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2018 er snart historie og et nytt spennende år 2019 ligger foran 

oss. Nå skal blant annet vår nye region Viken frem i dagslyset. 

Nye tider er på gang!

Vår kjære regionleder Arild Karlsen er på en vel fortjent sydentur. Han sitter i skrivende 
stund trolig på bassengkanten med bena godt duppet ned i varmt, deilig vann og nyter 
livet. Det er han vel unt. Året 2018 har vært både spennende og aktiv på så mange 
måter. Da er det godt å kunne ta en pust i bakken.  

Derfor er det jeg som skriver lederen denne gang, utfordret av Arild og med klar 
beskjed: si noe om VIKEN.

NHF Øst har i snart et år arbeidet med Viken. Det gjelder å posisjonere seg, knytte kon-
takter, få et nettverk, forstå og kjenne best mulig til hva som nå kommer. Hvordan Viken 
blir organisert, hvem har ansvaret, hva blir vår rolle, hvilke muligheter og utfordringer 
vi står overfor.

Viken, vårt nye fylke, blir en realitet fra og med 1. januar 2020 og vil slik det nå ligger an 
bli en sammenslutning av tre fylker; Akershus, Buskerud og Østfold, og omfatter sam-
tidig alle kommunene i samme område. NHF vil da ha to regioner som er ansvarlig: 
NHF Oslofjord Vest som består av blant annet Buskerud kommunene og nåværende 
Buskerud fylke, og NHF Øst som består av fylkene/kommunene i Akershus og Østfold.  
Det er her opprettet en samarbeidsgruppe mellom våre to NHF-regioner som jobber 
med alle Viken relaterte oppgaver.  NHF Øst er stemmen og postkassa overfor Viken.

Viken vil som sine oppgaver blant annet få ansvar for og arbeide med brukermedvirk-
ning, regionale planer, universell utforming, folkehelse, vei, kollektivtransport, hele 
kulturfeltet, voksenopplæring og kompetanse, skole og utdanning m.v. Alt dette er opp-
gaver av stor betydning for våre medlemmer, det være seg i våre diagnoselag, regionalt 
eller på kommunenivå. 

Videre vil Viken oppnevne Fylkesråd for funksjonshemmede og erstatter fra og med 
1.1.2020 dagens tre fylkesråd i Akershus, Buskerud og Østfold. I tillegg skal alle kom-
munene, lik tidligere, oppnevne medlemmer til de kommunale rådene for funksjons-
hemmede.

Alt dette er derfor oppgaver som NHF Øst allerede er fullt i gang med og blir noen av 
våre store utfordringer i 2019.  Det er ikke kjedelig å være med i NHF Øst og det blir 
svært viktig at vi alle, uansett ståsted/tilhørighet til NHF stiller opp og tar ansvar.

På vegne av styret og administrasjonen i NHF Øst vil vi få takke alle for innsatsen i år. 
De beste ønsker for julen og det nye året til oss alle sammen!

Sverre Bergenholdt
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«Unnskyld til deg som setter kaffen i halsen, 
jeg har full forståelse for at du ikke vil vite at 
jeg bruker bleier. Men politikerne tvinger  
oss til å snakke om det.»

I statsbudsjettet er det foreslått å forandre og spare på 
inkontinens utstyr. I Halden kommune skal vi spare på sen-
geskift. Begge deler er høyrestyrt. Men dette er komplisert 
og mange ser ikke sammenhengen. Først til Erna: Jeg har 
brukt mange år på å finne gode bleier og kvaliteten på blei-
ene gjør noe med livskvaliteten min. Unnskyld til deg som 
setter kaffen i halsen, jeg har full forståelse for at du ikke 
vil vite at jeg bruker bleier. Men politikerne tvinger oss til å 
snakke om det. Og for meg spiller det ingen rolle. Jeg har 
levd med det i mange år. Men jeg vil heller at du leser det i 
avisa enn at du lukter det i kommunestyresalen. 

Dette er noe vi ikke snakker om. Og det gjør ikke de eldre 
heller. Uhell skjer og de skjer ofte på soverommet. Tro 
meg, jeg vet. Bare putt på ett sånn laken som du kjøper på 
apoteket, sier du. Ja, men det vil jo Erna at jeg skal betale 
selv nå. Og de eldre sparer på krona så de har kanskje ikke 
råd til dyre engangslaken. Jeg klarer ikke å sove på dem. 
Det blir varmt, klamt og de krøller seg. Søvnkvaliteten er 
avgjørende. Søvn er viktig for helsa. Jeg har BPA (bruker-
styrt personlig assistanse) så jeg bytter sengetøy når jeg 
har behov for det. De eldre snakker ikke om sengeskift på 
vurderingsmøte. Det gjør kanskje ikke de pårørende heller. 
Og de fleste døtre skifter på foreldrenes senger, har jeg fått 
tilbakemeldinger om på Facebook. Dette er et veldig privat 
tema. Men tenk dere at dere ikke har barn og hjemmehjelp 
hver fjerde uke. Og nei, dere politikere som tror man bare 
kan ringe hjemmebaserte tjenester når uhellet skjer, utvi-
dede besøk krever nye vedtak.

«Den vonde sirkelen er i gang. Menneskene  
blir isolerte og med det kommer ensomhet og 
til sist kommer sykdommene.»

Når man ikke snakker om inkontinens eller andre ting som 
skitner sengetøyet. Så er det fordi soverommet et det rom-
met i huset vi lukker døra til. Det tilhører det mest private vi 
har. Men når lukta først setter seg og man har begynt å 
skamme seg, så slutter man å gå ut. Man får jo heller ikke 
vasket klærne ubegrenset. Og man lurer litt på om de luk-
ter også. Den vonde sirkelen er i gang. Menneskene blir 
isolerte og med det kommer ensomhet og til sist kommer 
sykdommene. Liggesår, mangel på matlyst, dårlig hygiene 
og kanskje dårlig tannstell. Hjemmehjelpen eller hjemme-
hjelpene, for det kommer nok forskjellige hver gang, lærer 
ikke å kjenne brukerne fra gang til gang. En gang fikk 
hjemmehjelpen i kommunen beskjed om å holde ett lite 
øye med matvanene til brukerne for å se om de fikk næring 
nok. Jeg husker at jeg ble litt irritert. Men hva med de som 
kun får besøk hver fjerde uke. Hvor godt kjent blir vi med 
dem. Klarer vi og oppdage faresignalene? 

Politikerne vil at vi skal bo hjemme lengst mulig, men hvor 
lurt er det når de hjemmebaserte tjenestene som renhold 
og sengetøyskift ikke er lovpålagte? Det tvinger oss ut på 
det private marked og de som har god råd betaler og de 
som ikke kan betale de skammer seg.

Dere som fortsatt er unge: husk å få nok barn som kan 
hjelpe deg når du blir gammel. Eller sørg for en god pen-
sjon. Stol ikke på at samfunnet klarer å ta vare på deg.

Stol heller ikke på politikerne. Vi klarer ikke å sette oss 
godt nok inn i det virkelige livet til folk som har det vanske-
lig. Sånn er det bare. Og administrasjonen gjør så godt de 
kan med de rammene de er prisgitt. Men til syvende og sist 
snakker vi om prioriteringer.

Helt på grensa
Anne Karin Johansen 

HELT PÅ GRENSA

Når bleiene mine blir politikk
Anne Karin Johansen
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Foreldre til barn som har en varig funksjonsnedsettelse 
eller psykisk lidelse som gjør at barnet ikke kan benytte 
offentlige transportmidler, kan søke om stønad til bil fra 
folketrygden. Stønad til bil er kategorisert i to grupper:

-  Gruppe 1 gjelder ordinære personbiler. Stønad til 
gruppe 1 bil gis til personer som på grunn av syk-
dom, skade eller lyte har fått arbeidsevnen varig 
nedsatt eller har fått vesentlig innskrenket mulig-
heten til å velge yrke eller arbeidsplass. 

-  Gruppe 2 gjelder spesielt tilpassede kassebiler. 
Stønad til gruppe 2 bil gis til personer som ikke er i 
stand til å komme seg inn og ut av bilen på egen-
hånd, uten å bruke heis eller rampe. Det kan også 
gis stønad til gruppe 2 til personer som har sterkt 
begrenset gangfunksjon.

Dersom barnet ikke har behov for heis eller rampe for å 
komme seg inn og ut av bilen, kan det søkes om stønad 
til gruppe 1 bil, i form av vanlig personbil. Dette gjelder 
imidlertid som hovedregel ikke for barn under to år. 
Begrunnelsen for dette, er at frem til barnet har fylt to 
år, kan barnet sitte i vanlig barnevogn og kan løftes inn 
og ut av bilen på linje med funksjonsfriske barn. 

Det ytes stønad til kjøp av bil i form av tilskudd til gruppe 
1 bil, og rente- og avdragsfritt lån til gruppe 2 bil. Stønad 
til bil gjennom folketrygden er behovsprøvd mot inntekt, 
og den økonomiske behovsprøvingen er den samme ved 
søknad om gruppe 1 og 2 bil.

Når det gis stønad til barn, er det foreldrenes inntekt 
som blir lagt til grunn i behovsprøvingen, og som der-
med avgjør hvor stor andel familien må betale dersom 
barnet får lån til spesialtilpasset kassebil. Det følger av 
bilstønadsforskriften at det gis stønad til kjøp av kjøre-
tøy til medlemmer som har en alminnelig inntekt før 
særfradrag som ikke overstiger 6 ganger folketrygdens 
grunnbeløp (G). For brukere som har en inntekt før sær-
fradrag som er under 6 G, blir stønaden gradert i tråd 

med en tabell. Ved inntekt opp til 2,9 G gis det full 
støna d. Stønaden blir dermed redusert fra og med en 
inntekt på 3,0 G (80 % stønad) og opp til 5,99 G (20 % 
stønad). 

For barn som er under 18 år og forsørget fastslår for-
skriften at stønaden skal tilsvare det samme som 
barne ts hovedforsørger ville hatt rett til dersom for-
sørgeren var stønadsberettiget. Med hovedforsørger 
menes den av foreldrene som har høyest inntekt. Ved 
stønadsberegningen skal det dermed også tas hensyn 
til at hovedforsørgeren har barn under 18 år, ved at det 
gjøres fradrag i inntektsgrunnlaget med ¼ G for barn 
under 18 år.

