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2019!

Regionlederen mener

Et nytt år er allerede godt i gang, og jeg håper og
tror at 2019 kan bli et rekord-aktivt år i Norges
Handikapforbund Innlandet. 2018 ble et svært
innholdsrikt år for oss i Innlandet, med blant annet
vårkonferanse, opprettelse av eget ungdomslag, BPAkonferanse med nesten 100 deltakere og markering
av FN-dagen 3. desember i regi av ungdommene. Vi i
regionstyret og på regionkontoret føler at vi går over fra
2018 til 2019 med en god dose optimisme og pågangsmot,
og vi håper at dere ute i lokallagene gjør det samme!
Vi har all grunn til å være stolte av det vi fikk til i fjor,
men samtidig må vi smi mens jernet er varmt. Noen
kaller meg for en evig optimist, men jeg mener at vi skal
fortsette den gode trenden og få til enda mer i det nye året
enn vi gjorde i fjor.
Som nevnt fikk vi et eget ungdomslag i fjor, noe
som betyr at vi i fjor hadde en vekst i antall lokallag i
regionen vår. Dette står i kontrast til det som dessverre
har vært trenden de senere årene, hvor flere lokallag har
blitt lagt ned. Ingen ting hadde gledet oss mer enn om
denne veksten kunne fortsette, og 6. februar ble NHF
Hadeland offisielt stiftet. Det betyr at vi også i år har fått
et nytt lokallag, og det er vi svært glade for. Det viser
at det går an å få frem nye lag, og det nystartede laget
på Hadeland har et uttalt mål om å jobbe aktivt opp
mot de kommunale rådene i Hadelandskommunene.
De kommunale rådene for mennesker med nedsatt

funksjonsevne er en veldig fin mulighet til å få med et
brukerperspektiv i saker som angår lokalsamfunnene,
og oppfølgingen av disse rådene er en av de viktigste
oppgavene som lokallagene har!
Et arrangement som vi jobber med å få til, og som jeg
personlig har et stort engasjement for, er NHFs deltakelse
på Arendalsuka 2019. Arendalsuka er en svært viktig
arena, hvor det som kan krype og gå av politiske partier,
mediehus and andre viktige institusjoner deltar. Fjorårets
Arendalsuke, hvor tilgjengeligheten var svært dårlig og
hvor for eksempel rullestolbrukere ikke kunne delta på
om lag halvparten av arrangementene var egentlig bare en
trist opplevelse. Derfor jobber NHF Innlandet, sammen
med flere andre regioner, aktivt med å få til en tydelig
tilstedeværelse på årets uke. I år er det også kommune- og
fylkestingsvalg, og det er særdeles viktig å være til stede
på et slikt arrangement for å snakke med de som faktisk
bestemmer over tjenester som er svært viktige i våre
daglige liv. Drømmen er å få til en egen tilgjengelig NHFbåt i havna i Arendal, slik at ikke bare vi kan komme til
politikerne og media, men at de også kan komme til oss.
Dette innebærer naturligvis mye planlegging, men jeg
håper og tror at vi skal få til dette!
Med dette gjenstår det bare å ønske dere et aktivt og
spennende 2019. Sammen skal vi sørge for at 2019 blir
et nytt sterkt år i NHF Innlandet.
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- annonser

Alle våre saler er tilgjengelige
for rullestolbrukere.
Hamar Kino aksepterer
ledsagerbevis utstedt av
Hamar kommune, og andre
norske kommuner.

www.hamarkino.no
Velkommen til oss!

Tronsmos veg 12, 2211 Kongsvinger

Tlf. 62 82 61 73

Ved - kaker - snitter - Møtemat - kafé - kurs
Kristian Walbys vei 13, 2212 Kongsvinger
Tlf. 62 88 66 60 • www.aktoer.com

Tunet Elverum AS

Gamle Trysilvei 3B, 2406 Elverum
Tlf.: 624 32 090
facebook.com • tunet-elverum.no
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Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon for
kreftpasienter og deres pårørende. Alle som har eller
har hatt kreft kan få opphold ved Montebellosenteret.
Fellesskapet er verdifullt og gir rom for erfaringsutveksling med andre i tilnærmet lik situasjon.
Det vektlegges rekreasjon og fritid i alle kurs.
Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali, Tlf 62 35 11 00
post@montebello-senteret.no
www.montebellosenteret.no

Nytt perspektiv på livet

www.dialecta.no

Lær å leve med endringer som følge av kreft

- annonser

Vi hjelper deg å lykkes!
Chem-Tech AS
Tlf: 981 26000
www.chem-tech.no
Interiørbutikk
Interiørarkitekt
Kulturhistoriske tapeter
Norsk arv
Interiørhuset TSH Interiør Design hjelper deg med å
realisere ditt drømmeprosjekt og tilbyr veiledning,
tjenester og produkter fra planlegging til ferdig resultat.
Tlf: 905 96 405 | epost: torill@tsh-interior.no

www.tsh-interior.no

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

Har du psykiske eller fysiske utfordringer?
Vi tar på oss store og små oppdrag innen verksted, karrosseri og lakk på alle bilmerker. Lang erfaring og riktig utstyr gjør at du kan stole på oss for å få jobben gjort.

