vi er 
et fellesskap som kan invitere inn nye og vise at sammen 
er vi sterke. Vi er en organisasjon som tør å lære av hver-
andre, kopiere andres gode ideer og spørre om hjelp når 
det trengs. 

Sammen blir vi sterkere, tydeligere å bedre rustet for 
fremtidens utfordringer. Dette skal vi gjøre ved å hjelpe 
hverandre og ved å bidra med gode råd og tips til hvordan 
vi alle sammen kan bli enda bedre, og enda mer synlige.

Støtt oSs! 
Bli med osS!

naspa

•	 Bare	6%	av	boligmassen	er	universelt	ut-
formet.	Vi	jobber	for	at	flere	boliger	skal	
kunne	brukes	av	alle.

•	 Bare	20%	grunnskolene	er	universelt	ut-
formet.	Vi	mener	alle	har	rett	til	å	gå	på	
nærskolen	sammen	med	sine	venner.

•	 Brukerstyrt	Personlig	Assistanse	(BPA)	gir	
mulighet	til	et	aktivt	og	selvstendig	liv.	Vi	job-
ber	for	et	godt	BPA-tilbud	i	alle	kommuner.

•	 Vi	jobber	for	at	funksjonshemmede	skal	få	
likeverdig	mulighet	til	utdannelse	og	arbeid.

•	 Vi	jobber	for	en	trygg	hjelpemiddelord-
ning	som	sikrer	gode	og	nødvendige	
hjelpemidler.

•	 Vi	jobber	for	at	alle	skal	kunne	få	individuelt	
tilpassede	helsetjenester.

•	 Vi	jobber	for	et	inkluderende	samfunn	der	
funksjonshemmede	ikke	utsettes	for	trakas-
sering	og	hatytringer.

Innmelding på nettsiden www.nhf.no,  
på epost nhf@nhf.no, på tlf. 24 10 24 00  

eller SMS til 2160 med kodeord  
NHF MEDLEM
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Prosjekt på programmet
2018 er året der NHF virkelig tar steget inn i fremtiden.  

Fire store prosjekter skal stake ut veien for «nye» NHF.

■  Tekst: Ida C. Freng.   Foto: Hanne Grimstvedt

NHF skal fra 2018 finne nye måter å strukturere arbeidet 
på. Første grep er å opprette fire prosjektgrupper, som 
skal jobbe med temaer som organisasjonen har vurdert 
som viktige, gjennom arbeidet med ny strategi. Prosjekt-
gruppene består av både tillitsvalgte og ansatte, og med-
lemmene i hver gruppe kommer fra ulike deler av landet. 
Hver gruppe har en prosjektleder:
• Ida C. Freng vil lede FNs dag for funksjonshemmede
• Nelly Torvik vil lede Valg 2019
• Gyda Nullmeyer vil lede Utvikling av likepersonarbeidet
•  Soraya Baker vil lede Modernisere medlems-

organisasjonen

- Arbeidet med disse fire prosjektene blir viktig for oss 
framover. Gjennom dette arbeidet skal vi både iverksette 
strategien og få nye arbeidsmåter under huden. Prosjekt-
lederne blir dermed nøkkelpersoner når det gjelder å 
skape det nye NHF. En viktig faktor for å få til det vi ønsker, 
er å sørge for at prosjektlederne får et sterkt eierskap til 
prosjektene, sier generalsekretær Arnstein Grendahl.

I begynnelsen av februar hadde prosjektlederne møter og 
oppstartssamling med veiledere fra selskapet Emergence, 
som er spesialister på prosjektarbeid. Prosjektlederne 

fikk første innføring i hvordan man kan og bør jobbe for å 
lykkes med prosjekt som metode, og programmet for den 
første fellessamlingen for de fire gruppene ble satt. 
Mandag 5. mars møtes prosjektlederne og prosjektdel-
takerne til oppstartssamling i Oslo.
-  Vi gleder oss stort til å ta fatt på oppgavene, sier 

Soraya Baker, som leder «Modernisering av medlems-
organisasjonen».

-  Selv om det er satt ned prosjektgrupper som skal jobbe 
med temaene, så trenger vi å få med oss hele organi-
sasjonen på laget, understreker valg-ansvarlig Nelly 
Torvik, og får støtte fra Gyda Nullmeyer som skal 
utvikl e likepersonarbeidet:

-  Jeg håper at de som har tanker, innspill og ideer 
knytte t til temaene ikke vil nøle med å ta kontakt med 
oss. Send oss gjerne epost, eller slå på tråden!

Kontakt gruppelederne: 
FNs dag for funksjonshemmede: ida.freng@nhf.no
Valg 2019: nelly.torvik@nhf.no
Utvikling av likepersonarbeidet: gyda.nullmeyer@nhf.no
Modernisere medlemsorganisasjonen:  
soraya.baker@nhf.no

Soraya Baker, Nelly Torvik, Gyda Nullmeyer og Ida C. Freng.
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BPA-undersøkelsen og fagdag hos NHF

Den siste tiden har både NHF og Uloba lansert rapporter om BPA-
ordningen. Funnene i Ulobas BPA-rapport ligner dem vi fant i vår egen 
undersøkelse i fjor høst: Mange funksjonshemmede får for få assistanse-
timer, mange får kun assistanse til å dekke basisbehov og knapt nok det, 
ordningen gjør det ikke mulig å ha en aktiv fritid eller delta sosialt og 
forskjellene er store mellom kommun ene.

Disse to undersøkelsene understøttes av andre funn. Staten har gjen-
nomført en følgeevaluering av ordningen og KS har utarbeidet et notat 
basert på kommunenes erfaringer. Begge konkluderer med at det er 
ulike forventninger om hva BPA-retten innebærer og anbefaler mer 
dialo g mellom kommune ne og organisasjonene. 

Den 27. februar inviterte NHF til et seminar der målsettingen nettopp var 
å få til en slik dialog for å finne veien videre og se etter gode løsninger. 
På seminaret deltok politikere som jobbe r med området i helse- og 
omsorgskomiteen, KS, Pasient- og brukerombudet og representanter fra 
ulike organisasjoner. Også flere av NHFs egne medlemmer, som bruker 
BPA, er invitert til å være med i diskusjonen.

Etter lanseringen av sin rapport har Uloba gått aktivt inn for at BPA 
assistanse skal flyttes ut av helselovgivningen for å få fokus bort fra 
sykdo m og pleie og over på BPA som et fri gjøringsverktøy.

Også Norges Handikapforbund er opptatt av at BPA skal være et frigjø-
ringsverktøy, men hos oss er det stor usikkerhet rundt om løsningen er å 
flytte rettigheten fra helse- og omsorgsloven til annen lovgivning. NHFs 
interessepolitiske rådgiver ladys Sanches forteller at det aller viktigste 
nå er å sikre retten til samfunnsdeltakelse både rettslig og økonomi sk. 

- Alle som har behov for BPA og ønsker det skal ha rett til å få assistanse 
for å delta i samfunnet. Dagens regelverk gir ikke funksjonshemmede 
denne garantien. Rettigheten må derfor forankres i en lov som fremmer 
BPA som et like stillingsverktøy, ikke som en helse- og omsorgstjeneste, 
men å flytte BPA til en annen lov, vil ikke automatisk løse  
de utfordrin gene funksjonshemmede møter.

Kilde: http://www.nhf.no/arkiv/dialogmote-for-a-bedre-bpa-ordningen 

Nye Viken?
Den 21. februar inviterte forbunds-
leder Arne Lein alle regionlederne i 
NHF til samtaler om ny fylkesstruktur 
i Norge. Noen fylker er allerede slått 
sammen til fylkes regioner, noen er 
bestemt sammenslått, mens andre 
fortsatt er i forhandlinger.

NHF må finne ut hva denne 
omstruktu reringen har å si for vårt 
arbeid og våre regioner. 

Region Øst består av fylkene 
Akershus og Østfold, som nå blir slått 
sammen med Buskerud. I dag hører 
Buskerud til NHF regionen Oslofjord 
Vest (Telemark, Vestfold og 
Buskerud). 

Regionkontorleder i NHF Øst, Hanne 
Grimstvedt, sier at den største utford-
ringen for regionen, hvis sammen-
slåingen blir reel, er økonomien. 
Akershus og Østfold er begge fylker 
med god kultur for å gi støtte til fri-
villige organisasjoner. Denne kultu-
ren har ikke Buskerud og ved en 
sammenslåing kan dette smitte over 
på hele regionen. Det vil i så fall ha 
negative konse kvenser for NHF Øst. 