I følge forskriften vil dermed ikke barnet ha rett til 
støna d dersom foreldrene har en samlet inntekt etter 
særfradrag som overstiger ca. 6 G. Regelen er imidlertid 
blitt modifisert av Trygderetten i en avgjørelse inntatt i 
TRR-2010-118. I aktuelle kjennelse fastslo Trygderetten 
at i de tilfeller foreldrene har behov for en annen bil i sitt 
arbeid, skal det foretas en halvering av inntektene som 
grunnlag for beregning av egenandelen for bil i gruppe 2. 

Dette er en viktig regel, ettersom mange foreldre har 
behov for annen bil i sitt arbeid. Hovedregelen er at bilen 
skal registreres på barnet, og følge barnet ved for 
eksempel endringer i familiesituasjonen eller når bar-
net tilbringer tid i avlastningshjem. Det er da naturlig at 
foreldrene har behov for egen bil i sitt arbeid.

Til slutt er det også verd å merke seg at brukere som 
oppfyller vilkårene til stønad til bil, ofte har rett til 
grunnstønad til drift av motorkjøretøyet. 

Økonomisk behovsprøving når barn søker 
om stønad til bil fra folketrygden

Medlemsblad for NHF ØstMedlemsblad for NHF Øst

5

ADVOKATSPALTE

■  Av senioradvokat Maja Agnes Simonsen, Advokatfirmaet Halvorsen & Co 
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■  Tekst og foto:  Anne-Lise Nilsen, NHF Fredrikstad

NAV Hjelpemiddelsentralen 
Greåker
NHF Fredrikstad har vært på besøk hos Hjelpe-

middelsentralen Østfold og snakket om det å ta vare på 

el-scootere, el-sykler og store elektriske rullerstoler for 

utebruk som gjerne lagres uten bruk gjennom vinteren. 

Det som er viktig her er at disse må stå under tak og det er 
en fordel å ta de inn hvis det er mulig slik at de får litt 
varme. Lader skal også gjerne være koblet til. Det er ikke 
mye strøm som går til lading. Det tilsvarer det samme 
som en 60 w lyspære, og det koster ca. kr 1 pr døgn. 

Hvis det ikke er mulig å ha lader koblet til hele tiden så 
kan batteri fullades når hjelpemiddelet parkeres og så 
vedlikeholds lades med jevne mellomrom gjennom den 
kalde sesongen.

Vi anbefaler ingen å lage rare løsninger for å få frem 
strøm! El-sikkerhet er viktig! Sjekk nøye bruksanvisnin-
gen for å se hva leverandøren anbefaler av laderutiner. 

Hvis scooteren eller sykkelen blir stående i ro hele vinte-
ren, pass på at det står tørt og varmt, ellers blir batteriene 
ødelagt. Det koster opp til kr 8000-10.000 for nytt batteri.  
Dette er ikke noe brukerne betaler selv, men brukerne har 
et ansvar for å holde tingene de får i orden.

Ved feil på hjelpemiddelet må dette noen ganger inn til 
hjelpemiddelsentralen for reparasjon. Det kan ta opptil 3 
uker før reparasjonen er ordnet, avhengig av hva feilen er. 
Brukerne har i mellomtiden ikke noe og hjelpe seg med 
for Hjelpemiddelsentralen har ikke noe korttids utlånsut-
styr. På vårparten oppdager gjerne også mange at hjelpe-
middelet ikke virker etter vinteren og da blir køen ekstra 
lang. Mye av dette kunne vært unngått dersom brukerne 
fulgte laderutinene som anbefales. 

Det er kommunen som kommer og henter det som skal 
repareres. Det blir kjørt til kommunalt mottakssted og 
hjelpemiddelsentralen henter og kjører det tilbake til mot-
taksstedet i kommunen når reparasjonen er ferdig utført.  
Dette tar tid og det er veldig upraktisk for brukerne å være 
uten hjelpemidlene sine. Derfor er det veldig viktig at bru-

kerne passer på hjelpemidler og at det de har holdes i 
orden.

Batteriene har som regel lang levetid. Blir de behandlet på 
riktig måte så kan batteriene vare 5-8 år før de behøves å 
byttes. Det blir kastet masse batterier på grunn av man-
glende lading og vedlikehold. Vi må også tenke på miljøet 
og at dette er ofte spesial batterier som koster mye pen-
ger!

Når brukerne ringer inn for å melde om feil på utstyr de 
har så er det viktig at de forteller så korrekt som mulig hva 
feilen gjelder, da blir det enklere for at jobben kan gjøres 
fortere og kanskje hjemme hos brukerne. 

Det er for eksempel mulig å bestille flere dekksett, slik at 
vi kan ha ett sett på lager.  Da er det enkelt for kommunen 
eller hjelpemiddelsentralen og komme hjem og bytte om. 
Dekk til sykler som fås kjøpt i vanlige sykkelbutikker etc. 
leveres ikke av hjelpemiddelsentralen. Det er brukers 
ansvar å kjøpe og bytte slike standard dekk. Hjelpe-
middelsentralen bytter normalt ikke dekk. Det er en kom-
munal oppgave på el-stoler/scootere, og en brukeropp-
gave på sykler. 

Brukere av hjelpemidler må være flinke til å holde det ved 
like og følge opp det ansvaret som følger med utlån av 
hjelpemidler!
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Tilstede var avdelingsleder Roar Sætervoll 
og Linda Båssvik fra teknisk kontor.
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Du kan bidra til at ingen 
barn står utenfor!
Tenk deg et barn som ikke kan gå på skolen i nabolaget fordi den 
er utilgjengelig. Fordi trapper, tunge dører og høye dørterskler gjør 
at barnet må sendes til en annen skole, langt unna nabobarna.

Dette er virkeligheten for mange barn med funksjonsnedsettelser i Norge.  
At ett barn blir utestengt fra nærskolen sin på grunn av fysiske barrierer, er ett 
barn for mange!  Vi trenger din hjelp for å gjøre noe med det!

Send sms med kodeord skole til 2160 så støtter du med 150 kr

www.nhf.no
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AKTUELT politikk og forskning

I slutten av august ble det kjent at potten for aktivitetshjel-
pemidler for de over 26 år er brukt opp for 2018.

Etter at nyheten ble kjent har Norges Handikapforbund 
jobbet for å få oversikt over hva som skjer for de som har 
fått avslag på årets søknader. I Nav sitt brukerutvalg 25. 
september oppfordret NHF Nav til å finne en enklere ord-
ning for hjelpemiddelbrukerne, slik at de som søker høs-
ten 2018 slipper å søke på nytt i januar 2019. 
Handikapforbundets forslag var at søknadene legges i kø 
etter dato og behandles fortløpende når pengene er på 
plass i 2019. Nav har nå sjekket med direktoratet. Svaret 
er at man må søke på nytt. Men veiledningsplikten til hjel-
pemiddelsentralene gjelder, slik at det er mulig å få prøvd 
ut hjelpemidler denne høsten, og dermed spare tid i 2019 
og kanskje redde vintersesongen. 

Informasjonen fra Nav er som følger:

•  Alle som har fått/får avslag høsten 2018 med begrun-
nelse at pengene er brukt opp, må søke på nytt etter 1. 
januar 2019, eller like før.

•  Nav har ikke vurdert om de som har fått avslag fordi  
pengene er brukt opp, fyller vilkårene i folketrygdloven.  
Det betyr at søknaden ikke er behandlet.

•  Hjelpemiddelsentralen kan bistå med utprøving høsten 
2018. Det kan også leverandørene, men de vil ikke få  
betaling før det er fattet et positivt vedtak.

•  Nav vil legge ut informasjon på nav.no.

Politisk

NHF tok opp aktivitetshjelpemidler i høringen i Arbeids- 
og sosialkomiteen i forbindelse med statsbudsjettet for 
2019. Vårt krav er at aktivitetshjelpemidler må endres fra 
rammefinansiering til overslagsbevilgning. Det vil sikre at 
de som fyller vilkår ene i folketrygdloven også får tildelt 
hjelpemidlene, slik ordningen er for resten av hjelpemid-
delområdet. Vårt sekundære krav er at rammen må øke 
fra 50 til 100 millioner kroner for 2019.

Stortinget skal vedta statsbudsjettet i desember og vi vil 
følge opp saken overfor politikere. Handikapnytt har tatt 
opp saken på nett og i nummer 5/18 av bladet, der Shaqir 
Rexhaj forteller om konsekvensene. All oppmerksomhet 
om saken bra!

Tamarin Varner

Prøv nå – søk i 2019
■  Tekst: Guri Henriksen, seniorrådgiver NHF

Protesterer på kutt
■  Tekst: Ida Freng

Regjeringen har i høst forslått å kutte i stipendet dersom man 
ikke fullfører en grad, som et ledd i å stramme inn dagens 
ordning for stipend hos Lånekassen. Ifølge Regjeringen vil for-
slaget gi en innsparing på 256,4 millioner kroner i statsbud-
sjettet for 2019. Forslaget fikk en rekke organisasjoner til å 
reagere, både interessepolitiske organisasjoner som Norges 
Handikap forbund Ungdom, Unge Funksjons hemmede, stu-
dentorganisasjoner samt de politiske ungdomspartiene. En 
underskriftskampanje mot forslaget fikk på få dager flere 
tusen signaturer.  
- Vi visste ikke at engasjementet var så enormt stort, sier 
nestleder i Norsk student organisasjon, Marte Øien til 
Universitetsavisa. En del av bakgrunnen for protesten er at 
studentene mener forslaget vil ramme studenter som møter 
barrierer for å fullføre sin grad, som sykdom, manglende til-
rettelegging i studietiden, dårlig rådgivning eller andre forstå-
elige grunner. De mener forslaget ikke tar tak i utfordringene 
som gjør at studenter dropper ut av studieløp. - Dette er en 
viktig sak som vil få store konsekvenser for oss når det kom-
mer til pengestøtte. Derfor er det så viktig at jo flere som sier 
ifra, jo bedre, skrev NHFU-leder Tamarin Varner på Facebook.