Volden 11, 2656 Follebu - Telefon: 61 22 95 68 - www.follebubil.no

Bergum og Skogli
Oljeservice AS

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en
videregående opplæring?
Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet
i et trygt miljø.
www.krokeide.vgs.no

Postmannsfaret 7 , 2817 Gjøvik
Tlf : 970 28 094
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BO MIDT I HJERTET AV VALDRES!
Scandic Valdres ligger idyllisk til ved bredden til Strandefjorden, sentralt i Fagernes.
Her finner du både hyggelige butikker og spektakulære turområder rett utenfor døren.
Hos oss nyter du god lokal mat og drikke, og våkner opp til Scandic sin prisbelønte frokost
hver morgen. Vi har også et stort treningssenter med basseng og badstue. Velkommen!
Tlf. 61 35 80 00 | scandichotels.no/valdres

VALDRES
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REGIONKONTORLEDER
Jorun Granberg

Joruns tanker

Første regionstyremøte var allerede 10. januar, og da
ble flere planer lagt for det nye året. I tillegg til allerede
fastlagte planer med årsmøtet og landsmøtet, har
regionen også fått midler til hele fire ulike Extra-Express
aktiviteter. To av disse vil foregå under Arendalsuka,
og her blir det samarbeid både med LARS og NHF
sentralt. Spennende! I slutten av januar var deler av
styret på workshop på hovedkontoret i Oslo, med tema
«Valg 2019». En tverr-regional prosjektgruppe har et
års tid jobbet med å planlegge valget til høsten, og her
var vi samlet med flere andre regioner for å diskutere
og komme med innspill og tanker. Sentralstyret har
sagt at NHF i dette valget skal rette det sterkeste skytset
mot de to viktige sakene BPA og tilgjengelige skoler.
Når prosjektgruppa får sammenfattet sitt arbeid, får vi
presentert ei verktøykasse med tiltak og aktiviteter som
vi kan gjøre ute i kommunene. Vi håper at dette er på
plass så snart som mulig, så vi kan sende det videre ut til
lokallagene.
At BPA er en viktig interessepolitisk sak, er veldig
tydelig for oss på regionskontoret. Vi har på slutten av
2018 og starten av 2019 hatt flere saker knyttet til BPA,
de fleste går på kommunenes håndtering og praktisering
av ordningen. Det er all grunn til å være vaktbikkje
når kommunene skal lage nye konsesjonsavtaler, eller
gjøre andre endringer knyttet til BPA. Vi så blant annet
i Gjøvik-regionen, at det var lagt opp til en avtale
der brukerne blant annet måtte ha tillatelse for alle
utenlandsturer. Noe som er stikk i strid med helseminister
Høye sin presisering til kommunene. Stikkord for
kommunenes håndtering av BPA er manglende forståelse
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og kunnskap om hva BPA er, og hva som er intensjonen
i lovverket. Og ikke minst store forskjeller mellom
kommunene. Av og til så store forskjeller at man kan lure
på om det er samme ordning det er snakk om. Så, her har
NHF både nasjonalt, regionalt og lokalt nok å jobbe med,
for dette er en likestillingskamp som vi alle må være med
å kjempe! Like viktig som å peke på de kommunene som
har store mangler, blir å løfte opp og frem de kommunene
som har visst at de skjønner hva BPA handler som, som
eksempler til etterfølgelse.
Det går fort til 5. og 6. april og årsmøtesamlingen på
Scandic Hamar. Vi håper å se mange av dere der, for
motiverende og kunnskapsrike presentasjoner fredag, og
et spennende årsmøte på lørdag. Vi sees!

- Jorun

Foto: colourbox.com

Ute laver snøen ned, og brøytekantene blir stadig
høyere. Vi skriver februar, og 2019 er godt i gang.

- annonser

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.

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

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER
OG SERVICE-AVTALER

ATTO

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

by Movinglife

atto

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

Den perfekte scooteren på
ferie, shopping eller andre turaktiviteter. Kom deg ut med
ATTO og nyt dagene.

Se verden og bli sett med Atto!

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.

RAIZER

by Liftup
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.

GATSBY
by Vintage mobility
Scooter med personlig preg og
egen sjarmerende stil, Sveitsisk
kvalitet som går inntil 5 mil,
toppfart er 9,9 km.

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.

OGFRAM
BygdøyOPP
allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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REDAKTØR
Jørgen Wien
Organisasjonskonsulent

Jørgens hjørne

Et annet tema som berører mange ute i kommunene,
men som ikke har en like stor rolle i den offentlige
debatten, er brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
BPA er en rettighetsfestet ordning, men den forvaltes
kommunalt, noe som fører til svært store variasjoner
i tilbudet som tilbys de som har et assistansebehov i
hverdagen. I år er det kommune- og fylkestingsvalg, og
NHF har bestemt at BPA er et tema vi skal jobbe bevisst
med inn mot valget, sammen med temaet skole. På sitt
beste er BPA et svært godt likestillingsverktøy, som sørger
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for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leve
fullverdige liv. Det er dessverre veldig mange kommuner
hvor ordningen ikke fungerer slik, og det er viktig at hele
NHF sier tydelig fra til politikerne at BPA er noe man
ikke skal ta lett på. Kanskje må vi også drive litt opplæring
ovenfor politikerne, for det virker som det i visse tilfeller
er mangel på kunnskap heller enn vondvilje som fører til
dårlige ordninger.
Så min oppfordring til dere ute i lokallagene er å
jobbe bevisst opp mot politikerne i deres nærområder,
og snakke med dem om hva BPA er og hvordan god BPA
bør være. Det vil også i løpet av våren komme en del
materiale fra NHF sentralt ut til lokallagene som man kan
bruke i dette arbeidet.

