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2019 et historisk år for NHF Øst
2019 blir et historisk år for oss i NHF Øst. Det blir det siste året
vi samarbeider med fylkeskommunene Akershus og Østfold.
Om under et år er våre fylker blitt til Viken.
Fra 2020 er vi i fylkeskommunen Viken. NHF Øst har i mange år hatt gode tilskudd fra
Akershus og Østfold til drift og aktiviteter. Fylkene har også gitt tilskudd til SAFO Øst.
Det blir spennende å se hva den nye fylkeskommunen VIKEN vil bevilge til drift og aktiviteter til funksjonshemmedes organisasjoner. Arbeidet med påvirkning mot fylkeskommunens budsjett for 2020 er i full gang fra regionstyret.
2019 blir også et aktivt år i NHF-organisasjonen som helhet. Det er planlagt flere felles
aktiviteter på samme tidspunkt i ALLE organisasjonsleddene i NHF. Aktivitetene er som
følger:
• Verveuke.
• Valg 2019.
• Markering av 3.desember, FN-dagen for funksjonshemmede.
I tillegg skal det gjennomføres årsmøter i lokallagene og regionen, 6. april avholder
NHF Øst sitt årsmøte. I sommer skal også NHF ha sitt landsmøte, denne gang blir det
avholdt i Asker.
Så vil jeg minne om at det i dette RegionNytt er med en kursoversikt for NHF Øst og
SAFO Øst kursene i 2019. Det er viktig å trekke fram kursene i Brukermedvirkning;
NHF/SAFO skal sende forslag på kandidater til kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne i alle kommunene i Akershus og Østfold, etter valget i september 2019. Det blir viktig at så mange som mulig som er kandidater/representanter i
rådene deltar i opplæringen. Om du er ny eller har erfaring fra arbeid i råd er det viktig
delta, det er alltid noe nytt om lover og forskrifter og det er viktig å delta med erfaringen du har fra din hverdag.
Ønsker dere alle fin vår!
Arild Karlsen,
Regionleder NHF Øst
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HELT PÅ GRENSA

Anne Karin Johansen

Sammen er vi sterke!?
Nytt år og nye muligheter. Tja vi pleier å si det, men når du
leser dette har det gått flere uker av det nye året. Tiden går
så fort, eller er det jeg som begynner å bli gammel? I sommer venter jeg mitt femte barnebarn. Gleder meg selv
følgelig like mye i dag som for 14 år siden da det eldste
barnebarnet dukket opp. Livet går videre og jeg må bare
følge med.

Min erfaring som organisasjonsmenneske
har gitt meg en trygget om at jeg ikke snakker
for meg selv, men på vegne av flere. NHF har
lært meg noe om at det finnes noen felles
plattformer.
2019 har noen utfordringer. Vi har kommunevalg og vi forbereder oss til Viken. Jeg har denne gangen sagt fra meg
plassen min på lista og posisjonen min som lokalpolitiker
er over. Grunnen til det har bakgrunn i nominasjonsprosessen i Halden. Og den var ett kapittel for seg. Det rare er at
etter det ble kjent at jeg trakk meg, så har kollegaer i eget
parti men også fra andre partier gitt uttrykk for at jeg kommer til å bli savnet. Ikke fordi jeg først og fremst har vært
en god Arbeiderpartipolitikker, men fordi jeg også representerer noe annet. Noen politikkere har sagt det rett ut: at
jeg har gitt innsyn i en verden de ikke kjenner. Min erfaring
som organisasjonsmenneske har gitt meg en trygget om at
jeg ikke snakker for meg selv, men på vegne av flere. NHF
har lært meg noe om at det finnes noen felles plattformer.
Halden-politikerne har ikke bare hørt om universell utforming til det kjedsommelige, de har opplevd det. Og for
noen har det satt sine spor. Jeg har også lært verdien av å
kjenne noen.
Jeg forsvinner ikke fra politikken i Halden. Jeg får bare en
ny hatt. Men alvoret i dette er at NHF må bli synligere. Vi
har ett politisk ansvar for å synes. Ikke nødvendigvis i
Pride-parader og i protesttog, men som synlige samarbeidspartnere. Vi må samarbeide med andre foreninger på
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lokalplan og vi må kjenne lokalpolitikerne våre. Det finnes
muligheter og vi må gripe dem ellers er vi ferdige. Og vi må
ta vare på hverandre.