Arbeidet med nye fylkesregioner er 
bare så vidt i gang og det vil skje mye 
i månedene fremover. Vi følger spent 
med for å se hvilke konsekvenser det 
eventuelt vil ha for NHF og NHF Øst 
spesielt. 

AKTUELT politikk og forskning

BPA under-
søkelsen.

NHFU demonstrerer mot for 
få BPA-timer. F.v. Hilde Sofie 
Nilsson og Henriette Nilsen.

Nye Viken  
Foto: bilde lånt fra 
www.budstikka.no
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Ny seier i hjelpemiddelsaken
I slutten av januar vedtok Stortinget å be regjeringen 
sørge for flere forbedringer på hjelpemiddelområdet.

Stortinget behandlet et forslag fra Senterpartiet, som i 
korte trekk går ut på å forbedre og forenkle dagens 
hjelpe middelsystem og sikre et helhetlig og likt tilbud til 
alle. Bare regjeringspartiene stemte mot da forslaget ble 
behandlet, og dermed ble det også vedtatt.

SP sendte forslaget til Stortinget allerede i begynnelsen 
av november, kort tid etter at regjeringen gjennom stats-
budsjettet hadde foreslått å overføre mer hjelpemiddel-
ansvar til kommunene.

Regjeringens forslag fikk ikke flertall i Stortinget og 
måtte skrinlegges da statsbudsjettet ble vedtatt i desem-
ber. Og med dagens vedtak har Stortinget nok en gang 
stadfestet at hjelpemiddelordningen skal være en rettig-
het gjennom den statlige folketrygden. Forslaget som nå 
er vedtatt, berører dessuten andre sider ved hjelpe-
middelordningen, som også var nevnt i rapporten fra 
ekspertutvalget som evaluerte hjelpemiddelordningen  
for et års tid siden.

Enklere bestillingsrutiner, god tilgang til et bredt 
produkt spekter, bedre IKT-løsninger, videreutvikling av 
brukerpassordningen, kortere saksbehandlingstid, bedre 
brukermedvirkning, god informasjon og flere ergotera-
peuter i kommunene, er noe av det Stortinget nå har bedt 
regjeringen om å sørge for.

Alt dette er forbedringer Handikapforbundet har ønsket 
lenge, og dermed kan vi feire nok en seier på hjelpe-
middelområdet.

Kilde: http://www.nhf.no/arkiv/lyse-utsikter-for-hjelpe-
middelformidlingen 

Dette er forslaget, 
som nå er vedtatt:
1.  Stortinget ber regjeringen sørge for at de som 

har behov for hjelpemidler, sikres et helhetlig 
og likeverdig tilbud framover, med rettigheter 
og finansiering for alle hjelpemidler i folke-
trygden og en utlånsordning slik som i dag.

2.  Stortinget ber regjeringen sørge for forbedrin-
ger i bestillingsordningen av hjelpemidler ved å 
forenkle administrative rutiner, gjennomgå 
sorti mentet som inngår i ordningen samt 
etable re flere eksterne lagre av statlige hjelpe-
midler i kommunene. Brukere og kommuner 
må sikres enklere tilgang til et bredt produkt-
spekter med gode løsningsmuligheter.

3.  Stortinget ber regjeringen iverksette arbeidet 
med å utvikle bedre IKT-løsninger på hjelpe-
middelområdet slik at samhandlingen mellom 
brukere, kommune og stat blir mer smidig, 
bestillingsordningen styrkes og bruken av 
lokale lagre øker.

4.  Stortinget ber regjeringen sørge for at ordnin-
gen med brukerpass videreutvikles og styrkes 
for å korte ned saksbehandlingstiden og bedre 
brukermedvirkningen i hjelpemiddelformid-
lingen. Brukerpassordningen skal være en del 
av tilbudet ved alle hjelpemiddelsentralene.

5.  Stortinget ber regjeringen sørge for tydelig 
definerte prosesser som sikrer god informasjon 
og forutsigbarhet for brukere som har behov for 
hjelpemidler.

6.  Stortinget ber regjeringen medvirke til at kom-
munenes fagkompetanse om hjelpemidler og 
kapasitet i førstelinjen øker ved å bidra til at 
kommunene kan ansette flere ergoterapeuter.

7.  Stortinget ber regjeringen legge føringer for 
Arbeids- og sosialdepartementets varslede 
evalue ring av høreapparater og ortopediske 
hjelpemidler, jf. Prop. 1 S (2017–2018). Denne 
må særlig vektlegge kvalitet og nytte for 
bruker ne og samfunnet og forutsette en fortsatt 
forankring i folketrygden når det gjelder rettig-
heter og finansiering.

  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Publikasjoner/
Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-
057s/ 

Christine Bauer og Gabriel W. Hoff i NHFU Øst på  
hjelpemiddelmessa 2016. 



Vi er fire unge voksene som er utvalgte fra Norges Handikapforbund og som nå har hatt  
det første idémøtet om å starte opp et prosjekt for unge voksene i NHF. Vi er veldig ivrige til å 

komme i gang med prosjektet som har fått navet NHF NestenVoksen.
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Meningen med NHF NestenVoksen er at det skal være en 
arena for medlemmer mellom 25-45 år. De som føler seg 
litt for gamle til NHFU, og noen ganger litt for unge for 
NHF. Vi vil ha viktige og spennende temaer og aktivitet som 
er veldig relevante for oss som er så å si ferdig med utdan-
ning og studentlivet. Vi er nå i en fase hvor vi skal bygge og 
bo, jobbe, få partner og barn og få familielivet til å funke 
med alt det fører med seg av gleder, og store og små 
bekymringer. Vi er også i den fasen i livet hvor vi må ta noen 
store og viktige avgjørelser som kommer til å påvirke frem-
tiden og resten av livene våres. 

Noen av oss er godt etablert, noen av oss har barn, noen av 
oss er langt inn i arbeidslivet, noen av oss er bare så vidt på 
vei inni i dette voksen livet. Derfor ønsker vi å dele erfarin-
ger og få mer påfyll av temaer som:
-  Nedsatt funksjonsevne og graviditet/barn og  

barnevernet, 
- å lytte til kroppen- hva har jeg kapasitet til, 
- helse og kosthold, 
- personlig økonomi, 
- jobb eller uføretrygd, 
- ektefellens oppgaver i hjemmet, og 
- ferie og fritid. 

Dette er noe av de temaene vi synes er veldig relevante for 
oss i NestenVoksen. Vi er også veldig sosiale og liker og ha 
det gøy og vil også finne på ting som cafeturer, utepils, 
teate r, spa og storbyweekend.

Vi ønsker flere innspill om viktige temaer og aktiviteter fra 
der som føler dere som NestenVoksen. Husk at hvis du har 
et tema eller en aktivitet du synes er viktig ikke nøl med å 
gi beskjed, det kan være interessant for andre også.

Vi håper at du som føler deg truffet og tenker at dette er 
noe for meg tar kontakt med oss. Vår kontaktperson er 
Tamarin Varner. Hun kan du nå på epost: 
tamarin.varner@gmail.com

Vi har også opprettet en egen Facebook-side  
«NHF NestenVoksen» så ta en titt her for mer  
informasjon. Dere kommer i hvertfall til høre  
mer fra oss!

NHF NestenVoksen

Tamarin Varner, Birgitte Holmsen, Marius Korsell og Guri Anne Nesdal Egge.

Av Birgitte Holmsen
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Landsforeningen for Slagrammede fyller 30 år. I den for-
bindelse kom lokalavdelingen opp med ideen om å arran-
gere et fagseminar om slag. Vi trommet i sammen en 
gruppe i styret bestående av Marius Korsell, Esben 
Madsen, Roger Amundsen og Odvar Jacobsen. I utgangs-
punktet ønsket vi å arrangere et dagsseminar, men fant ut 
at dette ville være for krevende, og landet på å avvikle 
dette på kveldstid. Selv om dette arrangementet har fått 
en strammere ramme har vi fått til et program som dekker 
alle sider rundt slagbehandling: forebygging, akuttbe-
handling og rehabilitering. I tillegg har vi et tema som sjel-
den er løftet frem, tannskader/-hygiene etter slag. Vi har 
fått noen av de fremste eksperter i landet til å stille opp og 
snakke om disse temaene.