- Jørgen

Foto: colourbox.com

Vi er inne i en tid hvor Innlandet påvirkes av en
del endringer, både politiske og administrative.
Fylkessammenslåingen fra 1. januar 2020 er et eksempel,
og det er en stadig kamp om hvor de ulike funksjonene i
det nye fylket skal ligge. Det samme gjelder også debatten
rundt et nytt sykehus, hvor det nylig ble vedtatt at et
nytt storsykehus skal ligge ved Mjøsbrua, mens to av de
eksisterende sykehusene mest sannsynlig skal beholdes.
Dette er en vanskelig debatt, som berører mange
personlig, ikke minst mange av våre medlemmer. Det er
naturlig at ingen ønsker å miste sitt lokalsykehus og få
lengre reisevei. Samtidig kan man argumentere for at det
kan være fordeler ved å samle mest mulig kompetanse på
et sted. Det er tydelig at dette er en diskusjon som betyr
mye for folk i Innlandet og som man ikke tar lett på, og
det er slik det skal være. Uansett hva som blir det endelige
utfallet krysser vi i NHF Innlandet fingrene for at den nye
sykehusorganiseringen skal bli en ordning som tilbyr best
mulig tjenester for de som trenger hjelp, både i akutttilfeller og for de med jevnlig behov for behandling.

- annonser

VARMEHJELPEMIDLER

SCANDIC HAMAR

ET AV NORGES MEST FLEKSIBLE OG
STØRSTE KURS- OG KONFERANSEHOTELL
Birgit Skarstein bruker varmehjelpemidler fra Minitech AS.

Hovedsponsor for
NSF Langrenn

•

Produsert i henhold til direktivet for medisinsk utstyr.

•

Kan tilpasses etter brukerens behov.

•

Har innsydd varmetråd som gir jevn varmefordeling.

•

Kan søkes om og dekkes via NAV hjelpemiddelsentral.

www.minitech.no | +47 625 77 800 | mail@minitech.no

Hotellet har blitt tildelt Norges Blindeforbunds Tilgjengelighetspris, som blir delt ut til de som har gjort en spesiell innsats for
å tilrettelegge for funksjonshemmede.
Kontakt oss gjerne for å hjelpe deg med din konferanse.
Tlf: 21 61 40 00, e-mail: hamar@scandichotels.com
scandichotels.no – garantert best pris
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- FNs internasjonal dag for funksjonshemmede

I 2018 begynte Norges Handikapforbund et nasjonalt prosjekt, som har et mål om å øke aktivitet og eierskap til 3.
desember, funksjonshemmedes egen FN-dag. Dagen ble markert over store deler av landet, og på Innlandet var det Norges
Handikapforbunds Ungdom Innlandet som stod bak en feiring og mini-konferanse på Scandic Hamar denne dagen.

FNs dag for mennesker
med nedsatt funksjonsevne
– 3. desember
3. desember:

FN-dagen for
funksjonshemmede

Av: Jørgen Wien

3. desember har lenge vært
FNs internasjonale dag for
funksjonshemmede. I 2008 ble
FN-konvensjonen for mennesker
med nedsatt funksjonsevne vedtatt
av FN, og i 2013 sluttet Norge seg til
konvensjonen. Likevel har det ikke
vært noen store tradisjoner innenfor
Norges Handikapforbund for å
markere denne dagen. Det har det
nå blitt en endring på, og selv om
dagen i år ble markert mange steder
i landet, så håper vi at den skal bli
markert enda flere steder neste år.
Feiringen i regi av NHFU
Innlandet fant sted på Scandic
hotell på Hamar, som sjenerøst lot
ungdommene låne et møterom
denne dagen. Arrangementet
innehold innledning fra leder av
NHFU Innlandet Hanna Fu Man
Koppang og en kruttsterk appell
fra styremedlem Viktoria Kessler,
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som oppfordret samfunnet om å
ta funksjonshemmede på alvor og
å følge konvensjonen de faktisk
har sluttet seg til. I tillegg hadde de
besøk av Toneheim Folkehøgskole,
som både bidro med musikalsk
underholdning og et foredrag om
folkehøgskoler og tilrettelegging ved
rektor Jon Krognes. Ungdommens
fylkesting i Hedmark deltok også
på markeringen, og holdt en appell
ved Gytis Blazevicius. I tillegg
hadde ungdommene i NHFU
Innlandet i disse førjulstider
klistret opp «ønskelister» på
veggene, med ønsker for et
fullverdig og inkluderende samfunn
for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Etter at den formelle
delen av markeringen var over
var det god tid til mingling, mat,
bursdagskake og kaffe.
Det var flott å se at både unge og

godt voksne møtte opp på denne
markeringen, selv om det fortsatt
var plass til flere i møterommet
på Scandic Hamar. Ungdommene
gjorde en formidabel jobb med
å arrangere markeringen helt på
egenhånd, og det viser at våre unge
håpefulle klarer å gjennomføre
det de setter seg som mål å gjøre.
Avslutningsvis vil NHFU Innlandet
og NHF Innlandet oppfordre andre
lokallag til å slutte seg til den nye
3. desember-bølgen, og bli med
på markeringen neste år. Kanskje
kan vi få til samtidige markeringer
rundt om på Innlandet, og dermed
skape en enda sterkere signaleffekt.
Vi kan også nevne at markeringen
på Hamar fikk omtale i ikke mindre
enn tre lokalaviser i Hedmark! Vi
sees 3. desember 2019.

FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne
ble feiret med kake, kaffe og sosialt samvær.
Foto: Gabriel Headington & Jorun Granberg
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- annonser

G A U S D A L
Oddvar Hagen Gartneri
og Blomster AS
2651 Østre Gausdal

L I L L E H A M M E R
Arkitektur
Arealplaner
Visualisering
Prosjekteringsledelse
Tlf. 61 05 90 00
www.ppark.no

G J Ø V I K

N O R D R E

Nordre Land
REGNSKAP SA

L A N D

Storgata 49, 2870 Dokka

Tlf. 61 11 88 50
www.nordrelandregnskap.no

R I N G E B U

Vi støtter Norges Handikapforbund
Hedmark Oppland

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

Ringebu kommune
Hanstadgata 4, 2630 Ringebu
Tlf. 61 28 30 00
www.ringebu.kommune.no

V E S T R E

Tlf. 61 18 95 00

T O T E N

L U N N E R
Tlf: 912 01 000 | www.gjovikservice.no

Øvre Torvgate 16
2815 Gjøvik
Tlf : 947 82 615

G R A N

Lunner kommune

Sandvn. 1, 2740 Roa
Tlf. 61 32 40 00
www.lunner.kommune.no

N O R D - A U R D A L

Storgata 52 , 2830 Raufoss
Tlf : 611 90 839

Ø Y E R

Nord-Aurdal kommune

Jernbanev. 22, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 90 00
www.nord-aurdal.kommune.no

Sørvangsbakken
29,2770
2770
Jaren
Mohagasvingen.1,
Jaren
Tel.
404
77
200
Tlf. 404 77 200
ainstall.no
www.ainstall.no
ainstall_rubrikk_48x55mm.indd 1

Ø Y S T R E

Bakken og Bakken A/S

12.12.2016 10.22.34

Sølvsbergvegen 2 , 2750 Gran
Tlf : 481 26 610 • morten@viktransport.no

www.kroonmaskin.no

J E V N A K E R

N O R D - F R O N

Lise´s Regnskapsservice AS

Gaukås Gulvstøp AS

Glassverkvegen 16
3520 Jevnaker
Tlf : 61 31 20 00

Nedregate 5 A, 2640 Vinstra

Autorisert Regnskapsførerselskap

Musmyrveien , 3520 Jevnaker
Tlf : 906 72 075
www.murmester-erlandsen.no

S L I D R E

V Å G Å

Tlf. 917 66 398 | 417 43 480

Garmo Maskin as

Tlf. 61 29 13 33
2640 Vinstra
www.ahsco.no

L I L L E H A M M E R
Alsberg Elektriske AS

Graving - Betongsaging
VÅGÅ - Tlf. 908 99 516

Gausdalsv. 695, 2625 Fåberg, tlf. 61 26 48 98

N O R D - A U R D A L
Hovrud Maskin
2920 Leira i Valdres, tlf. 48 13 30 00
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V Å G Å
Trehuseksperten AS
2680 Vågå, tlf. 97 54 20 10

NHF Hadeland

Det nyvalgte styret i
NHF Hadeland: Foran
fra venstre styremedlem
Shaqir Rexhaj, leder Kjersti
Løvhaug, økonomiansvarlig
Arve Dihle og styremedlem
Peter Andersen. Bak fra
venstre varamedlem
Wenche Grimsrud,
styremedlem Anna Røken,
styremedlem Marit Nyengen
og varamedlem Kelly
Galloway.

NHF Hadeland stiftet
Trenden har dessverre lenge vært at antallet lokallag i Innlandet går nedover, men en gjeng engasjerte
hadelendinger har gått mot strømmen og etablert et nytt lokallag, som offisielt lyder navnet Norges
Handikapforbund Hadeland. Regionen hilser initiativet hjertelig velkommen og gleder seg til å
samarbeide med det nye lokallaget.

Tekst og foto: Jørgen Wien

Onsdag 6. februar var det invitert
til stiftelsesmøte for Norges
Handikapforbund Hadeland
på Hadeland Gjestegård på
Jaren. Spenningen var stor hos
initiativtakerne Kjersti Løvhaug,
Arve Dihle og Shaqir Rexhaj, som
var veldig usikre på hvor mange
som ville møte opp. Da klokken
nærmet seg 18 begynte det å bli
godt med folk i møtelokalet, og
oppmøtet talte mellom 15 og 20
personer. Et slikt oppmøte tydet på
at et slikt lag på Hadeland har livets
rett, og et styre som teller hele syv
personer pluss to varamedlemmer
ble valgt i det nyopprettede laget.
Dette borger for en spennende tid
fremover i Hadelandskommunene
Gran, Lunner og Jevnaker hva angår

funksjonshemmedes situasjon.
Laget har et uttalt mål om å jobbe
aktivt opp mot kommunene, og
bidra aktivt inn mot de kommunale
rådene for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Lokallag i Norges Handikapforbund
på Hadeland er for så vidt ikke noe
nytt, og det har tidligere vært egne
lag både i Gran, Lunner og Jevnaker.
De siste årene har det derimot ligget
helt nede uten noen lag eller styrer,
og det er derfor svært gledelig at et
slikt lag nå har blitt etablert for hele
Hadeland. Medlemmer fra alle tre
kommunene er også representert
i styret, noe som alltid er en
fordel med tanke på blant annet
kommunale råd.
Det nye styret består av leder

Kjersti Løvhaug, økonomiansvarlig
Arve Dihle, sekretær Miriam
Tessem, styremedlemmer Marit
Nyengen, Anna Røken, Peter
Andersen og Shaqir Rexhaj, samt
varamedlemmer Wenche Grimsrud
og Kelly Galloway. Vi ønsker det nye
styret alt hell og lykke i det videre
arbeidet, og ser frem til å møte dem
på ulike arrangementer rundt om på
Innlandet.
Selv om et styre nå er satt så er det
absolutt behov for flere medlemmer i
laget, og alle som ønsker er velkomne
til å bli med. Følg med i avisa
Hadeland, på Facebook eller kontakt
regionkontoret for mer informasjon.
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Internasjonal likestillingskamp

Tekst og foto: Martine
Eliasson prosjektkoordinator
for utvekslingen /NHFU

Vår internasjonale
likestillingskamp
Denne høsten startet NHFU opp utvekslingsprogrammet,
«en inkluderende skole», sammen søsterorganisasjonen vår,
FEDOMA, i Malawi.