9

Medlemsblad for NHF Øst

I juni ferdigstilte internasjonal avdeling i 
NHF for første gang en resultatrapport 
for NHF sitt internasjonale arbeid. 
Rapporten skal dokumentere bedre det 
NHF gjør og kommunisere kortfattet hva 
organisasjonen har oppnådd i 2017 
sammen med partnere ute. Aktivitetene 
de gjennomfører har generert mange 
resultater for funksjonshemmede selv, 
familien deres, i tillegg til å fremme 
rettig hetene til funksjonshemmede 
generelt. 

Internasjonal avdeling ser at innsatsen 
på inkluderende utdanning begynner å 
bære frukter. Flere barn med funksjons-
nedsettelser kommer tilbake eller 

komm er for første gang til skolene i 
pilotområdene. Lærere er tryggere og 
blitt bedre igjennom et nytt opplærings-
opplegg rundt inkludering. Avdelingen 
ser at funksjonshemmede, gjennom 
spare- og lånegruppene, får tilgang til 
midler som gjør at de kan dekke behov 
familiene i større grad enn før. De blir 
også mer aktive i sine lokalmiljøer og 
stigmatiseringen svekkes. 

I 2017 sparte gruppene (223 i tallet) over 
1 million norske kroner. Dette i Uganda, 
verdens tjuefemte fattigste land. I tillegg 
ser man gode resultater i prosjektene i 
Malawi og Palestina.

■  Tekst er hentet fra NAV hjelpemiddelsentral Østfolds  
nyhetsbrev og klippet sammen av Gyda Nullmeyer. 

 Hvorfor oversvømmes verkstedet av scootere, el. sykler 
og andre elektriske forflytningshjelpemidler hver vår?
Våre teknikere oppsummerer det slik:
Det skyldes manglende vedlikeholds lading av batteriet gjen-
nom vinteren. Scooteren har ikke vært oppbevart slik at den 
er beskyttet mot fukt og kulde. Folk har ikke lest 
bruksanvis ningen godt nok!
 Avdelingsleder på teknisk; Roar Sætervoll, forteller at det 
i løpet av våren 2018 kom inn ca. 100 scootere hvor hoved-
problemet var at batteriet var utladet og måtte byttes. Disse 
servicene, som kunne vært unngått, ga økte ventetider for 
alle som ventet på service på sine hjelpemidler og vi fikk 
mange purringer. Batteribyttene utgjør en betydelig ekstra 
kostnad for folketrygden; opp til 9000 kr pr. stk. I tillegg 
kommer arbeidstid brukt i kommunen og på sentralen på 

frakt og registrering. Miljøet påføres belastninger som 
kunne vært unngått og brukerne må klare seg uten hjelpe-
middelet i reparasjonstiden og kommer seg ikke ut. 
 Hva kan brukerne selv gjøre?
- De elektriske hjelpemidlene må lagres tørt og temperert.
- Lad batteriet minst 18 timer før det brukes første gang. 
- Sørg for å lade batteriet hver dag, selv om det har vært 
lite i bruk.
- Lad opp batteriet så lenge og så ofte du kan. Det er ikke 
mulig å overlade batteriet. Forsøk å oppnå en fullstendig 
ladesyklus på 12 timer minst en gang i uka.
- Lad opp batteriet før det begynner å lyse rødt. Batteriet 
vil oppnå maksimal kapasitet etter 10-20 ladesykluser.
Sist, men ikke minst:
- Les bruksanvisningen nøye, slik at du blir kjent med alle 
måter å holde rullestolen i tipp topp stand.
God tur!

Nyheter fra NAV: Kondens + strøm = trøbbel!!

Samarbeidsavtale
■  Tekst: Ida Freng

Nylig inngikk Redd Barna, Atlas 
Alliansen og NHF en samarbeidsavtale. 
Formålet med avtalen er å styrke sam-
arbeidet mellom organisasjonen her 
hjemme og ute i prosjektland. Det går 
særlig på påvirkningsarbeidet her 
hjemme for funksjonshemmedes rettig-
heter, deres plass i utviklingspolitikken 
og økt kunnskap og kompetanse. 
 Aktuelle temaer å jobbe sammen på 
er inkluderende utdanning, konvensjo-
ner, beskyttelse av barn. Redd Barna er 
en stor aktør og viktig partner å samar-
beide mer med og påvirke i hvordan de 
inkluderer funksjonshemmede i sitt 
arbeid. 

Jubileum for HBF
■  Tekst: Ida Freng

– Handikappende Barns Foreldre-
forening er en kjempeviktig organisa-
sjon som jobber for barns rettigheter 
når de har nedsatt funksjonsevne, sa 
forbundsleder i NHF Arne Lein i sin 
videogratulasjon til foreningen, som 
markerte 30 år i oktober.
 Han fremhevet videre foreningens 
gode miljø, deres samarbeid med 
Handikapforbundet og ikke minst med-
lemmenes evne til å samle folk fra hele 
landet og skape samhold, motivasjon og 
fremdrift.

Rapport fra internasjonal avdeling
■  Tekst: Ida Freng
■  Foto: Poul Henning Nielsen



Helgen 12.-14. oktober ble NHFUs landsmøte arrangert på Thon Hotel Arena 

på Lillestrøm. Nærmere 40 delegater og observatører fra alle ni regioner 

diskuterte grundig og vedtok hva NHFU skal være og hva de skal jobbe for de 

neste to årene, hele veien preget av en imponerende respekt for hverandre 

og for de demokratiske prosessene et landsmøte innebærer. 
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Saken som ble definitivt mest diskutert i løpet av landsmø-
tet var et endringsforslag til vedtektene som foreslo at den 
øvre aldersgrensen for medlemskap i NHFU skulle økes fra 
30 til 35 år. Dette forslaget skapte engasjement, og en lang 
rekke av innlegg og replikker presenterte gode argumenter 
både for og mot dette forslaget. Det må nevnes at absolutt 
alle diskuterte kun saken i seg selv og utviste en impone-

rende respekt for hverandre. Ungdommen vår kan dette 
med demokrati, la det være hevet over enhver tvil! Det 
samme ble understreket av helgens ordstyrere Tove Linnea 
Brandvik og Karl Peder Mork, som uttalte at det hadde 
vært en fryd å lede et så ryddig og flott landsmøte. Forslaget 
om å øke aldersgrensen fikk for øvrig ikke 2/3 flertall ved 
avstemning, og ble dermed ikke vedtatt. 

Et voksent landsmøte  
i ungdomsorganisasjonen vår! 

■  Tekst: Jørgen Wien
■  Foto: Jørgen Wien, Sissel Eidhammer og Marie Iversen Bjørn
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I tillegg til de formelle diskusjonene og vedtakene involvert 
i et landsmøte inneholdt helgen både sosialt samvær, 
underholdning og ikke minst et «politiker-torg» hvor del-
takerne på landsmøtet fikk muligheten til å sitte og snakke 
med stortingspolitikere fra Høyre, Venstre, Senterpartiet, 
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Rettere sagt, 
politikerne fikk muligheten til å sitte og snakke med våre 
engasjerte unge, og fikk mange innspill til hva som kan 
gjøres for å skape et samfunn hvor mennesker med ned-
satt funksjonsevne er inkludert. Politikerne rullerte mel-
lom fem ulike bord, hvor temaene på de ulike bordene var 
skole og utdanning, universell utforming, arbeidsliv, sam-
funnsdeltakelse og BPA. 

Når det kom til valget av nytt sentralstyre i NHFU så var 
det mange kandidater, og etter flere runder med avstem-
ninger så ble følgende personer valgt til NHFUs sentral-
styre for perioden 2018-2020; 

leder Tamarin Varner, første nestleder Marianne Knudsen, 
andre nestleder Gabriel Wilhelmsen Hoff, styremedlem-
mer Daniela Guttie Hermansen, Nikita Amber Abbas, 
Marte Imingen, Ida Hauge Dignes og Hilde Sofie Nilsson, 
samt varamedlemmer Sofie Jansen og Bjørn Ragnar 
Henriksen. Vi ønsker det nye styret lykke til i det viktige 
arbeidet de har foran seg! 
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NHFUS AVTROPPENDE OG NYE  
SENTRALSTYRE

2016-2018
Leder: Henriette Nielsen
Første nestleder: Marianne Knudsen
Andre nestleder: Henriette Andreasen
Styremedlemmer: Martine Eliasson, Tamarin 
Varner og Alexander Petersen
Vara: Johannes Loftsgård og Hanne Øverli 
Eriksson

2018-2020
Leder: Tamarin Varner (Oslo)
Første nestleder: Marianne Knudsen 
(Trøndelag, bosatt i Oslo)
Andre nestleder: Gabriel Wilhelmsen hoff (Øst)
Styremedlemmer: Daniela Guttie Hermansen 
(Trøndelag), Nikita Amber Abbas (Oslo), Marte 
Imingen (Nord-Norge), Ida Hauge Dignes (Oslo) 
og Hilde Sofie Nilsson(Øst)
Vara: Sofie Jansen(Sørvest) og Bjørn Ragnar 
Henriksen(Oslofjord Vest).
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Aktuelt i lokallagene

08.11. Var vi i NHF Lillestrøm så heldige å få «audiens» hos 
vår nye Generalsekretær Sunniva Ørstavik. Vi tenkte at når 
vi ny fikk en ny person på toppen av NHF hierarkiet var det 
en fin anledning til å ta direkte kontakt fra oss «på gølvet». 

Det var et veldig inspirerende og nyttig møte synes vi, og vi 
tror det var lærerikt for begge parter. Forbundsleder Arne 
Lein var også med på møtet og hadde gode innspill med sin 
lange erfaring.

Som lokallag er vi veldig engasjert i handikappolitisk arbeid 
i vårt område, men merker at mange av sakene også er like 
relevante på nasjonalt plan. Vi ønsket derfor et møte med 
den sentrale delen av NHF for å diskutere hvordan vi som 
lokallag kan dra i samme retning og støtte hverandre i 
utfordrende saker. Et tettere samarbeid rett og slett. 

Saker som er veldig aktuelle for oss som vi tok opp var 
boligsituasjonen, hvordan utbyggere bygger boliger med 
bad som man ikke får benyttet med elektriske stoler. Videre 
var det BPA og kommunesammenslåing og internt organi-
sasjonssamarbeid. 