Hovedmålgruppen for arrangementet er helsepersonell i 
kommunene. Grunnen til dette er at stadig mer av 
rehabilit eringen skal ut av spesialisthelsetjenesten og ut i 
kommunene, men uten at alle er klare til å ta imot pasien-
ter og oppgaver som følger med ansvaret. Det er derfor 
viktig at de blir oppdatert på det siste som har skjedd 
rundt slagbehandling. Vi ønsker også å nå ut til syke- og 
ergoterapeutstudenter, samt ansatte i spesialisthelse-
tjenesten som arbeider i slagavdelinger på sykehus samt i 
rehabiliteringsinstitusjoner. I tillegg vi selvfølgelig invitere 
våre medlemmer og andre NHF’ere til å delta. Vi håper 
derfor å kunne fylle auditoriet på Rikshospitalet onsdag, 
den 23. mai klokken 18.00.

Dette arrangementet er ikke kun et LFS arrangement. Vi 
vil ikke greie å gjennomføre dette arrangementet uten god 
hjelp fra NHF sentralt og ikke minst fra regionskontoret. 
Det står igjen et godt stykke arbeid ikke minst i forbindelse 
med markedsføring for å nå ut til flest mulig i målgruppen.

I tillegg til overnevnte arrangement vil vi arrangere et 
«Jubileumscruise» til Kiel for våre medlemmer i Oslo og 
Akershus i slutten av mai.
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LFS runder 30 år
Den 23. mai markerer LFS Oslo og Akershus LFS sitt 30-års jubileum ved å invitere 

til fagseminar. Både fagpersoner, medlemmer og NHF-venner blir invitert for å  

fylle auditoriet på Rikshospitalet med folk og med faglig påfyll.

■  Av Odvar Jacobsen, Leder Landsforeningen for Slagrammede Oslo og Akershus.
■  Foto: Ivar Kvistum, Handikapnytt

Jubileumskonferansen LFS 30 år.
Konferansier Jørgen Foss, kontorleder NHF Oslo.

18.00: Velkommen v. Arne Lein, leder NHF
18.05:  LFS i 30 år- Hva har vi fått til,  

v. Roger Amundsen, leder LFS
18.20:  Hvordan forebygge slag, v. professor  

David Russell, Rikshospitalet, OUS
18.40:  Hva er best akuttbehandling av slag anno 2018,  

v. overlege Christian Lund, Rikshospitalet
19.00: Pause 15 min.
19.15:  Pakkeforløp hjerneslag, v. professor  

Bent Indredavik, St. Olavs Hospital
19.35:  Nasjonale retningslinjer for rehabilitering av 

slag, v. førsteamanuensis Frank Becker, 
Sunnaas Sykehus HF

19.55:  Spill deg bedre, v. spesial ergoterapeut  
Truls Johansen, Sunnaas Sykehus HF

20.15:  Munnhelse hos slagrammede, v. første-
amanuensis Lene Hystad Hove, UiO

20.30: Takk for i dag, v. Odvar Jacobsen, Leder LFS OA

Marius Korsell, Odvar Jacobsen, Roger Amundsen og 
Esben Madsen. Foto: Ivar Kvistum, Handikapnytt
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Aktuelt i lokallagene

Medlemsmøte i NHF Fredrikstad
Tekst og foto: Anne Lise Nilsen

Vi har hatt medlemsmøte i NHF Fredrikstad. Leder Ken 
Jackson snakket litt om nytt i fra stortinget, og om den nye 
TEK 17. Det ble også servert kaffe og jubileumskake som fikk 
i fra NHF Øst i anledning vårt jubileumsår. Etter på ble det 
utlodning og utdeling av premier. Det ble en koselig kveld og 
vi fikk sannelig et nytt sidemedlem også. Velkommen skal 
alle være til nye medlemsmøter i Fredrikstad. 

Dagskonferanse om  
smertelindring
LFN Østfold, LKB Østfold og LFS Østfold arrangerer 
felles dagskonferanse om smertemestring. Leve 
med smerter og være pårørende til smertepasienter. 
Ingunn Grøtvedt snakker om hvordan det er å være 
pårørende når en selv får samme diagnose. 
Forestillingen «Saras stemme» vil bli vist, om å 
være den som har smerte.

Når: 10. mars, fra kl. 09.00
Hvor: Quality hotell, Grålum.
Hvem: Kurset er arrangert av LFN, LKB og LFS 
Østfold, men det er også mulig for andre tilknyttet 
NHF Øst til å delta, ta kontakt med Jane Jensen,  
tlf. 995 94 760.

Sølvnål til Øyvind Dahl 
Tekst og foto: Fredrik Fjeld Johansen

Søndag 11/2 - 2018 avholdt HBF Østfold 
årsmøte og på slutten av årsmøtet var det 
på tide å gi avtroppende styremedlemmer 
en påskjønnelse i form av en blomst som 
takk for mange gode år. Det var en annen 
viktig påskjønnelse som også måtte deles 
ut. Styret i HBF Østfold hadde innstilt Øyvind 
Dahl til sølvnål fra NHF for over 10 års  
innsats får lokallaget.

En overasket men veldig glad person, som 
fikk en vel fortjent påskjønnelse etter 
mange år som aktiv for HBF Østfold

w w w . s l a g . n o

Medlemsmøte i NHF 
Fredrikstad

Jubileumskake fra  
NHF Øst

Øyvind Dahl får 
sølvnål
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Kurs i sosiale medier
Den 9.- 10. mars gjennomførte vi 
årets første kurs. 

Temaet var sosiale medier og kurset 
bestod av en god blanding av inn-
ledninger og mye praktisk jobbing. Vi 
var en sammensatt gruppe med både 
erfarne brukere som ville har videre 
utfordringer på nye plattformer, og 
ganske ferske brukere som ville ha 
en grunninnførong i sosiale medier 
og spesielt facebook. 

Bruker du nettsidene våre? 
Det er ikke bare på facebook vi legger ut ting! Vi har en 
flott nettside der vi legger hva vi jobber med og en del 
praktisk informasjon. 
Før jul vil vi lansere en helt ny felleskalender for hele 
regionen. Da kan alle lokallagene sende inn sine arrange-
menter, for å få de publisert på regionens nettside. 
Det har nå også kommet en ny side som heter «for tillits-
valgte»; hvor det vil ligge mye nyttig informasjon for deg 
som har et verv i NHF. http://oest.nhf.no/ 

Årsmøte i NHFU Øst
Den 7. april inviterer styret i NHFU Øst til årsmøte.  
På agendaen står vanlige årsmøtesaker, årsmelding, 
regnskap og ikke minst valg av nytt styre og delegater til 
NHFUs landsmøte som er i år. Det vil også bli enkel 
serverin g og tid til å bli bedre kjent. Alle medlemmer er 
velkommen!

Tid: 7. april, klokken 13.00 – 15.00
Sted: Kantina på NHFs kontorer på Galleriet, 
Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo.

Årsmøtepapirer vil bli sendt ut i god tid før fristen som  
er 2 uker før. Innkomne saker ønskes dermed inn så tidlig 
som mulig, men ikke etter den 31. mars.

På fredag hadde vi besøk av foreleser Desiré Craggs lærte oss hvordan vi kan legge ut bilder og videoer på 
facebook. Noe som var nyttig lærdom for oss alle sammen. På lørdag gikk Gyda Nullmeyer, fra regions-
kontoret, gjennom ulike sosiale medier plattformer, og vi jobbet spesielt mye med facebook. 

Desiré Craggs

Sittende styre i NHFU Øst. F.v. Camilla Stenersen, 
Marie Iversen Bjørn, Gabriel Wilhelmsen Hoff, 
Maren Huseby, Christine Bauer og Saad Al-Jaderi. 
Ikke tilstede: Hilde Sofie Nilsson. 
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Samvalg – pasientens deltagelse  
i egen behandling

Hva som er beste behandling for deg avhenger i stor grad hvordan du veier  
fordeler og ulemper ved ulike behandlingsalternativer opp mot hverandre.  

Hvordan du vektlegger fordelene og ulemper kommer an på hvem du er, hva dine  
preferanser er og hvordan livssituasjonen din er på det gitte tidspunktet. Dette kan selvfølgelig 

også endre seg over tid. Ulike valg kan få ulike konsekvenser for livet ditt, derfor er  
dine egne prioriteringer veldig viktige i beslutninger som gjelder helsa di. 

■  Av Rune Kløvtveit, leder av Brukerutvalget i Helse SørØst

Definisjon av samvalg
”Ved samvalg samarbeider pasient og helsepersonell om 
å treffe beslutninger om utredning, behandling og opp-
følging, i den grad og på de måter pasienten ønsker. 
Pasienten får støtte til å vurdere alternativene ut fra beste 
tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper, og til å 
utforske egne verdier og preferanser, og derigjennom 
kunne ta et informert valg”. 