Fire deltakere deltok på utvekslingen,
to fra NHFU og to fra FEDOMA. De
bodde og jobbet sammen frem til jul.
Første del av utvekslingen foregikk i
Trondheim, mens andre del foregikk
i Malawi.
I både Norge og Malawi
ekskluderes funksjonshemmede
barn fra å ta del i utdanning på
lik linje med alle andre. Hele 80
% av norske grunnskoler er ikke
tilgjengelige, 44% av undervisningen
som funksjonshemmede får gis av
ufaglærte assistenter, og mange elever
får heller ikke gå på sin nærskole.
I Malawi er det kun 10 % av alle
funksjonshemmede barn i skolealder
som går på skole, og kun 2 av 5
skoler har noenlunde tilgjengelige
skolebygg. Dette er det deltakerne
jobber med for å endre med et ønske
om å skape en inkluderende skole.
Jeg, prosjektkoordinator for
utvekslingen, var med de norske
deltakerne i deres to første uker
i Malawi. Den første uken gikk
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med på innlosjere deltakerne i
den malawiske kulturen, og å bli
kjent med FEDOMA. Vi fikk møte
topplederen i FEDOMA som ønsket
oss velkommen til Malawi – The
warm heart of Africa. Malawi innfrir
virkelig dette navnet. Ikke på grunn
av den varme temperaturen, men
det varme møtet med de flinke og
engasjerte menneskene som bor der.
Allerede i løpet av den første uken,
ble vi også invitert til å være med
på et direktesendt debattprogram i
nasjonal TV-sending. Dette var en
stor opplevelse. Jeg fikk inntrykk
av at den malawiske TV-stasjonen
kjenner godt til FEDOMA og deres
arbeid for funksjonshemmede. Det
var fint å oppleve, samtidig er det noe
norske medier kan se opp til og lære
av.
I vår andre uke av oppholde dro
vi på to skolebesøk. Vi hadde møte
med både med skoleledelsen og
foreldrekomiteene i skoledistriktet. I
disse møtene fikk vi innblikk i noe av

grunnen til hvorfor det er så få barn
med funksjonsnedsettelse som går
på skole. Malawi har ikke det samme
hjelpemiddelsystemet som Norge.
Det er faktisk mange som ikke har
tilgang på hjelpemidler i det hele tatt.
Hvis barnet ikke har hjelpemiddel,
hvordan skal det kunne gå på skole
og ta del i samfunnet?
Tilgang på lærere er også en stor
utfordring. På en skole vi besøkte
var det nesten 3000 elever fordelt på
38 lærere. Når man har så få lærere
på en skole, hvordan skal lærerne
klare å se og inkludere alle elevene?
Da er det kanskje lett å glemme
elever med funksjonsnedsettelse og
skape et læringsmiljø for alle. Dette
sier noe om viktigheten av denne
utvekslingen og starte prosessen
med å skape en skole for alle. Jeg er
sikker på at deltakerne kommer til å
ta med seg nye perspektiver, ideer og
inspirasjon til hvordan vi sammen
kan skape et samfunn for alle!

- annonser
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E L V E R U M

H A M A R

K O N G S V I N G E R

SAGBRUK OG HOVLER!

Hedmark Eiendom AS
Torggt. 12/14, 2317 Hamar
Tlf. 912 49 022

Mårvn. 14, 2211 Konsvinger
Tlf: 62 88 81 33 • Epost: post@gholth.no

Langholsv. 486, Elverum

www.hornmoenbruk.no

L Ø T E N

Øyhovden Invest AS

Grøtting Olje AS

Stangeveien 111, 2306 Hamar

Tlf. 624 26 218
Mob: 906 73 511

Tlf. 62 54 32 00
Fax: 62 54 32 01

www.grottingolje.no

Mestermur AS

Torggata 32, inng. Vangsveien
Tir. og tor.: kl 12-19. Lør: 11-16
Svein Erik Tlf.: 412 64 332
Erik Tlf.: 981 01 505
Håkon Tlf.: 992 67 490 • E-post:
hakonbusterud@ha-nett.no

Grindalsvegen 3, 2405 Elverum

Tlf. 977 00 667 • 957 33 626
www.mestermur.no

Vestsivegen 269
2411 Elverum
Tlf. 995 27 327

2340 Løten – www.installasjonsservice.no

N O R D - O D A L

Odal Skogsdrift AS
2120 Sagstua

Erlend Ruud tlf. 913 54 504
www.derdubor.no/odal-skogsdrift
Nord-Odal

H A M A R

DIN ELEKTRIKER

2120 Sagstua
Bruk ditt lokale forsikringsselskap

Tlf. 62 97 88 50

www.edvardsen-elektro.no
Tlf. 62 51 86 00 / 994 22 182

Kyhnsgate 3, 2317 Hamar • Tlf. 906 36 506
www.grunnmurspesialisten.no

PMS:116c

R E N D A L E N
Rendalen Bensin
og Dekkservice AS
ved Knut B. Myrberg
og Ingvald Undseth
Tlf. 950 27 702

NAF
Hamar og Omegn

Gjerluvegen 1D, 2320 Furnes
Tlf: 90700105
hamarogomegn@naf.no

R I N G S A K E R

K O N G S V I N G E R
FURNES

Tlf. 62 35 00 22
Leverandør av garasjeport!

www.dekkteam.no

HAMAR

Tlf. 62 52 39 33

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

Tlf: 480 66 100 | post@portinnlandet.no | Vestregata 6, 2317 Hamar

Bowling 1 Hamar
Falsengt. 12, 2317 Hamar

Tlf. 62 52 03 10
Skiptvet
Bilservice AS
Epost: hamar@bowling1.no
- ditt lokale bilverksted!