Vi vil igjen takke for at vi fikk ha et møte. Det føles trygt og 
inspirerende for et lokallag å kunne diskutere direkte med 
«toppen» i NHF og vi tror det var inspirerende for vår nye 
Generalsekretær også. 

Vi ønsker Sunniva all lykke og støtte på veien «dypere» inn i 
NHF og ser frem til et flott samarbeid fremover!

Vennlig hilsen Joakim Taaje, Leder NHF Lillestrøm

NHF Lillestrøm etter 
møte med NHFs gene-
ralsekretær Sunniva 
Ørstavik og forbunds-
leder Arne Lein. 

Møte med ny Generalsekretær
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Lions Sørum åpnet ny flott tilrettelagt  
tursti ved Bingsfoss på Sørumsand
■  Tekst: Joakim Taaje, NHF Lillestrøm og omegn. 

23. september åpnet Lions Sørumsand en stor forlengelse 
av en gammel tursti. NHF Lillestrøm ble først invitert til å 
ta en befaring for å teste at fremkommeligheten var bra 
nok til å kunne kalle den tilrettelagt. Vi hadde ingenting 
særskilt å utsette og synes Lions Sørum har gjort en fabel-
aktig jobb! Vi ble dermed invitert med på den offisielle 
åpningen av ny, tilgjeng elig tursti langs Bingsfosstranda 
ved Sørumsand.

Turstien ble høytidelig åpnet av Ordfører Marianne 
Grimstad Hansen i Sørum kommune, og vår egen nestle-
der, Tor-Inge Møller. Ildsjeler i den lokale Lions Club Sørum 
har utvidet en eksisterende tursti betraktelig og gjort den 
fremkommelig for rullestolbrukere!

Vi i styret i NHF Lillestrøm har vært på befaring, og nå ved 
åpningen, og synes dette er et veldig flott tiltak og gave til 
lokalmiljøet fra Lions som var i anledning deres 50 års 
Jubileum. Turstien går langs med Glomma fra Bingsfoss og 
byr en flott naturopplevelse selv om du er dårlig til beins, 
bruker rullator eller rullestol. Stien er på ca. 1 km, og byr 
på en hyggelig naturopplevelse og ender ved stedet for sla-
get ved Rydjøkul i 1167.

For de som lurer på om de kommer inn ved bommen ved 
parkeringsplassen, kan vi melde at her kommer du gjen-
nom om du ikke er bredere enn 90cm :) Så her skal det 
være plass til de fleste. Hensikten med bommen er å hin-
dre større kjøretøy som ATV å skade turstien. Informerte 
kilder kan også melde at det er vurdert å øke åpningen ved 
bommen noe, om behovet skulle melde seg. Her står det i 
hvert fall ikke på vilje.

Vår vurdering er at de aller fleste elektriske rullestoler fint 
tar seg frem på turstien. Bruker du manuell rullestol anbe-
fales det at du er sterk i armene eller at du har med noen 
som kan gi en dytt i oppoverbakkene. Det anbefales også 
sterkt å ha en såkalt «freewheel», stort hjul foran hvis du 
har tenkt å trille hele veien da noen partier har fortsatt 
ganske løs grus. Andre hjelpemidler som Smartdrive eller 
frontsykler vil også fungere bra.

NHF Lillestrøm takker Lions Club Sørum for en fantastisk 
jobb med å tilrettelegge for at flere mennesker med ned-
satt funksjonsevne skal kunne nyte flott natur i sitt lokal-
miljø!
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Det er drøye to måneder siden Sunniva Ørstavik trådte inn 
på sitt nye kontor, som nyansatt generalsekretær i Norges 
Handikapforbund etter at Arnstein Grendahl takket for seg. 
Piffen har gått ut av buketten med «Velkommen-ballonger» 
som opptok det ene hjørnet av kontoret den gangen, men 
det gjenspeiler på ingen måte den nye sjefen- her er det 
piff og pågangsmot så det holder.

– Åh, det er kjempelett å svare på, smiler hun, når hun får 
åpningsspørsmålet om hvorfor hun valgte å søke på job-
ben:

– Funksjonshemmedes kamp er den viktigste likestil-
lingskampen i vår tid, slår hun fast.

En liten stund tvilte hun på om hun skulle søke. Det tidli-
gere likestillings- og diskrimineringsombudet gikk noen 
runder med seg selv da stillingen ble lyst ut.

– Jeg er jo veldig for at funksjonshemmedes kamp skal 
ledes av funksjonshemmede selv. Jeg husker jeg tenkte- 
hvis jeg taper racet om denne jobben håper jeg det er til 
noen som har en funksjonsnedsettelse.

Hun satte altså tvilen til side og søkte, for i vurderingen 
oppdaget hun noe:

– Dette er jo VÅR sak. Det er samfunnets sak, ikke funk-
sjonshemmedes alene! Jeg har vært administrativ leder 
før, og jobbet mye med det. Jeg vil bidra!

Turne
I løpet av de to første månedene har hun snakket en-til-en 
med så godt som alle ansatte, og hun har besøkt regioner 
og lokallag på kryss og tvers i landet. Hun har stått på 
stand på Sørlandet, og besøkt store og små medlems-
møter.

Sunniva Ørstavik har tatt steget fra selverklært generalsekretær i «NHFs fanklubb»,  

til generalsekretær for organisasjonen selv.

Fra fanklubb til førersetet

■  Tekst og foto: Ida C. Freng

Ny generalsekretær: Sunniva Ørstavik har tatt over roret i Handikapforbundet.
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– Hva har overrasket deg mest?

– Jeg tror jeg må si den gryende, entusiastiske, super-
sterke og morsomme ungdomsbevegelsen vår! Jeg hadde 
jo hørt om dem på forhånd, men den var større og enda 
mer imponerende enn jeg trodde, sier hun og legger til:

– På den annen side er jeg også imponert over de som har 
vært med i rørsla i årevis. Hvordan de fortsatt kjemper og 
aldri gir seg. De går på jobb på dagtid, og kjemper frivillig 
for saken på kvelden. Man spiser kjeks, drikker dårlig kaffe 
og bretter opp ermene for store og små gjennomslag. Den 
årelange kampviljen-  den gjør meg nesten enda lykkeli-
gere enn de unge, sier hun.

Provosert
Ørstavik har ikke bare blitt overrasket og imponert. Hun 
har også blitt forbannet.

– Vi gjør ting for smått. Vi er for vant til å stå med lua i 
hånda og takke for det vi får og tenke at vi er tross alt hel-
dige. Hvorfor tar vi til takke med det fra «nederste hylle»?

Hun tror det henger sammen med samfunnets syn på 
funksjonshemmede. Holdninger om at det dreier seg om 
syke og svake, om en kamp for tjenester og kompensasjo-
ner- ikke menneskerettigheter.

– Jeg vil gjøre saken så stor og viktig som den faktisk er. 
Jeg vil løfte den opp og få den ut til folk. Det skal gå fra å 
være «vår» sak til å bli samfunnets sak- for det er det det 
dreier seg om.

Endring
Den nye generalsekretæren ser tegn på endring i tiden. 
FN-konvensjonen er fyller ti år i år, og paradigmeskiftet til 
kamp for menneskerettigheter er i full gang.

– Vi begynner å se en viss anerkjennelse for at funksjons-
hemmedes kamp handler om grunnleggende menneske-
rettigheter, men det er så mye å ta fatt i. Jeg er glad for at 
Handikapforbundet har et så tydelig samfunnsoppdrag: Vi 

skal gjøre lede samfunnet mot full likestilling, og gjøre 
lover og rettigheter til hverdag og virkelighet.

Så hvor vil hun begynne? Hvilken kamp tar vi først?

– Vinner vi ikke snart kampen om skolen, så er mye tapt. 
Ikke bare for de barna som på grunn av sine funksjonsned-
settelse ikke kommer inn på skolen, men også for de barna 
som faktisk går der. De lærer at samfunnet vårt «bare er 
sånn», og at utestengingen er grei. Sånn kan vi ikke ha det!

Ambisjoner
Etter to måneders oppdagelsesferd i organisasjonen 
begynner landskapet å ta form. Ørstavik spør, undersøker 
og føler seg frem. Hvordan ser kartet ut for veien videre?

– Jeg vil sørge for en robust og god organisasjon. En orga-
nisasjon som sørger for at tillitsvalgte og medlemmer har 
ressursene de trenger for at vi skal vokse og skape en 
større bevegelse. Ikke alene, men sammen med andre 
funksjonshemmedes organisasjoner og våre allierte.

– Mitt mål er gjennomslag. I flertall. Gjennomslag i de 
små sakene, som den viktige rampa på nærbutikken, men 
også i de store sakene. Der vi skal endre holdninger, og 
endre samfunnet.

Klar til kamp: «Gjennomslag» er ledestjernen når planene 
legges for kampen fremover.

Engasjert: På to korte måneder har den 
nye generalsekretæren besøkt store deler 
av organisasjonen. Her på besøk i Agder. 
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Lørdag formiddag var vi klare til å ta imot våre påmeldte 
medlems familier til ny aktivitetsdag. Noen trenger som 
kjent mer tid enn andre til å bli klare for en aktivitetsdag, 
så når dørene ble åpnet var det mange som ennå ikke 
hadde ankomme hotellet.

Men i løpet av formiddagen er vi fulltallige og totalt 36 per-
soner har kommet på plass. Da ble det masse lek og moro 
for alle som var der både barn og voksne så ut til å kose 
seg masse slik vi har håpet på i forkant av arrangementet. 
Her er det i bruk utstyr til bowling, boksing, frisbee golf, 
erteposekasting, fallskjerm, innebandy, fotball, scoop, 
badminton og masse sanseutstyr samt skumterninger og 
baller. 

Vi holder på til klokken 12:00 da rundet vi av første økt å 
tok oss en velfortjent lunsj og en velfortjent hvilepause. 

Etter masse god mat i hotellets spisesal er vi tilbake klok-
ken 13:00 for mere aktiviteter og moro. Da hadde også 
Norges fri-idrettsforbund paraidrett kommet med løpe 
sykler som barna kunne prøve ut å kose seg med. Jammen 
ble det ikke noen av de voksne som prøvde seg også, og 
man må si at det gikk i stor fart både for små og store 
igjennom lokalene. 