Det var en merkelig følelse å sitte der og høre
kommunen plukke et liv fra hverandre. Hvorfor
trenger man BPA? Kan du gå på do alene?
Hvor ofte dusjer du? Jeg følte at brukeren
ble viska ut i møte med byråkratiet.
Jeg fikk lov å være med ett medlem når hun skulle søke på
BPA, på grunn av alle mine hatter og verv har jeg tidligere
unngått sånne likeperson-situasjoner. Det var en merkelig
følelse å sitte der og høre kommunen plukke et liv fra hverandre. Hvorfor trenger man BPA? Kan du gå på do alene?
Hvor ofte dusjer du? Jeg følte at brukeren ble viska ut i
møte med byråkratiet. Jeg tror nok at møtet gikk bra, vedkommende var godt forberedt og kunne snakke for seg, og
jeg var bare en moralsk støtte. Men tenk om det er en ungdom uten nettverk. Vi må stå sammen og hjelpe hverandre.
Vi må spørre oss selv; hvem kjenner jeg i miljøet som kan
støtte meg.
Erna har sagt at BPA-ordningen skal styrkes. Men da må
det følge med penger. Kommunene har ikke flust med penger og det jeg kommer til å savne minst, er budsjettbehandlinger. Men kom igjen ut i kommunene: studer listene
til partiene! Skaff dere venner og bli kjent. Og hvor dumt
det enn høres, det er ikke partiprogrammene som betyr
mest, det er den daglige kampen om penger og posisjoner
som teller. Sammen er vi sterke ja, men vi er langt fra
sterke nok.

Helt på grensa,
Anne Karin Johansen
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ADVOKATSPALTE

Tilpasning av bolig og Husbanken
■ Tekst: Av advokatfullmektig Henrik Skrimstad, Advokatfirmaet Halvorsen & Co

Dersom man har fått nedsatt funksjonsevnen, så er det
ikke sikkert at boligen man bor i har de mest hensiktsmessige løsningene lenger. Det vil i mange tilfeller være
ønskelig å tilpasse boligen slik at man kan fortsette å bo
der man ønsker. Slike tilpasninger vil ofte medføre kostnader og i mange tilfeller bør det planlegges godt for å
få et best mulig resultat. Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere
planlegging og tilpasning av bolig. Denne artikkelen
skal forsøke å gjøre de ulike ordningene noe mer oversiktlige.
Dersom du har behov for å foreta enten enkle tiltak for å
bedre tilkomsten til boligen eller foreta større ombygginger for å tilrettelegge boligen, så kan man søke tilskudd eller lån hos Husbanken. Husbanken tilbyr også
ordninger hvor man kan søke om tilskudd til utredning
og prosjektering for å avdekke behov, muligheter og
kostnader. For å søke tilskudd eller lån hos Husbanken,
så kan man ta kontakt med kommunen der man bor for
å få veiledning og hjelp. Informasjon finner man også
elektronisk hos www.husbanken.no. Søknadsfristene
for støtte fra Husbanken vil variere fra kommune til
kommune, så det anbefales at du tar kontakt med kommunen du bor i.
Utgangspunktet for tildeling av tilskudd og lån i husbanken er en økonomisk behovsprøving og en vurdering av
tiltaket som søkes. Det kan søkes uavhengig av om man
eier eller leier boligen man bor i. Tilpasningen må etter
en helhetsvurdering være hensiktsmessig og behovet
for tilskudd vil bli vurdert i sin helhet ut fra husstandens
økonomiske situasjon på sikt. Hver kommune vil ha et
budsjett for tilskudd gjennom husbanken og størrelsen
på tilskuddet vil derfor også avhenge av tilgjengelige
midlene i budsjettet. Det betyr at det vil kunne være
lokale forskjeller mellom kommunene.
Støtteordningene for utredning og prosjektering av
boliger som skal dekke spesielle behov er fritatt fra de
lokale budsjettene, og søkers økonomi vil heller ikke
vurderes, da disse midlene søkes direkte fra Husbanken.