Lerkevegen 50, 2209 Kongsvinger
Tlf. 954 34 013

Vi reparerer
alle
bilmerker!

Eu-kontroll
Reparasjon og service
El- og hybridbil
Aircondition service

•
•
•
•

Tlf: 69 80 93 93

Odal Bil ASMob:
Kongsvinger
488 66 823

Vi kan hjelpe deg med:
•
•
•
•

Skiptvet Bilservice AS

Følg oss på
facebook
Storveien
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Dekk
Glass
Oppretting
Bobil og lett lastebil opp til 7500 kg

Tlf. 62 88 27 10 • kongsvinger@odalbil.no
Åpningstider:
07 -Skarnes
16 (tors. 18)
Odal Bil AS

Lørdag: stengt
Tlf. 62 96 22 65 • skarnes@odalbil.no

Ta service hos oss!
Nybilgarantien gjelder og du får i tillegg med ett års fri mobilitet!

Smedstuen Kran
og Transport AS
Rosenborggutua 4, 2390 Moelv
Tlf. 62 36 44 34 / 917 91 647

Morten Skancke AS
En del av Håndverksgruppen AS

Glommengt 12, 2208 Kongsvinger. Tlf 62 81 55 23
Glommengt.
12, 2211 Kongsvinger
Tlf. 62 81 55 23 • www.ksts.no
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- annonser

R - E L V D A L

T R Y S I L

Koppang Bensin
R I N G S A K E R
S T O R - E L V D A L
og Grill AS
Koppang Bensin
Tlf. 40 14 71 72
Høyfjellssenteret Fageråsen
og Grill AS
2420 Trysil
Vi har parafin!
www.fjellgutta.no
Tlf. 40 14 71 72
Vi har parafin!
Å S N E S

n 21
a

Solør Renovasjon IKS

S T A N G E

R I N G S A K E R
Høyfjellssenteret Fageråsen
2420 Trysil
www.fjellgutta.no

Å S N E S

Tlf. 62 95 50 90

Telefon: 6246 10 54
E-post: a-kri-o@online.no

T R Y S I L

Solør Renovasjon IKS
Tlf. 62 95 50 90

Adresse:
Glopveien 21
2476 Atna

ORTOPEDISENTER
2312 Ottestad
Tlf. 62 57 39 00 • post@osto.no
Ortopediske hjelpemidler

S T A N G E

Telefon: 6246 10 54
E-post: a-kri-o@online.no

ORTOPEDISENTER
2312 Ottestad
Tlf. 62 57 39 00 • post@osto.no
Ortopediske hjelpemidler

Schjærin Radio og TV
Negardsvegen
1, 2270 Flisa
T O L G AHolmlundvn. 2, 2312 Ottestad
Tlf. 91690440
www.kbelektro.no

T O L G A
L Ø T E N
Tlf. 62 49
S 48
Ø 00
R - O D Arkitekt
A L og Ingeniørtjeneste AS
2340 Løten, tlf. 928 07 410
Tlf.
998 72 211
_____________________________________________________
Tlf. 62 49 48 00
.no
Alt innen: Modul Nordic AS
Dalstuguvegen 18, 2340 Løten, tlf- 62 54 71 10
• Våtrom
www.fias.no
N
O
R
D
O
D A L
D S K O G
• Maling
otterud motorsenter as)
Byggtorget Østmoen SagEASI D S K O G

en 13, 2230 Skotterud, tlf. 62 83 69 60

2133 Gardvik, tlf. 62 97 45 34

Meca (Skotterud motorsenter as)
H A M A R
G S V I N G E R
Å M O T Matrandveien 13, 2230 Skotterud, tlf. 62 83 69 60
Byggtakst Øst
AS
Tea Transport AS Skifervegen 4, 2322 Ridabu, tlf. 92Rena
80 25 90Blikkenslagerverksted
K482O
Grinihagen, 2450 Rena, tlf.
16 662N G S V I N G E R
_____________________________________________________
en 15, 2216 Roverud,
tlf. 905 09 626
Tea Transport AS
Gravdahl Bokhandel
Lystadvegen 15, 2216 Roverud, tlf. 905 09 626

2303 Hamar, tlf. 62 55 08 50

Schjærin Radio og TV
Negardsvegen 1, 2270 Flisa

Holmlundvn. 2, 2312 Ottestad

L Ø T E Tlf.
N 91690440
www.kbelektro.no
Arkitekt og Ingeniørtjeneste AS
2340 Løten,
Stlf. 928
Ø07 410
R - O D A L
_____________________________________________________

Tlf. 998 72 211
Alt innen:
N O R D - O D A •L Våtrom
Byggtorget Østmoen Sag AS • Maling
Modul Nordic AS

Dalstuguvegen 18, 2340 Løten, tlf- 62 54 71 10

2133 Gardvik, tlf. 62 97 45 34

Å M O T
H A M A R
Rena Blikkenslagerverksted AS
Grinihagen, 2450 Rena, tlf. 482
16 662
Byggtakst
Øst

Skifervegen 4, 2322 Ridabu, tlf. 92 80 25 90
____________________________________________________

Gravdahl Bokhandel
2303 Hamar, tlf. 62 55 08 50

- Over 100 års erfaring med transport
- Tilstede i hele Norge og Sverige
-

Besøk oss på: www.litra.no

- Over 100 års erfaring med transport
- Over 100 års erfaring med transport

-

Tilstede i hele Norge og Sverige

-

Besøk oss på: www.litra.no

- Tilstede i hele Norge og Sverige
-

Besøk oss på: www.litra.no

Optimal
Damvegen 31
Hverdagshjelp
2435 Braskereidfoss,
Forestia AS

Alt innen renhold

Tlf. 38 13 71 00

Tlf.: 917 85 219 • www.optimalhjelp.com

forestia.kundesenter@byggma.no
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Optimal
Forestia AS
Hverdagshjelp
Damvegen 31