Når klokken passerte 14:30 startet vi med premieutdeling 
til de barna som hadde deltatt denne dagen Barna fikk 
HBF Østfold bagger og aluminiumsflasker til å ha med på 
tur, og selvfølgelig en flott diplom for å ha deltatt på 
Extrastiftelsens aktivitetsdag. Vi takker alle 36 slitene barn 
og voksne for en fantastisk dag fylt med aktiviteter og 
moro. 

Tiden frem til klokken 16:00 satte vi utstyret tilbake slik det 
lå før aktivitetene startet, dette med god hjelp av de forel-
drene som har blitt igjen. 

Så for første gang hadde vi valgt å invitere nye familier til å 
bli kjent med oss i perioden klokken 16:00-18:00. Etter 
flere forsøk med å få media med på å lage en sak om dette 
for å gjøre det kjent, så vi oss nødt til å spre budskapet selv 
via Facebook de siste dagene før arrangementet. 

Med å gjøre dette dukker det opp hele 37 personer som på 
en lørdag ettermiddag valgte å besøke oss. Dette for å kose 
seg sammen med likesinnede barn, men også slik at de 
voksne som kunne snakke sammen med noen som er i 
samme situasjon som dem selv. Med dette ser vi at det er 
mange som har et behov for å høre til i en forening som 
oss, og at vi ser at vi har nådd frem til ”nye medlemmer” 
der ute. 

Aktivitetsdag med HBF
- 13. oktober 2018 på Quality Hotell Sarpsborg.

■  Tekst og foto: Runar Tønnesen, HBF Østfold.
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Finans ikke gode nok  
på inkludering 

■   Tekst: Sjur Frimand-Anda.  Foto: Sverre Chr. Jarild
■   Først publisert i Finansfokus, Finansforbundet medlemsmagasin (22.08.18).

Vi leser om dem i avisene: Ungdommene som kjører for 
fort uten å beherske bilen, veien og føreforholdene, som 
kjører ut og skader seg, mer og eller mindre alvorlig. Det 
var nettopp det som skjedde med Joakim Taaje i 1994. Han 
var 19 år gammel og ble en del av statistikken, en av dem 
som fikk snudd livet opp ned, en av dem som ikke kunne 
krype helskinnet ut av et bilvrak, men der livet på et øye-
blikk forandret seg. To ryggmargsskader gjorde ham lam 
fra midt i ryggen og ned – i tillegg til at han fikk noe moto-
risk nedsettelse i armer og fingre.

– Nå i vår har jeg vært rullestolbruker i 24 år, forteller han. 
Vi treffer ham i tolvte etasje i DNBs hovedkvarter i Bjørvika, 
der han jobber som økonom i avdelingen med det klin-

gende navnet Asset Management. Han er en av svært få 
rullestolbrukere i DNB og i finansbransjen.

– DNB har omkring 4 000 årsverk her. Av alle dem er det 
bare jeg som bruker rullestol permanent, så vidt jeg kan 
se. Det er en tankevekker, sier Taaje. Trivselen på arbeids-
plassen er det derimot ikke noe galt med.

– Jeg jobber i middleoffice, bak forvalterne og driver blant 
annet med beregning av kurser på fond, oppgjør av aksjer 
og obligasjoner samt avkastningsberegninger og rapporte-
ringer. For meg som liker tall, er det midt i blinken. Av og til 
prøver jeg å forklare min samboer hva jeg gjør og hvorfor 
det er gøy, uten helt å lykkes, smiler Taaje.

– Finansbransjen er kanskje en verstingbransje. I mange tilfeller 

passer arbeidsoppgavene godt for rullestolbrukere og andre med 

nedsatt funksjonsevne. Derfor burde bransjen gjøre mer for å ta inn 

folk som trenger reduserte stillinger, sier Joakim Taaje i DNB.

TA ANSVAR: Finansbransjen er en bransje med lite rom for annerledeshet 
og folk som ikke er helt A4, men det trenger ikke å være sånn.  
– Oppgavene er lite fysisk krevende og dermed perfekte for mange med 
funksjonshemming, men det er et veldig prestasjonskrav. Helst skal det 
jobbes 100 prosent og vel så det. Jeg mener bransjen burde ta et større 
ansvar for dem som trenger mer tilrettelegging, og som ikke klarer å yte 
topp hele tiden, sier Taaje.
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BEDRE ENN NUMMER TO
Selv om Taaje måtte bruke rullestol, gjorde han ingen store 
endringer i yrkesvalget.

– Jeg var allerede innrettet mot økonomifaget og slapp å 
snu helt om. Jeg skulle bruke hodet, og det fungerte like 
bra som før. Det er en mye større omvelting for dem som 
har fysiske yrker, som tømrer eller rørlegger. Samtidig var 
jeg heldig i og med at jeg ikke skadet hjernen. Det er veldig 
vanlig at bilulykker også fører med seg hodeskader, fortel-
ler Taaje.

I 1999 var han ferdig med en bachelor i økonomi fra BI og i 
2000 begynte han som vikar i DNB. Der har han vært siden.

– Ga det at du sitter i rullestol deg noen ekstra utfordringer 
da du søkte jobb?

– Ikke når det gjelder selve jobben, der spiller rullestolen 
ingen rolle. Men mange arbeidsplasser er ikke fysisk tilret-
telagt for rullestolbrukere, særlig mindre selskaper, som 
gjerne holder til i fjerde etasje i en gammel bygård i Oslo. 
Det er trappetrinn over alt, mangler handicaptoalett og så 
videre. Sånn sett har jeg et smalere utvalg av potensielle 
arbeidsgivere. I slike tilfeller bør man være ganske mye 
bedre enn nummer to for å bli valgt når selskapene må 
gjøre ekstra tiltak for at du skal fungere i lokalene, sier 
Taaje.

Selv oppga han ikke i søknadene at han satt i rullestol.

– Det kom naturligvis opp da jeg skulle på intervju. Jeg for-
klarte at jeg var rullestolbruker, og at jeg lurte på hvordan 
jeg kunne komme inn til arbeidsgiver. Det var noen tilfeller 
der jeg sa fra meg intervjuet da jeg forsto at det ikke ville 
være fysisk mulig å jobbe hos den arbeidsgiveren. Små 
regnskapsfirmaer i fjerde etasje uten heis var bare å 
glemme, forteller han.

Det ble en del søknader før han fikk intervju hos det som da 
var Gjensidige Nor på Lysaker.

– Det var omtrent samme type avdeling som jeg jobber i nå. 
Etter intervjuet fikk jeg et vikariat og sommeren etter gikk 
jeg over i fast stilling. Siden er jeg blitt værende i det syste-
met, som nå er DNB, sier Taaje.

ØKT TILRETTELEGGING
Taaje er på mange måter et unntak blant rullestolbrukere i 
og med at han klarer å jobbe 100 prosent. De aller fleste 
rullestolbrukere har varierende arbeidsevne og kan jobbe 
alt fra 20 til 100 prosent. Det er eksempelvis veldig vanlig 
med kroniske smerter. Derfor oppfordrer han arbeidsgi-
vere til å åpne for deltidsstillinger i større grad.

– Det er stor forskjell på å jobbe 20 prosent eller ingenting. 
Det å komme seg ut å gjøre noe, om så det er bare to timer 
hver dag, er viktig både sosialt og psykisk. Finansbransjen 
er kanskje en verstingbransje. Der er det fulltidsstillinger 
som gjelder og gjerne med en del overtid. Dette til tross for 
at arbeidsoppgavene i mange tilfeller passer godt for rul-

lestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne. 
Bransjen burde gjøre mer for å ta inn folk som trenger 
reduserte stillinger, sier Taaje som også synes at selska-
pene må ta IA-avtalen på større alvor.

– De har forpliktet seg til å tilrettelegge for at mennesker 
med nedsatt funksjonsevne skal komme inn i arbeidslivet, 
slik som Telenors Open Mind program. Mitt inntrykk er at 
dagens IA-ordning ikke fungerer som den burde, ettersom 
andel yrkesaktive blant funksjonshemmede faktisk er syn-
kende. Både det offentlige og næringslivet har ansvar for å 
styrke ordningen, sier han.

– Hvilken tilrettelegging har du fått i DNB?

– Det viktigste tiltaket er handikapparkeringen i kjelleren. 
For meg vil det være helt umulig å komme meg på jobb 
med offentlig transport. DNB praktiserer free seating i 
kontorlandskapet. Det har jeg fått dispensasjon for, slik at 
jeg kan ha samme plass hver dag. Det gjør ting mye enklere 
for meg, sier Taaje, som også har fått diverse ergonomiske 
hjelpemidler som gjør hverdagen lettere.

Selv om han i det store og hele trives i DNB, er det ett punkt 
der bankkjempen ikke leverer.

– Vi jobber i en høy bygning, og selv sitter jeg i tolvte etasje. 
Ved en brann finnes en spesiell brannheis som kan opere-
res av brannvakt eller brannvesenet, selv om det brenner. 
Under brannøvelser skal jeg trille frem til heisen og sende 
melding til brannvakt at jeg skal hentes, så skal de plukke 
opp alle som trenger assistanse mens øvrige ansatte går 
trappene. Av alle øvelsene vi har hatt siden vi flyttet inn i 
2012, har kun én fungert som planlagt. Som oftest kommer 
det ingen, og jeg får heller ingen bekreftelse på at de har 
mottatt meldingen og vet at jeg er der. Det er ingen trygg 
følelse. Problemet har vært tatt opp mange ganger, så jeg 
venter spent på neste øvelse, sier Taaje.

BLIR VÆRENDE
Taaje har vært i DNB-systemet helt siden han gikk inn i 
arbeidslivet, og han innrømmer at funksjonshemmingen 
gjør det vanskeligere å søke andre jobber.

– Å søke andre jobber krever mer av meg og andre funk-
sjonshemmede, så derfor er terskelen for å flytte på seg 
høyere. Når det er sagt, så trives jeg veldig godt her jeg 
her, og det er hovedgrunnen til at jeg blir værende. Her får 
jeg utviklet meg, jeg har blant annet fått en Master of 
Management i Finans ved BI fra arbeidsgiver, sier han

– Har funksjonshemmingen vært en brems for din karriere 
på noe vis?