Standardsatsene for utredning er at det dekkes kost
nader opp til kr 20 000,- per sak. Kostnader for prosjektering dekkes også opp til kr 20 000,- per sak. Det kan
også i særskilte tilfeller søkes høyere tilskudd, men da
vil det bli foretatt en vurdering av blant annet søkers
økonomi. Det betyr at man kan søke om totalt
kr 40 000,- til utredning og prosjektering av boliger som
skal dekke spesielle behov. Dette vil kunne dekke kostnadene ved arkitekt eller lignende slik at man får en god
vurdering av behov, muligheter og kostnader.
Dersom det er mindre tilpasninger i boligen ved gjenstander eller hjelpemidler, så vil hjelpemiddelsentralen
kunne tilby en del hjelpemidler for å gjøre boligen mer
funksjonell. Hjelpemiddelsentralen har en lang rekke
ulike hjelpemidler som alt fra tilberedning av mat til
belysning og trappeheis. Man kan se noen av de ulike
hjelpemidlene på www.hjelpemiddeldatabasen.no.
Vilkårene for å få låne slike hjelpemidler er at man har
fått en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne. Det vil si at det vil bli foretatt en vurdering knyttet
til det enkelte hjelpemiddelet man søker og søkers nedsatte funksjonsevne. Man kan søke direkte hos hjelpemiddelsentralen, men det enkleste vil være å ta kontakt
med helsetjenesten i kommunen der du bor slik at dere
sammen kan utrede behov, lage søknad og deretter
kunne få oppfølging dersom det er ønskelig.
Avslutningsvis har også NAV en ordning som kalles
grunnstønad. Du kan ha rett til grunnstønad hvis du har
nødvendige ekstrautgifter friske personer ikke har. Med
ekstrautgifter menes løpende utgifter som er kommet
etter inntrådt sykdom eller skade og må som hoved
regel vare i 2-3 år eller mer. Grunnstønaden vil regnes
ut etter ulike satser avhengig av utgiftene dine.
Ekstrautgifter kan for eksempel være drift av tekniske
hjelpemidler i boligen eller lignende. En slik søknad må
sendes inn skriftlig og ekstra utgiftene man har må
kunne dokumenteres. Det vil derfor anbefales at man
tar kontakt med NAV for å få veiledning til en slik søknad.

5

Medlemsblad for NHF Øst

Kryssord

Minneord
Vi minnes Aase Larsen, æresmedlem i NHF
Halden og Aremark, som sovnet stille inn
den 21. desember 2018.
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Fredag den 21. desember fikk jeg den triste beskjeden om at Aase Larsen var gått bort. Etter noen uker
med sykdom sovnet Aase inn, omringet av sine
kjære.
Aase Larsen var en bærebjelke for Handikaplaget.
Da hun drev forretning var loddboka vår fast inventar
på disken og det var ikke få lodd som ble kjøpt og
solgt. På bakrommet satt en vennegjeng og broderte,
strikket og planla gevinster og lagets drift.
Det var ingen hemmelighet at vi var glad i Aase
alle sammen, og noen uker før sin bortgang var Aase
med og feiret laget sitt 35 års-jubileum. Pynta og fin
satt hun sammen med sønn og svigerdatter og koste
seg med god mat, da jeg satt meg ned og tok noen
ord med familien. Sønnen fortalte at for Aase var et
besøk til laget som å komme hjem.
Ikke uventet ble Aase for noen år siden æret med
æresmedlemskap. Hun jobbet på sin måte for Norges
Handikapforbund. Hun fikk med folk og hun stilte på
møter. Og et medlemsmøte uten Aase er nesten
utenkelig. Plassen hennes blir tom, og ingen skal
lenger minne meg på at jeg snakker for fort eller
glemmer mikrofonen. Helt til det siste kom det klare
meldinger og selv om synet var blitt dårlig kjente hun
oss igjen på stemmen. Og hun hadde en god kommentar til oss alle sammen.
Aase Larsen etterlater seg en sønn og sviger
datter, med barn og barnebarn. Våre tanker går til
dem som skal føre familien videre. En stol er tom,
men minnene er så utrolig mange. Vi lyser fred over
Aase Larsen sitt minne. Hvil i fred Aase, så skal jeg
love å ta vare på handikaplaget ditt inntil jeg også
leverer stafettpinnen videre.
Anne Karin Johansen,
NHF Halden Aremark

Veien videre fremover
– sammen om ny felles framtid
Frem mot fylkessammenslåingen i 2020 vil vi vie litt plass i hvert nummer til å gi
dere litt informasjon om Viken og hva vi som organisasjon gjør for å sikre å bli
inkludert å hørt både i prosessen og i det nye fylket.
■ Tekst: Sverre Bergenholdt

Kjære alle sammen, om snaut et år er vår nye fylkeskommune
VIKEN en realitet. Vi går inn i et fellesskap som spenner fra
Hardangervidda i Vest og til Halden i Øst og med 51 kommuner
til sammen.
NHF har med sine 2 berørte regioner, NHF Oslofjord Vest og
NHF Øst tatt konsekvensen av vår nye framtid og allerede i
2018 opprettet ulike former for kontakt med Viken. NHF Øst er
delegert ansvaret for den formelle kontakten med Viken og
Sverre Bergenholdt er oppnevnt som koordinator, i samarbeid
med Åse Jakobsen fra Buskerud.
Visjon og mål
Fellesnemda vedtok 4. september 2018 at Viken fylkeskommunes visjon og mål skal være:

VIKEN VISER VEI Bærekraft - Utvikling - Kompetanse.
Bærekraft: Viken fylkeskommune skal jobbe for å være en livskraftig region, fremme en balansert og bærekraftig utvikling i
by og bygd. FNs bærekrafts mål ligger til grunn.
Utvikling: Viken fylkeskommune skal motvirke sosiale forskjeller, ta vare på og styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet. Viken skal utvikle og bruke
ressursene på best mulig måte og være attraktive for inn
byggere og næringsliv. Styrke og utnytte regionens muligheter
og unike fortrinn.
Kompetanse: Viken fylkeskommune skal være en attraktiv
arbeidsgiver med en sterk digitaliserings- og innovasjons
kultur. Gi kvalitetsutdanning som samsvarer med behovene i
samfunnet. For å fremme verdiskapning og sysselsetting skal
Viken bidra til at regionens unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.
Styringsform
Fellesnemda er Vikens øverste politiske organ og består av 16
medlemmer fra Akershus og 9 fra henholdsvis Buskerud og
Østfold. Leder er fylkesordfører i Akershus Anette Solli (H) og
nestlederne er fylkesordførerne i Buskerud og Østfold, Roger
Rydberg (AP) og Ole Haabeth (AP).
Vikens fremste oppgaver
Storting og Regjering har vært klar i sin bestilling til våre nye
fylkeskommuner. Flere oppgaver er flyttet ut til fylkene som
bl.a. annet har fått større ansvar for samferdsel, kompetanse
og næringsutvikling. Samtidig er foretatt en klar avgrensning
mellom Fylkesmann og fylkeskommunene. Fylkesmann får en
mer tydelig tilsynsrolle, mens fylkeskommunene er gitt større
ansvar og bedre muligheter for å utvikle fylkene i tråd med
regionale behov og muligheter.

Samferdsel
Fylkeskommunen fortsetter som største aktør og har
ansvaret for fylkesveier og kollektiv- transport. Den statlige
tilskuddsordningen for utvidet TT-tilbud overføres Viken
etter at ordningen blir en nasjonal ordning.
Kompetanse og integrering
Utvidet ansvar for regional kompetansepolitikk, bør ha stor
betydning i forhold til «arbeid – opplæring for alle».
Tilskudd til VO og livslang læring, traineeordninger, jobbsjansen m.m. blir viktige oppgaver.
Kultur
Ansvar for alle institusjoner med regionalt nedslagsfelt.
Større ansvar for prosjektmidler og driftstøtte, herunder
spillemidler til kultur og idrett.
Folkehelse
Friskliv, mestring og læring er viktig stikkord. Midler i program for folkehelsearbeid vil etter programperioden innlemmes i fylkeskommunenes rammetilskudd. Viktige
stikkord bør være en samordnet statlig, regional og
kommunal helsetjeneste med vekt på kompetanse, forebygging, samordningsreformen.
Regional planlegging
Flere statlige institusjoner og tiltak blir overført til Viken.
Forutsetter gode prosesser, planlegging, oppfølging, men
ikke minst involvering av frivillig sektor, brukergrupper
m.v. Fylkesrådet for funksjonshemmede blir en viktig
møteplass og ny forankring i kommuneloven har økt
betydning. Likeledes er viktig å sikre frivillig sektor og
organisasjoner grunnlag for deltakelse og involvering, ikke
minst gjennom gode drifts- og aktivitetstilskudd.
NHF er svært godt fornøyd med at Fellesnemda allerede
har besluttet at UU (Universell utforming) er en viktig
bærebjelke i fylkeskommunens fremtidige virke.
Nettverk
NHF arbeider aktivt med å knytte nettverk med både det politiske som de administrative organer innen Viken. Vårt påvirk
ningsarbeid er ikke minst viktig i forhold til de politiske partier
og våre folkevalgte. Med tanke på involvering på et så tidlig
tidspunkt som mulig er gjensidig kontakt med de fleste av
Vikens fylkesdirektører viktig.

Mer informasjon om vårt arbeide opp mot den nye fylkes
kommunen kan du lese på våre nettsider.
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AKTUELT politikk og forskning
Viken
I begynnelsen av februar var
det møte i Fellesnemda Viken.
Der var våre representanter
Åse Jakobsen og Sverre
Bergenholdt til stede for å tale
vår sak og knytte kontakter
som kan være viktige for oss
når fylkessammenslåingen trår
i kraft fra 01.01.2020.
Les mer om vårt arbeid med
Viken på side 7.