Alt innen renhold
2435 Braskereidfoss,

Tlf.: 917 85 219 • www.optimalhjelp.com

Tlf. 38 13 71 00
Bilpark:
forestia.kundesenter@byggma.no
I 06565 Drosjene Lillehammer Taxi er det i dag i
alt 18 personbiler/stasjonsvogner.
4 drosjer med 6 seter/passasjerer, 4 drosjer med
8 seter/passasjerer, 2 med 16 seter/passasjerer.

- annonser

Storgata 47, 2870 Dokka

Land Blikkenslagerverksted
utfører alt innen
Blikkenslagerfaget
• Takrenner
• Ventilasjon
• Piper
• Beslag

L I L L E H A M M E R
Alsberg Elektriske AS
Gausdalsv. 695, 2625 Fåberg, tlf. 61 26 48 98

Bjorliheimen Hotell
og møtesenter AS

N O R D - A U R D A L
Hovrud Maskin
2920 Leira i Valdres, tlf. 48 13 30 00

2669 Bjorli

V Å G Å
Trehuseksperten AS

Tlf. 61 24 55 61
www.bjorliheimen.no

2680 Vågå, tlf. 97 54 20 10

Epost: slianes@bjorliheimen.no

UNIVERSELL UTFORMING
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med
informasjon om universell utforming i
Statsbyggs arbeids- og publikumsbygg
som høyskoler/universiteter, museer,
trafikkstasjoner med mer.

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

STATSBYGG.NO
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- aktuelt

Årets siste slagkafè
i Landsforeningen
for slagrammede i
Oppland

Godt oppmøte på årets siste
slag-kafè i LFS Oppland.

Tekst og foto: Jørgen Wien

Landsforeningen for slagrammede (LFS) Oppland
har i flere år arrangert en månedlig «slagkafè» for sine
medlemmer første mandag i hver måned. Formålet med
disse kafè-møtene er først og fremst å skape en sosial
møteplass for personer som har opplevd slag eller er
pårørende til noen som har det. Selvfølgelig snakkes det
også om temaer relatert til slag på disse arrangementene,
men det er ikke slik at det er lagt opp til spesifikke
temaer. Til det arrangerer LFS Oppland i stedet noen
egne temakvelder i løpet av året. Den siste tiden har
slagkafèen funnet sted på kafèen «10 and Coffee» i
Gjøvik sentrum.

Undertegnede ble bedt med på årets siste slagcafè, og
siden det var årets siste så fikk de fremmøtte påspandert
kaffe, karbonadesmørbrød og kake fra foreningen. Dette
var den tiende slagcafèen i 2018, og oppmøtet talte 12
personer, noe de kunne fortelle var et relativt normalt
oppmøte på disse mandagene. Leder av LFS Oppland
Kirsten Engen kunne fortelle at disse cafène vil fortsette
også i 2019, og at alle medlemmer er velkomne til å delta.
Neste gang er mandag 4. mars kl. 12.00 på 10 and Coffee
i Gjøvik.

Klart for årsmøte i NHF Innlandet
5. og 6. april på Scandic Hamar

Bilpark:
I 06565 Drosjene Lillehammer Taxi er det i dag i
alt 18 personbiler/stasjonsvogner.
4 drosjer med 6 seter/passasjerer, 4 drosjer med
8 seter/passasjerer, 2 med 16 seter/passasjerer.
8 og 16 seters minibusser er bygd for håndtering
av rullestol
Last ned 06565 Drosjene – taxi appen
Adresse: Oskar Skoglys veg 2, 2619 Lillehammer
Tlf: 06565
Kundeservice: 61222020

www.06565.no
18

Årsmøtetiden er godt i gang rundt om i lokallagene, og
snart er det også tid for årsmøtet på regionnivå, som
avholdes 5. og 6. april. Som vanlig de siste årene er
stedet Scandic hotell på Hamar. I tråd med tidligere år
organiseres fredag 5. april som en «mini-konferanse»
rundt et tema, mens lørdag 6. april er holdt av til selve
årsmøtet, hvor blant annet et nytt regionstyre for de
neste to årene skal velges.
Teamet for fredagen er rehabilitering og velferdsteknologi, og vi lover at det blir flere interessante
innlegg rundt disse temaene. Blant annet blir det et
foredrag om rollen til en brukerkonsulent ved
Sykehuset Innlandet og et foredrag om likepersonsarbeid og mye mer. I tillegg blir det underholdning ved
Ove Røsbak, samt middag, sosialt samvær og alt annet
som hører med til årsmøtehelga. Lokallagene skal ha
mottatt invitasjon til årsmøtet og oversikt over hvor
mange delegater de kan sende, og vi håper å se alle våre
lokallag representert på årsmøtet.