– Alle hendelser i livet påvirker deg og din personlighet. En 
såpass alvorlig skade påvirker livsløpet uansett. Å speku-
lere i hvordan livet mitt hadde vært som frisk, blir menings-
løst. Jeg har ingen voldsomme karriereplaner, men jeg 
tror det vil være rom for en funksjonshemmet med ambi-
sjoner også i bransjen vår, avslutter han.
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NHFU Øst

Initiativ
Ideen om et eget «Funkisbibliotek» ble unnfanget for vel to år 
siden, da Thunem var på jakt etter en spesifikk film til en 
NHFU-samling hun arrangerte.

– Jeg sendte assistenten min på en vill jakt Tromsø rundt, 
men løsningen ble til slutt å få filmen tilsendt fra et bibliotek 
på Hamar, forteller hun.

Fremvisningen av filmen ble en stor suksess, og flere tilstede-
værende uttrykte ønske om tilgang til flere filmer, og bøker, 
der funksjonsnedsettelse er involvert.

– Da kom ideen: Hvorfor ikke lage et eget bibliotek, så har vi 
det vi trenger for hånden når vi trenger det, sier Thunem.

Fikk midler
Hun søkte midler fra LNU Kultur, og fikk innvilget penger til å 
starte innkjøp og organisering. I flere uker har posthylla til 
NHFU bugnet av bøker og DVD’er. Men hva kan man finne i 
hyllene hos «Funkisbiblioteket»?

– Målet har vært å skaffe flest mulig bøker og filmer der man 
kan finne representasjon av funksjonsnedsettelse og mennes-
ker med nedsatt funksjonsevne. Både de «ideelle» bøkene og 
filmene, der mennesker med funksjonsnedsettelse selv har 
skrevet, deltatt eller satt premissene, men vi lager også plass 

til mer kontroversielle verk. Disse kan man da for eksempel 
se, og så ha en kritisk vurdering av eller samtale om etterpå, 
sier hun.

Boka og filmen «Et helt halvt år» skapte store diskusjoner i 
funkis miljøet da den ble lansert, og er et eksempel på en av 
«snakkis-verkene» som kan få plass i hylla.

– Og så blir nok kjente forfattere som for eksempel Jan Grue 
godt representert i hyllemeterne, sier Thunem med et smil.

Den fysiske plasseringen blir jo i lokalene i Oslo, men prosjek-
tet planlegger å kunne sende ut materiale til regioner som 
ønsker å bruke det på samling eller liknende. «Funkis-
biblioteket» har foreløpig ikke på plass noen finansiering for 
dette, så hvis tilbudet blir veldig populært må man finne en 
løsning på det.

– Det er også mulig for privatpersoner å låne bøker og filmer, 
men det må skje fysisk på Galleriet, sier hun.

«Funkisbiblioteket» er fremdeles under oppbygging, så hvis 
man har gode bøker eller filmer man ønsker å tipse om, så tar 
prosjektlederen mer enn gjerne imot det.

– Av eldre bøker og filmer er det utfordrende å få tak i enkelte 
utgaver, så om noen har gode filmer og bøker de vil donere, så 
sier jeg på forhånd tusen takk! sier Thunem.

Mye er på plass allerede, men hva er initiativtakeren selv sin 
favoritt?

– Jeg er veldig glad i boka «Tuesdays with Morrie» av Mitch 
Albom, en selvbiografisk bok om en tidligere students samta-
ler med sin forhenværende professor som lider av ALS, avslø-
rer hun.

Lette etter bok –  
lager bibliotek
Forbilledlige fremstillinger og provoserende 
populærlitteratur- du kan finne begge deler i 
NHFUs nye «funkisbibliotek».

■   Tekst og foto: Ida C. Freng

Initiativtaker: 
Ingrid Thunem i 
NHFU gleder 
seg til åpningen 
av «Funkis- 
biblioteket».

TIPS ELLER DONASJON?
Kontakt prosjektleder Ingrid Thunem på 
ingrid.thunem@nhf.no

Hyllemetere: Ingrid Thunem jobber på spreng for å fylle flest 
mulig hyllemeter med «funkis litteratur» og «funkisfilmer».
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Det blir en spennende og variert helg der du får mulighet 
til å bli kjent med nye kule mennesker og lære nye ting om 
det å være skeiv eller om å ha nedsatt funksjonsevne. 
Samlingen er for deg som identifiserer deg som skeiv, tror 
du er skeiv, enten du har en funksjonsnedsettelse eller 
ikke. Du må være medlem av NHFU eller Skeiv ungdom. 
Detaljert program kommer men det blir et variert program 
med foredrag og aktiviteter. 

Fordypning
Helgesamlingen vil ha mulighet til fordypning i flere tema, 
med parallelle bolker. Men mye av fokuset vil være på kjønn 
og kjønnsidentitet, men også blant annet seksuell helse og 
aseksualitet. Seminaret vil være organisert med ulike 
metoder for læring, inkludert workshops, foredrag og sam-
talegrupper. Lørdag kveld har vi fått leid svømmehallen på 
hotellet slik at du kan svømme uten å måtte forholde deg til 
utenforstående i garderoben. Det er skaffet tegnspråk tol-
ker til arrangementet.

Sted
Helgesamlingen skal være på Quality hotel Sarpsborg fra 
fredag 18.januar ca. klokken 17 til søndag 20 ca. klokken 

14.00. Reiseutgifter dekkes ved billigste reisemåte. Skal du 
fly bestiller Ingrid Thunem flybilletter med mindre annet er 
avtalt, kjøring av egen bil må forhåndsgodkjennes. Det blir 
satt opp rullestolvennlig fellesbus fra Gardemoen.

Påmelding skjer via lenken. 
Påmeldingsfristen er 12.desember: 
https://easyfact.no/reply/dkshrtqwlr

Samlingen koster 300 kroner, det dekker reise, overnatting 
og mat for deg og for assistenten din om du medbringer 
egen assistent. Det vil også være felles assistenter på 
arrangementet som kan bistå med praktiske behov men 
ikke personlig hygiene. Det er bindende påmelding. 
Samlingen er alkoholfri og rusfri.

Ved spørsmål ta kontakt med Ingrid Thunem i NHFU på 

ingrid.thunem@nhf.no eller 

46 54 32 44 (kontortid 09-16 hverdager).
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Lørdag 15. desember inviterer NHFU Øst nok en gang alle sine medlemmer til julebord i NHF sine 
lokaler i Oslo. I år, som i fjor, vil det bli god mat, julete stemning, musikk, julesnacks og kanskje en 
julefilm (hvis ikke de gode samtalen tar opp all tiden, slik som de gjorde i fjor!) 

Vi håper å se nye og gamle medlemmer! Her er det lav terskel for å delta hele eller deler av kvelden- 
vi lover å ta alle godt i mot.

Mer informasjon kommer på epost og Facebook. 

Julebord med NHFU Øst!

Rullende regnbuer
18-20. januar 2019 blir historisk! For første gang samarbeider Skeiv ungdom 
og Norges handikapforbund ungdom (NHFU) om et seminar. Noe for deg?

■   Tekst: Ingrid Thunem.  Foto: Privat
■   Illustrasjon: Marie Iversen Bjørn

Design: Marie Iversen Bjørn 

Kontaktperson: Ingrid Thunem i NHFU har  
arrangøransvar for samlingen. 
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Vi innlosjerte oss på Scandic Hotell på ettermiddagen ons-
dag 12. sept. For enkelte var veien ned til den sjarmerende 
gågata og Husfliden kort, mens andre slappet av og nøt til-
værelsen i hotellets spa avdeling. Hotellet har mye kunst 
både ute i parkanlegget og inne på hotellet. Atmosfæren 
og omgivelsene var som balsam for kropp og sjel. Om kvel-
den spiste vi på hotellets restaurant med mat av høy klasse 
som var meget nobelt tilberedt, virkelig en nytelse for øyet 
og ganen.

Dagen etter gikk turen først opp til toppen av Lysgårdbakken 
ved hopptårnet. Vi fikk en kjempefin utsikt ut over 
Lillehammer, Mjøsa og Gudbrandsdalen. Jentehoppere var 
i full trening i på plast i den lille bakken, og vi ble virkelig 
imponert over motet til disse hopperne.

Deretter gikk turen forbi Nordseter og opp til det kjente 
området med slake topper, hvor det prepareres milevis 
med løyper om vinteren. Der delte vi oss i to grupper. De 
som ville gå turen opp til Nevelfjell, parkerte der, mens 
resten kjørte rundt på den høstkledde området bort til 
Sjusjøen. De gikk rundt Sjusjøvannet på stien som er tilret-
telagt for rullestolbrukere. Det er mange rasteplasser og 
koier langs stien og man kommer over myrer og områder 
som man sjelden kan oppleve i rullestol. 

De som gikk opp til Nevelfjell fikk en fin tur i fint terreng 
med god utsikt til Pellestova, Hafjell, Reinsvann og 
Melsjøen. I horisonten kunne vi se fjellene rundt med blant 
annet Rondane, Jotunheimen i det fjerne.

Gruppene ble samlet igjen på Natrudstilen på hytta til to av 
deltakerne på turen. Før vi kom opp på hytta var vi innom 
ski og skiskytteranlegget på Natrudstilen. Her hadde de en 
«fabrikk» som produserer snø i varmegrader. Snøen blir 
lagt ut i rulleskiløypa allerede i slutten av september!

På hytta ble det servert lunsj og praten gikk livlig. Etter 
lunsjen slappet vi litt av, før vi hadde Yoga med to av med-
lemmene som aktivt driver med medisinsk Yoga. De hadde 
med seg en CD med Yoga instruksjon og musikk. Vi fikk 
virkelig oppleve en god stund hvor hele kroppen fikk en 
avspenning og vi alle fikk en mental ro. Denne seansen var 
en oppfølging av et intro-kurs i medisinsk Yoga som de 
fleste av deltakerne hadde vært igjennom på forhånd via 
foreningen.