Påtrykk fra pasienter 
Etter påtrykk fra pasientorganisasjoner blir pasienters 
medvirkning i valg som gjelder helse og behandling nå 
styrket i Norge. Satsningen har støtte i en rekke 
Stortingsmeldinger, og er også en klar bestilling til helse-
foretakene i årets statlige oppdrags- og bestiller doku-
ment.

Hvorfor samvalg?
Samvalg er viktig fordi:
•  Samvalg bedrer kommunikasjonen mellom pasient og 

behandler og skaper tillit
•  Å delta i samvalg gjør at pasienten tar mer ansvar for 

beslutningen som er tatt, følger opp behandlingen 
bedre og får bedre effekt av behandlingen

•  Samvalg forbedrer livskvaliteten, bidrar til økt følelse 
av kontroll over tilstanden og kan være symptomlind-
rende

•  Samvalg kan redusere depresjon, tretthet (fatigue) og 
grad av bekymring over tilstanden

•  I et samfunnsøkonomisk perspektiv kan samvalg poten-
sielt redusere kostnader relatert til over- og under-
behandling

Samvalg for SAFOs medlemmer
Som pasient med en livsvarig tilstand, vil du og dine pårør-
ende være spesielt opptatt av helsen din og hva som er 

den best mulige 
behandlingen for deg. 
Gjennom samvalg del-
tar du aktivt i din egen 
behandling og du kan 
engasjere deg ut ifra 
dine premisser i sam-
arbeid med behand-

lende helsepersonell. At du selv engasjerer deg og deltar 
aktivt kan gi enda bedre resultat av behandlingen og ved-
likeholde helsen din bedre på lang sikt.

Tre tips til samvalg
Når/hvis du skal begynne på en ny behandling, eller 
behandlingen din skal endres kan det være nyttig å stille 
behandleren din disse tre spørsmålene:
1) Hvilke alternativer har jeg?
2)  Hva er sannsynligheten for ulike fordeler og ulemper 

knyttet til behandlingsalternativene?
3) Forstår du hva som er viktig for meg?

Samvalg står sentralt i det politiske budskapet om å 
realise re “Pasientens helsetjeneste”. Både et miljø på 
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og i Helse Sør-
Øst RHF pågår det også arbeid for å lage bedre tekniske 
løsninger som understøtter samvalg. Disse verktøyene 
kalles samvalgsverktøy. Samvalgsverktøyene som er 
utvik let gir ny kraft til begrepet” brukermedvirkning” ved å 
tilby en felles elektronisk plattform for deg som pasient, 
helsepersonell og andre involverte. På denne plattformen 
kan alle involverte kommunisere og samarbeide om å for-
bedre behandlingen din.

Samvalg er en rettighet. Benytt deg av denne rettigheten 
til å medvirke slik at du får den behandlingen som er best 
egnet for akkurat deg! 
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• Hvilke kurs skal du på?
• Hvem betaler?
• Hvordan melde seg på?

Kommer du på kurs?

KURSMENY
kurskatalog 2018

1. Bruk av sosiale medier

2.  Oppfølgingskurs:  
Presentasjon og  
kommunikasjon

3. Bil med NAV-tilskudd

4.  Utviklingskurs for  
likepersoner

5.  Servicehund og  
rettigheter til hjelpe-
midler og tjenester

6.  Høstkonferansen –  
organisasjonsutvikling

7.  Brukermedvirkning  
i kommunen

8.  Plan- og bygningsloven - 
arealplaner og  
uteområder

9. Arbeid: NAV, VTA og ASVO 

10.  Helsekurs: Rehabilitering 
og fatigue

11.  Interessepolitisk arbeid, 
kampanjer og aksjoner. 

12.  Ungdomskurs: formidling, 
film og budskap.

NAPP UT
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NB!

FEBRUAR

Bruk av sosiale medier 
Kurset ble avholdt 9. - 10. februar 2018 på Thon hotell Opera.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU,  
NHF og FNDB).
Kursinnhold: Hvordan bruke sosiale medier i organisasjons-
arbeidet. Hjemmeside, facebook og andre sosiale medier. 
Hvordan bruke sosiale medier for å påvirke og i interesse-
politisk arbeid.

MARS

Oppfølgingskurs:  
Presentasjon og kommunikasjon 
Tid: 23. - 24. mars 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted:  Quality Hotell, Sarpsborg.
Målgruppe: NHFs medlemmer som deltok på første 
presenta sjonskurs i november 2017.
Kursinnhold: Videreutvikling av den innføring og trening i 
formidling og presentasjoner som ble gjennomført på grunn-
kurset i november. Tilføre deltakerne kunnskap, innsikt og 
forståelse for hvordan du kan opparbeide større trygghet ved 
deltagelse/innlegg i debatter, møter og andre situasjoner der 
du ønsker å delta. 

APRIL

Bil med NAV-tilskudd 
Tid: 10. - 11. april 2018 (tirsdag kl. 14.00 – onsdag kl. 16.00).
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst.
Kursinnhold: NAV-bilordningen- hvordan virker ordninger?
- Lovverk, forskrifter og retningslinjer.
- Hvem kan søke på bil? 
- Egenandel og betaling. 
-  Hva bilordningen innebærer og ulike muligheter og 

utfordrin ger. Andre formelle forhold knyttet opp mot bil. 
-  Det blir også en bolk med spørsmål, erfaringer og 

egenerfari nger med egen NAV-bil.
Deltakeravgift: Kr. 500
Påmeldingsfrist: 23. mars 2018.

Utviklingskurs for likepersoner 
Tid: 27. - 28. april 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Mer informasjon kommer.
Målgruppe: NHF medlemmer i lokallag og landsforeninger 
som enten fungerer som likepersoner, er sertifiserte 
likeperson er, eller ønsker å bli likepersoner. 
Kursinnhold: 
-  Hva er likepersonarbeidet og hvordan driver vi det i NHF?
-  Grete Fjellgaard forteller om hvordan ha det godt når man 

har det vondt og utdrag fra forestillingen Saras stemme.
-  Deling av erfaringer, inspirasjon fra lokallag og gode 

samta ler.
- Rettigheter og lover. 
- Likepersonarbeidet inn i fremtiden- i NHF Øst og i NHF. 
Påmeldingsfrist: 6. april 2018
Deltakeravgift: Kr. 500

MAI

Rettigheter til hjelpemidler,  
tjenester og servicehund
Tid: 23. - 24. mai 2018 (onsdag kl. 14.00 – torsdag kl. 16.00).
Sted: Mer informasjon kommer.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og 
FNDB).
Kursinnhold: 
-  Tildeling av hjelpemidler etter brukerens behov eller NAVs 

prisforhandlede liste.
- Søknadsprosessen og samarbeidet med NAV. 
-  Hvordan søke om småhjelpemidler. Hva er servicehund og 

hvordan skal NAV arbeide med dette som nytt hjelpe-
middeltilbud. 

-  Brukernes påvirkning på hjelpemiddeltilbudet via 
brukerut valg. 

Påmeldingsfrist: 23. april 2018
Deltakeravgift: Kr. 500

Ved påmelding vennligst bruk  
NHFs påmeldingsskjema

http://oest.nhf.no
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Høstkonferansen -  
organisasjonsutvikling
Tid: 7.- 8. september 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Mer informasjon kommer.
Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og 
landsforeningslag).
Kursinnhold: Status fra region. Oppsummering fra NHFs 
landsmøte. Utvikling av egen organisasjon. NHFs organisasjon 
og lover, tillitsvalgtes oppgaver, årsmøte, medlemsmøte, 
styre ts ansvar og arbeidsoppgaver. Handlingsplan og 
aktivitete r i lokallaget/landsforeningen.
Påmeldingsfrist: 7. august 2018.
Deltakeravgift: kr. 500

Brukermedvirkning i kommunen 
Tid: 19.-20. september 2018 (onsdag kl. 14.00 - torsdag kl. 16.00).
Sted: Mer informasjon kommer.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst  
(NFU, NHF og FNDB).
Kursinnhold: Kurset gjennomføres med forelesninger, 
plenums samtaler og erfaringsutvekslinger.
Påmeldingsfrist: 19. august 2018
Deltakeravgift: kr. 500

Plan og bygningsloven –  
arealplaner og uteområder
Tid: 28.-29. september 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Mer informasjon kommer.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst  
(NFU, NHF og FNDB).
Kursinnhold: Uteområder i byer, tettsteder og friluft kan gjøres 
tilgjengelige og brukbare for alle hvis man vet hvordan. Vi ser 
på gode og dårlige løsninger. Kommunen legger ut overordnede 
planer som regulerings- og arealplaner til høring, men hva i all 
verden skal vi se etter? Opplæring og praktiske øvelser.
Påmeldingsfrist: 28. september 2018
Deltakeravgift: kr. 500