- Kontaktoversikt

Kontakter regionstyret, lokallag og landsforeninger

NHF Innlandet

j.loevdal@online.no

Regionkontorleder:
Jorun Granberg
979 59 322
Jorun.granberg@nhf.no

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

Organisasjonskonsulent:
Jørgen Wien
907 24 929
Jorgen.wien@nhf.no

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

Regionstyret:
Leder:
Shaqir Rexhaj
906 03 969
Shaqir_hrexhaj@hotmail.com
Nestleder:
Kirsten Engen
924 50 739
Kirsten_1946@yahoo.no
Styremedlemmer:
Synnøve Bratlie
62 57 80 41/ 408 75 342
synnbra@online.no
Svein Bjørklund
901 79 276
svein@east.no
Remi Johansen
917 79 008
Remi.johansen@me.com
Ungdomskontakt:
Christoffer Kongshaug
995 51 537
1985kongshaug@gmail.com

Lokallagene:
NHF Land
Arild Flaten
911 37 453
ariflate@online.no
NHF Valdres
Gerd Kongslien Bjerkli
900 82 490
gerdbjerkli@live.no
NHF Toten
Ragnhild Hansen
950 87 225

NHF Vågå
Kåre Bakken
916 90 334
mmoen@online.no
NHF Løten
Steinar Aas
986 29 077
s-aas3@online.no
NHF Elverum og Omegn
Gunvor Olbergsveen
62 41 19 37
NHF Skjåk
Mari Langleite Barrusten
918 01 228
jobarrus@online.no
NHF Glåmdal
Svein Bjørklund
901 79 276
svein@east.no

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

Handikappede barns
foreldreforening

LFS Oppland
Kirsten Engen
924 50 739
Kirsten_1946@yahoo.no

HBF Innlandet (kontakt)
Irene Dillerud
930 33 694
irene.dillerud@online.no

LFS Hedmark
Heidi Myrvold
916 88 093
heidi_myrvold@live.no

Landsforeningen
for kvinner med
bekkenløsningsplager

Landsforeningen for
nakkeskadde

LKB Innlandet (kontakt)
Ann-Jorunn Magnussen
450 27 625
annjorunnmagnussen@
hotmail.com

LFN Hedmark (kontakt)
Mona Lie
934 27 019
monalie.1970@gmail.com

Landsforeningen for
amputerte
LFA Innlandet (kontakt)
Randi Mellem
916 39 145
Rin-mel@online.no

Landsforeningen for
ryggmargsskadde

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

LARS Innlandet
Anders Nupen Hansen
976 43 232
anders@totalsport.no

NHF Hamar og Omegn
Synnøve Bratlie
62 57 80 41 / 408 75 342
synnbra@online.no

Landsforeningen for
polioskadde

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

Landsforeningen for
slagrammede

LFPS Oppland
Annelise M. Krågsrud
915 32 749
perkraag@online.no

LFPS Hedmark
NHF Stor-Elvdal og Rendalen Håkon Jacobsen
480 92 853
(kontakt)
Haakon.jac@online.no
Eli Oddveig Olsen
901 36 173
Elioddveig.olsen@gmail.com
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Returadresse
Norges Handikapforbund
Innlandet
Storgata 14,
14
2815 Gjøvik
2515

Nesten 100 personer samlet til
BPA-konferanse i Innlandet
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) betyr for mange muligheten til å leve fullverdige liv. At det er et
tema som engasjerer er tydelig - nærmere 100 medlemmer, kommunalt ansatte, BPA-leverandører og andre
tilbrakte nemlig en hel dag på en dagskonferanse i regi av NHF Innlandet dedikert til temaet BPA.
Tekst og foto: Jørgen Wien

Initiativet til en dagskonferanse med tema BPA kom
fra regionstyret i Innlandet, som mente det var på
høy tid å få til et arrangement som problematiserer
BPA-ordningen. Det er en kjent sak at til tross for at
BPA-ordningen er en rettighetsfestet lov så praktiseres
ordningen svært ulikt fra kommune til kommune.
Med bakgrunn i dette så inviterte NHF Innlandet både
medlemmer, kommunalt ansatte som jobber med BPA,
rådsmedlemmer, BPA-leverandører og andre interessert
til Hamar 25. oktober for å både lære mer om og
problematisere BPA-ordningen og dens praktisering.
Som arrangører hadde vi budsjettert med 60 deltakere
og håpet på 80. Fasit på konferansedagen var at ca. 95
personer var til stede i den såkalte Lillesalen på Scandic
Hamar. Dette oppmøtet var over all forventning, og vi
ønsker å takke alle som deltok. Samtidig var det sterke
oppmøtet også en bekreftelse for oss på at dette var et
arrangement som det var behov for.
Konferansen ble åpnet av NHFs forbundsleder
Arne Lein, som understreket viktigheten av å ha en
velfungerende ordning. Det stramme programmet
gikk deretter slag i slag med innledninger fra både

Ringsaker kommune og Gran kommune som delte sine
erfaringer med kommunale og private leverandører av
BPA i egen kommune. Monica Haugen og Ida Hauge
Dignes fra NHF og NHFU fortalte hva det å ha eller
ikke ha BPA betyr for deres liv, mens Einar Holand fra
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) tok for
seg både muligheter og utfordringer fra kommunenes
side. I tillegg hadde vi besøk av 8 ulike private BPAleverandører; Uloba, Aleris, Jag Assistanse, Optimal
Assistanse, AssisterMeg, Olivia Assistanse, HjemmeBest
Assistanse og Prima Assistanse. Leverandørene hadde
stands inne i møtelokalet hele dagen og de holdt også en
kort presentasjon av sine bedrifter og tjenestene de tilbyr.
Vi føler selv at konferansen ble et helstøpt
arrangement som tok opp BPA-ordningen fra flere ulike
ståsteder. Samtidig var det første gang at vi gjennomførte
et arrangement av et slikt format, og det er helt sikkert
ting som kunne vært gjort bedre. Vi tar gjerne imot
tilbakemeldinger fra de av dere som var til stede, og fra
dere andre vil vi gjerne høre hvilket tema vi bør prøve
å ta opp på lignende arrangementer i fremtiden. Send
gjerne en mail til jorgen.wien@nhf.no.