Deretter gikk turen tilbake på hotellet og noen benyttet 
spa-avdelingen. På kvelden dro vi til Mikrobryggeriet hvor 
vi fikk nydelig mat. De fleste valgte husets spesial som var 
Øl-marinerte Svinekjaker, mørt og godt! Stedets vert, 
Wiggo Slottsveen, som er en fantastisk historieforteller, 
hadde først en innledning om stedet, men bidro med sanne 
og usanne historier med glimt i øyet ut over kvelden.

Neste dag hadde vi bestilt en guidet tur på den eldre delen 
av Maihaugen. Her fikk vi mye informasjon og historier i 
vakre omgivelser. Etter omvisningen gikk vi til den nyere 
avdelingen hvor vi besøkte dronning Sonjas barndoms-
hus. Dette huset var nyåpnet og hadde egen guide.

Vi besøkte også utstillingen om hvordan landet ble til fra 
istid til dagens samfunn. Noen var også innom utstillingen 
om døden som inneholdt noe vedr Sigrid Unsets sin begra-
velse.
Deretter hadde vi lunsj på Maihaugen før vi tok fatt på 
hjemturen tilbake til Østfold.

Alle har hatt en fin opplevelse med mye mosjon, natur, 
kunst, historie, god mat og hyggelig samvær. Slike turer er 
med på å lette hverdagen for alle som sliter med sine pla-
ger. Vi får fokus på andre ting enn plagene. Slike samvær 
styrker også samholdet i foreningen.

Tur til Lillehammer  
og Sjusjøen

■  Tekst: Viggo Sørensen

Også i år var det stor deltakelse på høstturen til LFN 
Østfold. Vi var 17 personer, ikke verst for et lokallag. 
Denne gangen gikk turen til Lillehammer og 
Sjusjøen. Det ble minnerike dager med hyggelig 
samvær, god mat og gode opplevelser, både i 
Lillehammer by og på fjellet.

LFN Østfold på guidet tur på Maihaugen.
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Hvis du på grunn av en varig funksjons-
nedsettelse ikke kan benytte offentlige 
transportmidler til arbeid eller utdanning 
(ut over videregående skole) kan du få et 
engangsbeløp til å kjøpe en bil selv. Dette 
kalles gruppe 1 biler. Før 1.januar 2015 
kunne også funksjonshemmede som ikke 
var i arbeid eller utdanning få støtte til 
gruppe 1 biler. NHF er bekymret for at 
innskrenkningen av stønaden til gruppe 1 
biler gjør det enda vanskeligere enn før å være utenfor 
arbeidslivet, og jobber for å få utvidet stønaden igjen.

Om du er rullestolbruker og har behov for kassebil med 
heis/rampe kan du ha rett til bilstønad også til å dekke 
transportbehov i dagliglivet. Denne bilen bestilles av NAV. 
Dette kalles gruppe 2 biler.

Uansett biltype er det en forutsetning for å få støtte at 
transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved 
stønad til bil.

Før du begynner en bilsøknad kan det være lurt å orientere 
seg i regelverket.

• www.nhf.no/rettigheter/bil 
•  Kunnskapsbanken.net – kommer i tillegg til NAV.no og 

har gode beskrivelser av forskjellig saksganger – eks på 
bilsøknad. 

•  «Mine side» på NAV.no – i tillegg til å sjekke dine saker 
og saksgang, kan du sende spørsmål til NAV og få svar i 
løpet av 48 timer.

■
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Hvem kan få 
bilstønad?
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I 2018 har NHF Øst invitert sine medlemmer på to kurs som 
omhandler søknad om bil. Et kurs som var generelt om å 
søke bil og et kurs med spesielt fokus på bil til barn. Dette 
er noe vi har fått flere positive tilbakemeldinger på og som 
vi vil fortsette med fremover. Vi ser at det er et behov for 
både informasjon og hjelp i søknadsprosessen både når 
det kommer til å søke om bil eller ombygging av bil. 

I forrige nummer av RegionNytt kunne vi melde om at et av 
våre medlemmer som deltok på kurs og fikk videre opp-
følging fra vår egen «bil-ekspert» Sverre Bergenholdt, fikk 

godkjent sin søknad etter kun to måneder. Dette håper vi 
blir resultatet for flere som deltar på bil-kurs med oss. 

I neste nummer av RegionNytt vil du få kurskatalogen for 
2019, her vil du finne mer informasjon om kursene vi tilbyr. 
Du kan også klikke deg inn på vår nettside oest.nhf.no for å 
finne informasjon fortløpende. 

Bilkurs med NHF Øst!
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Løsning  
lett SuDoku

Løsning  
middels SuDoku

P.S. Har du lest advokatspalten på side 5  
I denne utgaven gir de oss nyttig  
informasjon om søknad til bil.  

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. februar 2019

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



24

Medlemsblad for NHF Øst

 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

www.catosenteret.no 
 

mulighetenes senter 
en veiviser innen egen mestring 

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

Tlf.: 64 85 68 68

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

julematen
julegavene

juleshopping

Ønsker deg en God Jul!
SenterØsterås

Billingstadåsen 12 A
1396 Billingstad

Tlf : 92 11 21 31
www.norlaas.no
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Gamle Kara fra Aurskog Kjøtt og vi samarbeider mot 
jul. Julevarer blir laget etter god gammel oppskrift.

Varer kan bestilles på forhånd i vår butikk på 
Bjørkelangen senter.

Rådhusveien 5   Tlf.: 63 85 07 01
1940 BJØRKELANGEN  www.maxivan.no

Gratis innledende saksvurdering

Tlf. 40 00 36 60
www.tonset.no

Storgata 26, 2000 Lillestrøm

Brukthandel  •  Catering
Vaskeri  •  Selskapslokaler 
63 85 38 00       jobberiet.no

Bilpleien AS:

Grini Næringspark 10,
1361 Østerås 
Tlf : 67540011

Hurdal Bensin 
& Service AS:
Glassverkevegen 31,
2090 Hurdal
 Tlf : 63987364

avd. Årnes:

Leirvegen 18
2150 Årnes
 Tlf : 63901017

www.dekkteam.no
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   ✓ Service og samferdsel  ✓ IKT-servicefag
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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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• 
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• 
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• 
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www.kanmer.no
Ved, catering, snekkertjenester og lager

N A N N E S T A D
E N E B A K K

R Æ L I N G E N

A U R S K O G - H Ø L A N D

HF Anlegg og Skog AS
1954 Setskog

Tlf: 980 01 659 

Nordveien 225, 1930 Aurskog
Tlf. 468 09 910  •  liv@lkbregnskap.no

F E T

Tlf. 95 10 55 74 • epost: siton@online.no

                 - fagkunnskap gir trygghet

F R O G N

Holterveien 4 , 1448 Drøbak 
Tlf : 901 75 867

Holterveien 4 G , 1448 Drøbak
Tlf : 476 11 200

Holterveien 4 B , 1448 Drøbak
Tlf : 64 93 26 33

Drøbakveien 466, 1449 Drøbak
Tlf : 940 19 950

L Ø R E N S K O G

Romerike Betongsaging AS
Kontakt oss i dag!

Tlf: 913 79 395
www.omerike-betongsaging.no

Øvre Granlivei 1 , 1472 Fjellhamar
Mobil : 919 99 911

Vi utfører alt innen
snekker/tømrerarbeid

Jan:   994 49 666
Tom: 922 81 165
Mail: k2@getmail.no

Tlf. 67 90 01 85 • post@linje-elektro.no
www.linje-elektro.no

N E S O D D E N

Tangenveien 129, 1450 Nesoddtangen
Tlf : 959 04 110

Tlf. 90 23 22 22   •   www.krs.as

S K E D S M O

Høland Betong og Pukkverk AS
Nyveien 797, 1940 Bjørkelangen
Tlf: 98 37 010 / 63 85 65 27 

www.mrpukk.no

www.oko-rom.as 
Epost: firmapost@oko-rom.as

Tlf. 404 67 578   •   www.b-h-s.no

a r k i t e k t e r   A S
 Tlf. 63 80 51 00 
 www.vindveggen.no

Din lokale rørlegger
Tlf. 405 38 624
www.at-ror.no
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V E S T B Y

U L L E N S A K E R

Vestby Storsenter, 1540 Vestby
Tlf : 483 93 741

Vestbytorget
 Mølleveien 4, 
1540 Vestby 

Tlf : 64 86 44 80
follokiropraktor.no

Industrivegen 30, 2069 Jessheim 
Tlf.: 67 21 02 03  •  www.layher.no

Flere muligheter.   Stillassystemet.

            Etablert 1985

      Knut Bjørge
• Nybygg • Tilbygg • Restaurering

tlf. 900 44 612

Maxbo Skansen AS
1941 Bjørkelangen, tlf. 63 85 43 40

___________________________________________________
 

Romerike Catering avd. Aur Gjestegård AS
Aurveien 2, 1930 Aurskog, tlf. 63 86 32 90

___________________________________________________
 

Mur & Målteknikk AS
Setskogveien 1157, 1954 Setskog, tlf. 94 34 51 41

___________________________________________________
 

Aurskog Bygg og Renhold AS
Harald Posts vei 11 F, 1930 Aurskog, tlf. 911 78 664

US Car Service AS
Bruseveien 8 b, 1911 Flateby, tlf. 64 92 96 60

Drøbak Restaurant & Catering AS
Belsjøveien 50, 1445 Drøbak, tlf. 928 99 455

___________________________________________________
 

Bygg- og Tømrermester Are Smedsrud
Haveråsveien 24, 1449 Drøbak, tlf. 924 92 534

___________________________________________________
 

Tømrermester Crawfurd AS
Sogstien 79, 1446 Drøbak, tlf. 994 42 123

Per A. Paulsen AS
1472 Fjellhamar, tlf. 67 90 38 48

___________________________________________________
 

Østlandske Byggpartner AS
Fridjof Nansens vei 54, 1472 Fjellhamar, tlf. 909 15 174