OKTOBER

Arbeid: NAV, VTA og ASVO 
Tid: 12. - 13. oktober 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Mer informasjon kommer.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst  
(NFU, NHF og FNDB).
Kursinnhold: Hvilke tiltak og virkemidler har NAV for å hjelpe 
funksjonshemmede inn i arbeidslivet, og sikre at man blir der? 
Navn og forkortelser vi har hørt om, men ikke helt vet hva betyr; 
VTA, ASVO, lærekandidatordning, IA-plass osv. Hvor finner man 
nødvendig informasjon og hvordan er samarbeid et med NAV 
lokalt.
Påmeldingsfrist: 12. september 2018
Deltakeravgift: kr. 500

Helsekurs: Rehabilitering og fatigue 
Tid: 26. - 27. oktober 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00)
Sted: Mer informasjon kommer. 
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst  
(NFU, NHF og FNDB).
Kursinnhold:
Rehabilitering:
- Kommunens ansvar?
- Spesialisthelsetjenestens ansvar?
- Hva er Rehabilitering og habilitering?
- Hvordan kan vi forholde oss til dette?
- Helsereiser, en form for rehabilitering (utland / innland)
- Egenansvar for rehabilitering
Fatigue:
- Hva er fatigue?
- Hvordan leve med fatigue?
- Organisasjoner som forholder seg til fatigue?
- Hva med NHF – NHF Øst og fatigue?
Påmeldingsfrist: 26. september 2018
Deltakeravgift: kr. 500 

NOVEMBER

Interessepolitisk arbeid,  
kampanjer og aksjoner
Tid: 23. - 24. november 2018 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Mer informasjon kommer.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst. 
Kursinnhold: Hva er interessepolitisk arbeid. Utgangspunkt 
for vårt interessepolitiske arbeid, kort presentasjon av organi-
sasjonenes interessepolitiske plattformer. Hva er de viktigste 
interessepolitiske saker å arbeide med lokalt. Hvordan finner 
man frem til de aktuelle sakene som berører funksjons-
hemmede i kommunen. Kommunens informasjon om saker 
som er viktig for funksjonshemmede innbyggere. Hvordan kan 
vi arbeide ovenfor kommunen og lokalmiljø med våre viktigste 
interessepolitiske saker? Konkrete erfaringer fra organisasjo-
nene på hvordan man arbeider med interessepolitiske saker.
Påmeldingsfrist: 23. oktober 2018
Deltakeravgift: kr. 500

Ungdomskurs:  
formidling, film og budskap
Tid og sted: Mer informasjon kommer.  
Målgruppe: Medlemmer NHFU Øst og i målgruppen  
NHF NestenVoksen. 
Kursinnhold: Mer informasjon kommer. 
Deltakeravgift: kr. 500
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Følg med på http://oest.nhf.no/ for å holde deg oppdatert på det siste om våre kurs. 
Vi tar forbehold om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs. 
Oppdatert informasjon vil alltid ligge på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut  
oppdatert informasjon i løpet av året. 

Hvordan melde seg på kurs?
Ønsker du å melde deg på kurs som er presentert i kurskatalogen, tar du kontakt med styret i 
ditt lokallag/landsforening. De vil da være behjelpelig med opplysninger og påmeldingsskjema 
som lokallaget/landsforeningen sender til NHF Østs regionskontor.

Hva er et kurs:
Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra en 
time til dager eller måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som module r hvor man 
kan delta på et grunnkurs som man selv kan velge å bygge videre på med nye kurs.

Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder. Kurs til like-
personer ligger i grenseland mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i samtale-
teknikk, samtidig som likepersonarbeid går som et eget fagområde i NHF, der man må ha 
kursbev is for å utøve.

Kurs som går hele året:
Landsforeningene og lokallagene i NHF Øst kan søke om inntil fire kurs for egen organisa sjon  
a 10.000. Kontakt for søknad om midler: Arild Karlsen, epost arild.karlsen@getmail.no  
eller Tlf: 977 47 975
Datakurs: lokallag søker om kurs for eget lag og regionen skaffer lærer. 
Video på mobil – presentasjon på PC. Kurset gjennomføres på en lørdag og en kveld.

Deltakeravgiften – hvem betaler?
For medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst er egenandelen kr 500,- som faktureres ditt lokallag 
hvis ikke annet er avtalt. Husk å få godkjenning til påmelding fra styret i ditt lokallag!
For andre medlemmer i andre regioner, er egenandelen kr 2.000,-.  
Husk og skriv opp hvor faktur a skal sendes.
Påmeldingsskjema finner dere på hjemmesiden: http://oest.nhf.no/arbeidet-vart/kurs

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 
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HBF Østfolds Sportscamp 2018
Vi klarte det sammen, og ikke fritt for at enkelte ble blanke i øyekroken!

HBF Østfold arrangerte Sports-camp på Quality Hotell Sarpsborg 27. – 28. januar 2018.  
16 familier, 29 voksne og 22 barn deltok i aktivitetene i år.

■  Tekst og foto: Fredrik Fjeld Johansen.

Vi må her rette en stor takk til alle som har bidratt til at 
dette arrangementet har blitt så flott som det har, her kan 
vi nevne Kalnes jordbruksskole, Norges Idrettsforbund 
Østfold, NFF Østfold, Sør-Øst bandyregion som har bidratt 
med utstyr til aktivitetene gjennom hele arrangementet og 
til Norsk dekor som stiller med medaljer til våre flotte del-
tagere.

Barna deltok i flere aktiviteter: Innebandy, boksing, 
terning spill, teppe curling, fotball, fallskjerm, badminton, 
bowling, frisbee, boksing og «natursti».

Etter lunsj hadde vi aktiviteter i bassengene på hotellet.

Etter en felles middag trakk vi ut i salongen hvor barna 
kunne kose seg sammen mens vi voksne kunne sitte å 
prate å være sosiale med likesinnede.

Ut på ettermiddagen streiket hotellets heis, det er jo slik 
som kan skje, men det tok vi med et smil, og sammen med 
hotellpersonalet løste vi det hele til det beste. Personalet 
vil også berømme våre medlemmer for at samtlige var så 
tålmodige og løsningsorientert i denne situasjonen.

På kvelden, danset barna på barnedisco sammen med 
hotell-musa, «Piccolo».

Henrik Leren med hotellmaskotten «Piccolo». Her overleverer Martin Olavesen premie 
til Patrik Kotmark.
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Medlemskveld med spill og taco
NHFU Øst vil invitere alle medlemmer og potensielle medlemmer til en hyggelig start på påsken, 
med spill og taco! Vi lager i stand taco i Kantina på NHFs kontorer på Galleriet og så spiser vi 
sammen. Vi spiller også forskjellige spill og har en hyggelig kveld sammen. Dette er en god mulig-
het til å bli bedre kjent med de andre i NHFU Øst og til å komme med forslag eller ideer til styret.

Tid: 23. mars, klokken 18.00
Sted: Kantina på NHFs kontorer på Galleriet, Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo.

Tre ting å glede seg til i NHFU:

NHFU Øst
RegionNytt ønsker å bruke et par sider av hvert nummer til å holde dere oppdatert på 
hva som skjer i vår ungdomsorganisasjon NHFU Øst. Vi har et aktivt ungdomslag som 
stadig vekk arrangerer egne samlinger og medlemskvelder, eller deltar på arrange-
menter i regi av NHFU sentralt eller NHF Øst. 

Hvis du vil komme i kontakt med NHFU Øst kan du gjøre det via facebook, 
eller på e-post til leder Christine Bauer: enitsirhcb@gmail.com 

Storbyweekend 2017 

1.  Seksualitetsamling i Tromsø. Den 27.-29. april arran-
gerer Seksualitet- og mangfoldsu tvalget i NHU nok en 
samling med fokus på seksualitet.

2.  Storbyweekend i Stavanger. Den 16.- 19. august arran-
gerer NHFU Sør-Vest Storbyweekend i Stavanger. 
Storbyweekend har blitt en tradisjon i NHFU og de siste 
årene har det vært stor pågang for å melde seg på - her 
kan det lønne seg å være tidlig ute!

3.  Landsmøte i NHFU. Sentralstyret i NHFU arrangerer 
landsmøte i år. Landsmøtet blir en helg i oktober, men 
endelig tid og sted er ennå ikke bestemt. Mer informa-
sjon kommer snart.

Du kan finne mer informasjon om alle disse arrangemen-
tene og mange, mange flere, ved å gå inn på nhfu.no. 
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De senere årene har LFN Akershus opplevd problemer med å 
rekruttere tilstrekkelig antall deltakere til sine kurssamlinger, 
og har derfor måttet avlyse tidligere kurs. Men etter sist som-
mer å ha gjennomført en grundig medlemsundersøkelse, der 
medlemene ble direkte kontaktet på telefon, kom det verdifulle 
og tildels sammenfallende innspill fra enkeltmedlemmer, 
blant annet om hva man ønsker å få belyst gjennom fremtidige 
kurs og medlemssamlinger. Det var derfor gledelig å registrere 
at det denne gang møtte nærmere tyve kursdeltakere fra Oslo 
og Akershus.

RETTIGHETER OG ERSTATNINGSPØRSMÅL
Mange nakkeskadde opplever å ikke bli tatt tilstrekkelig på 
alvor av fastleger, spesialister eller på flere andre nivå innen 
helsevesenet. Dette har sammenheng med at en nakkeskade 
oftest er en usynlig skade som dermed ikke får særlig opp-
merksomhet i omgivelsene. Også blant blant familie, venner og 
kjente oppleves manglende forståelse. Mange nakkeskadde 
har ønsket et nærmere fokus på hvilke rettigheter man kan ha 
gjennom Folketrygdloven. Derfor var advokat Lars Olsvik fra 
Advokatfirmaet Unneland AS invitert til å gi deltakerne et inn-
blikk i hvilke rettigheter som omfattes Folketrygdloven og i 
hvilke tilfeller det kan være relevant å kreve erstatning knyttet 
til nedsatt funksjonsevne, redusert livskvalitet, inntektstap og 
urimelig påførte utgifter.

Olsvik ga også deltakerne innblikk i forsikringsbransjens 
muligheter og plikter når det gjelder å dekke merutgifter knyt-
tet til skader som ikke faller inn under lovverket. I sitt foredrag 
kom Olsvik også inn på emner som blant annet pasientreiser. 
Han åpnet også for å svare på konkrete problemstillinger hos 
kursdeltakerne og avsluttet med å invitere til uforpliktende 
henvendelser av mer personlig karakter i kjølvannet av kurset.

BRUKERMEDVIRKNING INNEN FORSKNING
En av deltakerne på kurset, Inger Ljøstad, stillte også opp som 
foredragsholder innen et emne som ga mange deltakere en 
aha-opplevelse. Inger fortalte fra sin rolle som representant 
innen brukermedvirkning i forskningsprossesser ved Ullevål 
sykehus, som er direkte tilknyttet Forsknings- og Formid-
lingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI). Mange av kurs-
deltakerne hadde på forhånd lite kunnskap om hvordan organi-
seringen av brukermedvirkning kan styrke fremdriften i ulike 
forskningsprosjekt direkte rettet mot emnene muskel og skje-
lett. Ljøstad la derfor spesielt vekt på at disse forskningspro-
sjektene i betydelig grad er avhengig av økonomisk støtte for å 
kunne frembringe ønskede resultater. Det er derfor viktig å 

være klar over at aktiv brukermedvirkning faktisk er en forut-
setning for å kunne motta offentlig støtte til forkningsprosjek-
tene og at det i regi av FORMI jevnlig arrangeres kurs i bruker-
medvirkning. Inger Ljøstad oppfordrer derfor LFN-medlemmer 
til aktivt å medvirke til at viktige og aktuelle forskningsprosjekt 
får nødvendig støtte og stimulans til å videreutvikle prosesser 
og oppnådde resultater.

BEHANDLINGSFORMER
Under den omtalte medlemsundersøkelsen sist sommer, kom 
det frem at mange ønsket å bli kjent med alternative behand-
lingsformer som kan fange opp manglende behandlingstilbud 
og feilslått terapi i regi av både offentlige og private helsefor-
etak. På dette helgekurset var derfor erfarne instruktører 
innen Yoga og Bowen-terapi invitert til å holde foredrag innen 
sine spesialfelt.

MEDISINSK YOGA
For mange er Yoga et velkjent begrep, selv om mange sikkert 
ikke kjenner til at yogaøvelser (Asana) kan gi en mer fleksibel 
og mykere kropp, sterkere kjerne-og magemuskler, samt at 
øvelsene gir økt funksjon og styrke generelt. Mange tror at 
Yoga er noe for «spesielt interesserte», men Yoga åpner faktisk 
for langt flere muligheter en mange er klar over. Yoga omfatter 
også pusteøvelser (Pranayama) som løser opp blokkeringer, og 
gir en riktigere, dypere og mer fullstendig inn- og utpust. 
Dermed reduseres spenninger og smerter, samt at pusteøvel-
sene motvirker stressresponsen i det autonome nervesystemet 
slik at spenningen i muskulaturen ikke øker unødig. 

Foredragsholder Joachim Skibenes fokuserte på Yoga i kombi-
nasjon med annen type behandling, og at tilrettelagte yogaø-
velser gjør muskel og skjelettplager lettere å leve med. 
Gjennom Yoga kan man bli i stand til å fungere bedre i hverda-
gen, komme tilbake på jobb, lære å takle smerter, forløse 
spenning og smerte, få bedre funksjon, og dermed bli mer aktiv 
og frisk. Denne programposten inneholdt ingen teoridel. I ste-
det gikk Skibenes rett løs på praktiske øvelser som det kunne 
være gunstig at målgruppen ble kjent med. En del deltakere 
måtte imidlertid tidlig i programmet «melde pass», ettersom 
øvelsene ble for fysisk krevende i forhold til bevegelsesevne og 
smertegrenser. 

BOWENTEKNIKKEN
Dette var et nytt og spennede tema for de fleste. Bowen er en 
massasjelignende behandlingsform som på 1950-tallet ble 
utviklet i Australia av Tom Bowen. Metoden beskrives med at 

Kurssamling for LFN-medlemmer  
i Akershus og Oslo

I helgen 18. og 19. november arrangerte LFN Akershus i nært samarbeid med LFN Oslo, kurs 
og førjulsamling på Jessheim. Kursprogrammet var i all hovedsak basert på innspill fra den 

omfattende medlemsundersøkelsen LFN Akershus gjennomførte sist sommer.

■  Av Øystein Karlsen, LFN Akershus
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kvalifiserte bowenterapeuter utfører skånsomme, rullende 
grep over fascia (bindevev), muskler, sener og leddbånd 
omkring på klientens kropp. Disse grepene skal frigjøre stag-
nert energi og resultere i at kroppen blir tilstrekkelig avslappet 
til selv å kunne foreta nødvendige justeringer og balanseringer 
i muskel- og skjelettsystemet. Når spenningene slipper taket 
ett sted, påvirker dette hele kroppens balanse. Bowenteknikken 
skal dermed kunne hjelpe kroppen med å gjenopprette og opti-
malisere mobilitet, stabilitet og strukturell balanse, uten mani-
pulasjon. 

Foredragsholder Vibeke Brems presiserte at Bowenteknikken 
er en komplimentær behandlingsform, dvs. at den er ment å 
benyttes i tillegg til etablert behandling innen offentlig helse-
vesen. Hun demonstrerte fremgangsmåten relatert til nakke-
skade ved visuelt å utføre de omtalte «grepene» på en av kurs-
deltakerne. Vår «pasient» som er nakkeskadd, lå på magen på 
en behandlingsbenk, mens terapeuten utførte sine stimule-
rende berøringer i øvre del av ryggen. Imidlertid var hele berø-
ringsområdet omhyggelig tildekket og det var ikke mulig å 
danne seg at bilde av hvordan denne børøringen og de terapeu-
tiske grepene egentlig ble utført. I stedet påpekte foredrags-
holderen at behandlingen i all hovedsak handler om at kroppen 
skal kunne helbrede seg selv og at det ikke gis innsyn i selve 
berøringen, fordi dette er forbeholdt kvalifiserte terapeuter.

Bowen Norge kaller teknikken for «kroppens eget helbredel-
sessystem», og skal man dømme etter kursdeltakernes spørs-
mål underveis i seansen, kunne alt tyde på at Bowenteknikken 
fremsto som interessant, men også som litt «mystisk» og til-
slørt. Derfor er det ønskelig at neste utgivelse av Nakkenytt 
kan bringe en mer omfattende og utilslørt forståelse av 
Bowenteknikken som behandlingsform. Vibeke Brems fra 
Bowen Norge har lovet å bidra til dette.