Atle Nygård Graving & Transport
Nygård, 2150 Årnes, tlf. 911 41 500

Alexander Frisør
Kapellveien 84, 1450 Nesoddtangen, tlf. 66 91 30 76

Alpha Elektro AS
Brennaveien 16, 1481 Hagan, Tlf. 67 05 00 06

Mesterfarge-dekor Bygg
Karupveien 6, 2005 Rælingen, tlf. 905 75 190

Fagviken AS
Nordbyveien 17 A, 1400 Ski, tlf. 480 78 800

___________________________________________________
 

Extra Plass Minilager AS
1400 Ski, tlf. 64 87 29 99

Sørum Bilservice AS
Blakervegen 11 A, 1920 Sørumsand, tlf. 63 86 67 67

Malermesterforretning Roås og Toftner AS
Dyrskuevegen 9, 2040 Kløfta, tlf. 22 90 26 30

A U R S K O G

E N E B A K K

L Ø R E N S K O G

N E S

R Æ L I N G E N

N I T T E D A L

S K I

N E S O D D E N

S Ø R U M

F R O G N

Hage & Anlegg Vestby AS
Tømtveien 196, 1540 Vestby, tlf. 948 45 984

___________________________________________________
 

Hærnes Byggtjeneste AS
Kroerveien 7, 1540 Vestby, tlf. 920 45 500 

V E S T B Y
Transporttjenester AS

1430 Ås, tlf. 64 94 36 10
___________________________________________________

 
Drøbakveien Jord & Hagesenter 

Drøbakveien 191, 1430 Ås, tlf. 900 35 251

Å S

U L L E N S A K E R

Å S

Siriusveien 9 , 1407 Vinterbro
Tlf : 22 43 99 00  •  www.cruise-travel.no

S Ø R U M

 Takstpartner
 Alt av taksering i Oslo og Akershus

Frøyavegen 3 , 1920 Sørumsand
Tlf : 414 40 341  •  www.takstpartner.no

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

S K I

Åsveien 3 , 1400 Ski
Tlf : 64 91 15 00 • www.skitaxi.no

Industriveien 34 , 1400 Ski
Tlf : 64 97 80 01

Mobile Ski AS 
Salg - Verksted - Deler

- Mazda-forhandler i Follo
du finner oss ved ski ishall

Teglvegen 16, 1400 Ski
Tlf. 64 91 19 40

www.mobile.no

Ta med denne annonsen
å få et hyggelig tilbud 

på bil eller service.

En stor takk

til alle våre

annonsører

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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F R O G N

Holterveien 4 , 1448 Drøbak 
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Holterveien 4 B , 1448 Drøbak
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Mobil : 919 99 911
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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

Vi tilbyr
• Mekanisk vedlikehold
• Automasjon
• Hydraulikk
• Konsulenttjenester
• Utleie av personell

)  90 63 47 90
* espen.pedersen@nios.no

Sofiemyrveien 6 , 1412 Sofiemyr 
Tlf : 66808000 • www.modahl.no

Jotunveien 12B , 1412 Sofiemyr  |  Tlf.: 900 58 065

Nettec AS
Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40   •   www.nettec.no
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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

Riktige sko-
Gladere føøer-

Gladere hverdag

Velkommen til
Quality Hotel Sarpsborg

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

Vi tilbyr
• Mekanisk vedlikehold
• Automasjon
• Hydraulikk
• Konsulenttjenester
• Utleie av personell

)  90 63 47 90
* espen.pedersen@nios.no

Sofiemyrveien 6 , 1412 Sofiemyr 
Tlf : 66808000 • www.modahl.no

Jotunveien 12B , 1412 Sofiemyr  |  Tlf.: 900 58 065

Nettec AS
Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40   •   www.nettec.no
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F R E D R I K S T A D

S A R P S B O R G

Bilxstra Askim
1811 Askim, Tlf. 69 88 84 00

 _______________________________________________________

Dahl & Johnsen ANS
Østfold Næringspark, 1801 Askim, tlf. 69 81 75 15

_______________________________________________________

Østfold Inneklima AS
1814 Askim, tlf. 911 25 354

A S K I M

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

R Y G G E

R Å D E

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

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

 _______________________________________________________

Begsby Elektriske AS
1639 Gamle Fredrikstad, tlf. 908 66 122

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

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

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

Colliers Råd & Bokføring AS
Dronningens gate 13, 1530 Moss

Tlf: 69 24 96 70
www.rad-bokforing.no

Rørleggermester Terje Lilleberg
Årvoldveien 23, 1529 Moss, tlf. 911 25 254

_______________________________________________________ 

Bassengspesialisten 
1508 Moss, Tlf. 90 05 54 14

_______________________________________________________ 

Mobile Moss AS
1522 Moss, Tlf. 69 23 57 57

M O S S

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

V Å L E R

 

Trøgstad El-verk AS
1860 Trøgstad, tlf. 69 82 60 50

T R Ø G S T A D

        Rørlegger
Fredrik Enersen AS

                   Tlf. 40 85 09 96

A S K I M

Østfold 
Betongprodukter as
Brandsrudv. 19, 1850 Mysen
Tlf. 69 89 15 22  • www.ostfold-betongprodukter.no
E-post: post@ostfold-betongprodukter.no

APOTEK 1 HJORTEN
Fredrikstad - Tlf. 69 36 85 85

HALDEN KOMMUNE

H A L D E N

Ekholtvn. 114, 1526 Moss
Tlf. 69 23 54 40

Malermester

Pål-André Eriksen AS
 Mob: 913 60 047
 www.pae.as
 paal@pae.as

Holleby Gods
1708 Sarpsborg, tlf. 69 14 88 79

S A R P S B O R G

Henning Solberg Motorsport
1820 Spydeberg, tlf. 901 37 321

S P Y D E B E R G

Pellygata 55, 1706 Sarpsborg
Tlf. 93 41 99 20     •    j1s1.no
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Akershus:

Landsforeningen for rygmargsskadde 
(LARS) Øst/Oslo (region NHF Oslo)
Leder: Marianne Graham Hjelmen
Elgtråkket 83, 1720 Oslo
Tlf.: 926 52 673
e-post: marianne@hjelmen.com 

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

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

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

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

Landsforeningen for kvinner med bekken-
leddsmerter (LKB) Akershus
Leder: Mona Lundby
Rud terrasse 3 B, 2005 Rælingen
Tlf: 928 97 498
e-post: akershus@lkb.no 

Handikappede barns foreldreforening (HBF) 
Akershus
Leder: Marthe Steen
Kuskerudparken 4a, 1920 Sørumsand
Tlf privat: 9000 26 763
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 

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
Havnegata 5, 1555 Son
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 Lillestrøm
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

Norges handikapforbund ungdom (NHFU) 
Øst (Østfold og Akershus)
Leder: Gabriel Wilhelmsen Hoff
Museumsveien 3 B, 1443 Drøbak
Tlf: 948 40 152
e-post: gabriel96hoff@hotmail.com 

Østfold:

Arbeidsmiljøskaddes landsforening (ALF) 
Østfold
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com

Landsforeningen for amputerte (LFA) 
Østfold
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: kariaa.jansen@gmail.com

Landsforeningen for nakkeskadde (LFN) 
Østfold
Leder: Jane Anita Jensen
Tråklestinget 29, 1537 Moss
Tlf: 69 25 95 75 / 995 94 760
e-post: j-anita@online.no 

Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) 
Østfold
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 

Landsforeningen for slagrammede (LFS) 
Østfold
Leder: Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf:  69 34 03 24 / m. 476 58 350 
e-post: aoberg@getmail.no

Landsforeningen for kvinner med bekken-
leddsmerter (LKB) Østfold
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

Handikappede barns foreldreforening (HBF) 
Østfold
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: Anne Karin Johansen
Bekkenstenveien 21, 1784 Halden
Tlf: 977 44 796
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
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:

Norsk forening for Arvelig Spastisk 
Paraparese/Ataksi (NASPA)
Leder: Jarle Sterner
Gneisveien 62, 1430 Ås
Tlf: 90 28 277
e-post: jsterner@online.no / naspa@nhf.no

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

F R E D R I K S T A D

S A R P S B O R G

Bilxstra Askim
1811 Askim, Tlf. 69 88 84 00

 _______________________________________________________

Dahl & Johnsen ANS
Østfold Næringspark, 1801 Askim, tlf. 69 81 75 15

_______________________________________________________

Østfold Inneklima AS
1814 Askim, tlf. 911 25 354

A S K I M

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

R Y G G E

R Å D E

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

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

 _______________________________________________________

Begsby Elektriske AS
1639 Gamle Fredrikstad, tlf. 908 66 122

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

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

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

Colliers Råd & Bokføring AS
Dronningens gate 13, 1530 Moss

Tlf: 69 24 96 70
www.rad-bokforing.no

Rørleggermester Terje Lilleberg
Årvoldveien 23, 1529 Moss, tlf. 911 25 254

_______________________________________________________ 

Bassengspesialisten 
1508 Moss, Tlf. 90 05 54 14

_______________________________________________________ 

Mobile Moss AS
1522 Moss, Tlf. 69 23 57 57

M O S S

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

V Å L E R

 

Trøgstad El-verk AS
1860 Trøgstad, tlf. 69 82 60 50

T R Ø G S T A D

        Rørlegger
Fredrik Enersen AS

                   Tlf. 40 85 09 96

A S K I M

Østfold 
Betongprodukter as
Brandsrudv. 19, 1850 Mysen
Tlf. 69 89 15 22  • www.ostfold-betongprodukter.no
E-post: post@ostfold-betongprodukter.no

APOTEK 1 HJORTEN
Fredrikstad - Tlf. 69 36 85 85

HALDEN KOMMUNE

H A L D E N

Ekholtvn. 114, 1526 Moss
Tlf. 69 23 54 40

Malermester

Pål-André Eriksen AS
 Mob: 913 60 047
 www.pae.as
 paal@pae.as

Holleby Gods
1708 Sarpsborg, tlf. 69 14 88 79

S A R P S B O R G

Henning Solberg Motorsport
1820 Spydeberg, tlf. 901 37 321

S P Y D E B E R G

Pellygata 55, 1706 Sarpsborg
Tlf. 93 41 99 20     •    j1s1.no



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

ØSTFOLD

GRATIS
bestillingsreise

Husk bestillingsfrist

Skal du handle, til frisøren, 
eller kanskje besøke en venn 

som bor et stykke unna? 

Flex bestillingsreise kan hente
deg utenfor døra di og kjøre deg dit

– helt gratis.
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/flexostfold

69 12 54 80

flexostfold.no