VELLYKKET KURSSAMLING
Ettersom det de senere årene har vist seg vanskelig å rekrut-
tere deltakere til slike kurs, var denne kurssamlingen vellykket 
mht. deltakelse, og for å kunne bygge videre på en positiv trend, 
ble derfor evaluering en viktig programpost. Arrangøren fikk 

også gode tilbakemeldinger vedrørende programinnhold og at 
det var satt av tid både til nødvendige pauser og til sosialt sam-
vær. 

Deltakerne ble også invitert til å si sin mening om et eventuelt 
enda tettere fremtidig samarbeid mellom LFN Akershus og 
LFN Oslo. Mange var enige om at samarbeidet bør kunne 
intensiveres, på tross av at de to fylkeslagene i dag sorterer 
under to forskjellige NHF-regioner.

Rekruttering til styreverv, valgkommiteer, likepersonarbeid 
m.v. ble også denne gang et tilbakevendende tema, ettersom 
tillitsvalgte ofte blir «gjengangere» i sine roller.

SCANDIC GARDERMOEN
Valg av hotell for denne helgen ble også et tema under evalue-
ringen. Pris, fasiliteter, adkomst og tilgjengelighet var viktige 
kriterier for utvelgelsen. Scandic Gardermoen var valgt fordi 
hotellet har grei adkomst tett ved E6, problemfri parkering og 
godt kollektivtilbud. Deltakerne ga uttrykk for stor tilfredshet 
med dette.

Også komfort på værelser og hotellet for øvrig var helt greit. 
Det var dessuten lite å utsette på lunsjmåltider og frokost, selv 
om spisesalen var en del av resepsjonsområdet og at det var 
litt trangt rundt spisebordene. Men når det gjaldt selve kurs-
middagen, kunne de fleste styre sin begeistring. Mildt sagt! 
Siden vi befant oss midt i julebordsesongen, var det bestilt jule-
tallerken med svineribbe og tradisjonelt tilbehør. Det var også 
avtalt at de som ikke ønsket svineribbe, i stedet skulle få ser-
vert en fiskerett. Stor var skuffelsen da vi fikk mat som tydelig 
bar preg av å ha vært oppbevart på tallerken i kjølerom for 
senere å bli oppvarmet. Og til alt overmål besto den alternativ 
fiskeretten i at ribbebiten og pølsa var byttet ut med et torske-
stykke, mens tilbehøret fortsatt besto av brun saus og surkål (!)

Kurssamlingen og det faglige innholdet var i seg selv absolutt 
vellykket, men å anbefale Scandic Gardermoen som tihold for 
tilsvarende arrangementer med middagservering? Nei, det 
kommer nok ikke på tale. 

Vibeke Brems fra Bowen Norge ga 
deltakerne et innblikk i bowen-
teknikken som behendlingsform.

Kursdeltakerne fikk prøve seg på yogaøvelser som 
alternativ og supplerende behandlingsform.

En lydhør forsamling fulgte advokat Lars Olsviks fore-
drag om pasientrettigheter, erstatningsspørsmål og 
forsikringselskapenes rolle.

Inger Ljøstad informerte om at 
forskning innen muskel- og 
skjelettlidelser er helt avhengig 
av brukermedvirkning, og om 
hvor vikig det er at også nakke-
skadde involverer seg.
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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 2018 for SAFO Øst og NHF Øst

FEBRUAR:
Bruk av sosiale medier.
Kurset ble avholdt 9.-10. feb. 2018 på Thon hotell Opera, Oslo.

MARS:
Oppfølgingskurs: presentasjon og kommunikasjon.
Tid: 23.- 24. mars 2018
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

APRIL:
Bil med NAV-tilskudd
Tid: 10.- 11. april 2018 (tirsdag kl.14.00 – onsdag kl.16.00).
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.
Påmeldingsfrist: 23. mars 2018.

Utviklingskurs for likepersoner
Tid: 2018 (tirsdag kl.14.00 – onsdag kl.16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker.
Påmeldingsfrist: 6. april 2018.

MAI:
Rettigheter til hjelpemidler, tjenester og servicehund
Tid: 23.- 24. mai 2018 (onsdag kl. 14.00 – torsdag kl. 16.00).
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.
Påmeldingsfrist: 23. april 2018.

Påmeldingsskjema finner dere på hjemmesiden:  
http://oest.nhf.no/arbeidet-vart/kurs

Får du med deg det  
som skjer?

Norges Handikapforbund Øst har en hjemmeside og 
en aktiv facebook-side. Følg oss gjerne der får å 

hele tiden være oppdatert på hva som skjer og hva 
vi jobber med. Vi jobber for tiden med å få en felles 

kalender på regionens hjemmeside. Her vil det 
være mulig for alle lokallagene å sende inn infor-

masjon om sine arrangementer for å få de publisert 
i kalenderen. Vi har også fått en ny fane på 
hjemme siden som heter «For tillitsvalgte».  

Her kan du som tillitsvalgt finne nyttig informasjon 
til arbeid i lokallag og regionen. 

http://oest.nhf.no/
www.facebook.com/NHFOst/

Flere av våre lokallag har også egne  
facebook-sider. Følg de for å få med deg hva som 

skjer i ditt lokallag.

Vi vil høre fra deg!
Region Nytt lages for våre medlemmer og vi er  

avhengig av innspill fra dere for å kunne levere. Har 
du et tema du ønsker å skrive om? En lokal aktivitet 

du vil fortelle om? Et bilde du vil dele?  

Send inn oversikt over møtene deres i lokallaget.

Fristen for innsending til neste nummer er:
10. mai 2018

Bidrag kan sendes til:  
Gyda Nullmeyer– gyda.nullmeyer@nhf.no

Ønsker du å motta  
Region Nytt elektronisk?
Region Nytt er regionenes medlemsblad som 

sende s ut til alle medlemmer av NHF Øst. Vi ønsker 
nå å tilby våre medlemmer å få bladet tilsendt 

elektron isk i stedet for i posten. De som fremdeles 
ønsker det tilsendt i posten skal selvfølgelig få dette. 

Ønsker du å motta bladet elektronisk kan du gi  
beskjed ved å sende en epost til Gyda Nullmeyer – 

gyda.nullmeyer@nhf.no
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Løsning Kryssord

Løsning Sudoku

3 8 1 9 6 5 4 7 2

6 7 5 4 2 1 8 9 3

9 2 4 3 7 8 1 6 5

7 1 2 6 4 9 3 5 8

5 9 3 8 1 2 6 4 7

8 4 6 5 3 7 9 2 1

2 3 8 7 9 4 5 1 6

1 5 9 2 8 6 7 3 4

4 6 7 1 5 3 2 8 9

Kalenderen I kalenderen vil Regionnytt presentere  
lokallagenes aktiviteter. 

Mars
1.  Årsmøte i NHF Sarpsborg
10.  LFN Østfold, LFS Østfold og LKB Østfold: 

Dagskonferanse om smertemestring.
  Quality Hotel, Grålum. Kl. 9.00. Mulig for andre 

tilknyttet NHF Øst til å delta, ta kontakt med 
Jane Jensen, tlf. 99594760.

21. LFN Østfold: Årsmøte.
  Lande Bo og Servicesenter, Sarpsborg kl. 18.00.

April
5.  NHF Sarpsborg: Hjelpemidler fra Sarpsborg 

Kommune
7. Årsmøte i NHFU Øst
14. Årsmøte i NHF Øst
21. LFN Østfold: Introkurs i Yoga, Halden, kl. 10.30 

Mai
3.  NHF Sarpsborg: Vårens blomster  

v/Guttas Blomster

Faste aktiviteter 

Tirsdag:
•  NHF Halden/Aremark sosial samvær hver 14. dag fra 

13.01. Busterudgata eldresenter. NHF Halden/
Aremark.

• Første tirsdag i måneden har LFS slagkafé i Lillestrøm. 

Onsdag:
•  Varmtvanntrening med LKB Østfold, Kl. 11-12.  

På Blekkspruten Aktivitetssenter på Rolvsøy (følger 
skoleåret). 

•  Første onsdag i hver måned har LKB Østfold 
medlems treff på St. Croix huset fra ca. 12.45.  
Vegetar buffé.

• Første onsdag i måneden har LFS slagkafé i Asker. 
•  Andre onsdag i måneden har LFS slagkafe i Askim og 

Sarpsborg fra 12-15.

Torsdag: 
• Bowling med LFS Akershus.

Lørdag:
• Varmtvannsbading med NHF Onsøy
Ellers: 
•  NASPA er tilbake på lærings- og mestringssenteret 

Aker Sykehus – bygning 41.

Vi har fått en elektronisk kalender på hjemmesiden vår, 
som oppdateres fortløpende med aktiviteter i lokallagene. 
Den kan du finne her: http://oest.nhf.no/om-oss/kalender
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Riktige sko-
Gladere føøer-

Gladere hverdag

Velkommen til
Quality Hotel Sarpsborg

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

F R E D R I K S T A D

S A R P S B O R G

T R Ø S T A D

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

Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen

Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no

Kjærringholmen Familiecamping
1580 Rygge, Tlf. 90 10 77 21

R Å D E

TØMRER- MURER OG 
BETONGARBEID             

Tlf 69 35 70 80  www.backeostfold.no  -Et selskap i BackeGruppen

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

_______________________________________________________

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

_______________________________________________________

Øko-Drift AS
1661 Rolvsøy, Tlf. 69 36 03 80

F R E D R I K S T A D

M O S S

Skade og Lakk AS
Stabburveien 1, 
1617 Fredrikstad

Tlf. 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no

Mossevn. 102, 1620 Gressvig
Tlf. 69 35 10 70  Fax: 69 35 10 72

Bakeri, Konditori, Catering, Hjelpemiddelservice, 
Brukthandel, Ryddegruppe

Vålerveien 49, 1597 Moss - Fax: 69 20 53 59
Tlf.: 06950

moss.taxi@mosstaxi.no • www.mosstaxi.no

www.iorb.no

Fossens Eftf A/S
Grustak • 1850 Mysen, tlf. 69 89 44 10

E I D S B E R G
Perspektiv Eiendomsutvikling AS

1710 Sarpsborg, tlf. 67 70 10 20
_______________________________________________________ 

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

S A R P S B O R G

Tlf.: 69 97 18 00
www.sarpsborg-bilsenter.no

F R E D R I K S T A D
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B Æ R U M

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

Elektroentreprenør

N E S


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

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)

Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg
Mob. 905 84 165  Mob. 916 11 139
alf-kristian@an-bygg.no nils-erik@an-bygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg

P R O S J E K T E R I N G  -  T E G N I N G  -  B Y G G E S Ø K N A D

Ringtrostv. 11, 2030 Maura

Mob. 905 84 165  Mob. 916 11 139
alf-kristian@an-bygg.no nils-erik@an-bygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg

S T Å L B Y G G  -  P R O S J E K T E R I N G  -  T E G N I N G  -  M O N T A S J E  -  T R E  -  S T Å L  -  B E T O N G

Ringtrostv. 11, 2030 Maura

Mob. 905 84 165             Mob. 916 11 139
alf-kristian@an-bygg.no               nils-erik@an-bygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

Vi leverer og monterer alle typer stålbygg!

M O N T A S J E  -  S T Å L  -  T R E  -  B E T O N G

N I T T E D A L

Karushøgda 46, 1481 Hagan
Tlf: 67 06 15 19

Hellinga 8, 1481 Hagan

 

      www.nordbomaskin.com 
 

A S K E R

Tlf. 23155400
Epost:asker@scandichotels.com

E N E B A K K

G J E R D R U M

Hydraulikkteknikk AS
www.hydraulikkteknikk.no

Støtter NHF Nittedal
S K I

Å S

Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30

ÅPENT HELE DØGNET

Kjeppestadvn. 44, Pb. 3070, 1402 Ski
Tlf. 64 85 46 00 - Fax. 64 85 47 50

www.skibygg.no

Møbler  -  Interiør  -  Hagemøbler
Vestby og Fredrikstad

Vestbyveien 29, 1540 Vestby
Tel 64 98 30 40  •  www.vesas.no

S K I

Askerveien 50, 1384 Asker
Telefon: 40 00 23 32

www.privatmegleren.no/asker

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

___________________________________________________
 

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

Malerfirma Bjørn E. Schøne AS
1914 Ytre Enebakk, tlf. 901 25 789

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

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

A U R S K O G

G J E R D R U M

S K E D S M O

E N E B A K K
Bakkehagan 4, 1911 Flateby

Tlf.: 64 92 92 40
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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

• 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

FREDRIKSTAD

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

Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust 
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal 
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og 
på en energibesparende måte kan fraktes.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og 
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt 
justere høyde på sete etter dine behov. 

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

En ny patentert løftestol som er 
en rask, sikker og mobil løsning når 
en person har falt og trenger hjelp 

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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www.catosenteret.no 
 

mulighetenes senter 
en veiviser innen egen mestring 

- 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

Vi er ledende på personskadesaker

Trafikkskade, yrkesskade, pasientskade og trygd.
Ta kontakt for gratis vurdering av din sak.

Ring 64 84 00 20 eller send mail til post@halvorsenco.no

Storgata 36
2000 Lillestrøm
www.halvorsenco.no

Halvorsen_annonse_90x60_handicapforbundet.indd   2 17.08.2017   09.21.50

Helseforetaket Incita AS
Valstad sykehjem   •   Bøn sykehjem

TLF: 90517075

Nettec AS
Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40   •   www.nettec.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

En stor takk

til alle våre

annonsører

30
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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 

LFA Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Amputerte)
Leder: Arve Birkeby
Tlf: 922 63 344
e-post: arge@altibox.no 

LFN Akershus
(Landsforeningen for Nakkeskadde)
Leder: Åse Olsen
(p: Nannestadveien 339, 2032 Maura)
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no 

LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Leder: Grethe Platt 
(p: Glimmerveien 67, 2008 Fjerdingby)
Tlf: 482 18 012
e-post: post@lfps-akershus.no    
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no 

LFS Oslo/Akershus
(Landsforeningen for Slagrammede)
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@outlook.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 

HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Einar Skjønsby
Nordbyveien 47, 2013 Skjetten
Tlf privat: 957 66 761
e-post: akershus@hbf.no  

NHF Bærum
Leder: Inger Helene Ruud
Baksteplassen 3, 1349 Rykkinn
Tlf. 997 47 117
e-post: ing-hel@hotmail.no 

NHF Eidsvoll
Leder: Aina Irene Søberg
Ludvikbakken 2, 2080 Eidsvoll
Tlf: 988 09 218
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com
esoeber@online.no 

NHF Enebakk
Kontaktperson: Robert Fostaas
Potsboks 110, 1917 Ytre Enebakk
Tlf: 452 48 024
e-post: robedel6@gmail.com 

NHF Lørenskog
Leder: Geir Eriksen
Rugdeveien 57, 1476 Rasta
Tlf: 997 24 376
e-post: nhf.lorenskog@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: libergliv@gmail.com 

NHF Skedsmo
Leder Joakim Taaje
Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@gmail.com 

NHF Vestby/Ås
Leder: Arne Th. Bergersen 
Brevikbråtevn. 23, 1555 Son
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: 480 97 749 
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

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 

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 

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

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

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
Styret v/Fredrik Fjeld Johansen, Syrinveien 3a, 
1636 Gamle Fredrikstad. Tlf: 934 50 038. Epost: 
ostfold@hbf.no

NHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz 

NHF Halden / Aremark
Leder: Turid Eriksen
Rakkestadveien 35, 1764 Halden
Tlf: 69 19 31 78 / 414 14 563
e-post: post@nhfhalden.no 
Hjemmesider:  http://nhfhalden.no/

NHF Indre Østfold
Leder: Unni Hegle
Romundsvn. 20, 1832 Askim
Tlf: 413 28 268
e-post: uhegle@online.no 

NHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1619 Fredrikstad
Tlf: 99363746
e-post: lislebyhandikaplag@yahoo.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 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)
Leder: Jarle Sterner
Gneisveien 62, 1430 Ås
Tlf: 90 28 277
e-post: jsterner@online.no / naspa@nhf.no

AMC
(Landsforeningen for Arthrogryposis  
Multiplex Congenita)
Leder: Monica Haugen
Tlf: 412 18 357
e-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no 

 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

www.catosenteret.no 
 

mulighetenes senter 
en veiviser innen egen mestring 

- 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

Vi er ledende på personskadesaker

Trafikkskade, yrkesskade, pasientskade og trygd.
Ta kontakt for gratis vurdering av din sak.

Ring 64 84 00 20 eller send mail til post@halvorsenco.no

Storgata 36
2000 Lillestrøm
www.halvorsenco.no
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Helseforetaket Incita AS
Valstad sykehjem   •   Bøn sykehjem

TLF: 90517075

Nettec AS
Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40   •   www.nettec.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

En stor takk

til alle våre

annonsører



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

BAKSIDEN

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