Like før møtestart i Fellesnemda til Viken (tilsvarer fylkestinget). Her håndhilser Sverre
på Hovedprosjektleder i Viken Harald Horne. Harald har tidligere vært fylkesrådmann i
Akershus og Østfold og de kjenner hverandre godt fra tidligere. Denne gang dreide
samtalen seg bl.a. om Fylkesrådet for funksjonshemmede i Viken og fremtiden her.
Viken sender i disse dager ut forslag til retningslinjer for de ulike påvirkningsrådene
med høringsfrist innen 1. april. 2019.

SAFO-møte i Østfold
Den første helgen i februar arrangerte SAFO Øst en
samarbeidskurs med deres medlemsorganisasjoners
styrer. Kurset varte fra fredag til lørdag og ble holdt i
Østfold. For å ha et godt samarbeid i SAFO er det viktig
at organisasjonene møtes og snakker om felles
problemstillinger, interessepolitikk og samarbeidsformer og plattformer. Dette kurset var veldig vellykket og
vi gikk ut av det med ny SAFO-giv.

Bruker du
nettsidene våre?
Det er ikke bare på facebook vi
legger ut ting!
Vi har en flott nettside der vi legger hva vi
jobber med og en del praktisk informasjon.
Før jul vil vi lansere en helt ny felles
kalender for hele regionen. Da kan alle
lokallagene sende inn sine arrangementer,
for å få de publisert på
regionens nettside.

SAFO?
SAFO er samarbeidsforumet av funksjonshemmedes
organisasjoner. Vi arbeider for likeverd og likestilling
for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Forumet består av NHF, Norsk forbund for
utviklingshemmede (NFU) og Foreningen
Norges Døvblinde (FNDB).
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Det har også kommet en ny side som heter
«for tillitsvalgte»; hvor det vil ligge mye
nyttig informasjon for deg som har et
verv i NHF.
http://oest.nhf.no/

Her sitter Eva
og Sverre
sammen med
Paralympics
-94 maskot
«Sondre».
Vi venter her
på Kongen og
dronningen,
klar for fest.

25 år siden OL og Paralympics fant sted
■ Tekst og foto: Sverre Bergenholdt

Sammen med min kone Eva var jeg særskilt invitert
sammen med andre prominente personer, kommunale
og offentlige pamper, lokale kjendiser, ledere, utøvere
og ikke minst vår kjære Konge og Dronning. Sverre
hadde Dronningen til bords under den offisielle lunsjen.
Før kveldens middag var det fakkelfest og underholdning ved bl.a. Arve Tellefsen, SiLyA, Ole Anthonsen og
lokale krefter.

Vi vil høre fra deg!
RegionNytt 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:
12. mai 2019
Bidrag kan sendes til:
Gyda Nullmeyer– gyda.nullmeyer@nhf.no

Under arrangementets store middag hilste Gerhard
Heiberg (OL) og Sverre Bergenholdt fra Paralympics.
Det var over 400 gjester til stede. Begge Lillehammerlekene er fortsatt å regne som verdens beste vinter
Olympics/Paralympics noensinne. Vi har noe å være
stolte av, ikke bare våre fantastiske utøvere, men frem
for alt våre norske verdier- og at vi kan lage fest!

Ønsker du å
motta RegionNytt
elektronisk?
RegionNytt er regionenes medlemsblad
som sendes ut til alle medlemmer av NHF
Øst. Vi ønsker nå å tilby våre medlemmer å
få bladet tilsendt elektronisk i stedet for i
posten. De som fremdeles ønsker det tilsendt i posten skal selvfølgelig få dette.
Ønsker du å motta bladet elektronisk kan
du gi beskjed ved å sende en epost til Gyda
Nullmeyer – gyda.nullmeyer@nhf.no.
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NHF Øst anbefaler: kurs!
NHF Region Øst har mange gode og spennende kurs på gang for 2019.
Erfaringsmessig så har kursene gode forelesere, og samspillet
mellom foreleser og kursdeltakere har vært veldig bra.
Disse erfaringene vil dere også få ved deltakelse.
■ Tekst: Ragnhild Skovly Hartviksen, 2. nestleder i Regionstyret.

Lurer du på hvordan du kan bruke de ulike sosiale midlene,
kommunisere og videreformidle informasjon via disse
mediene? Eller kanskje kan du mye om hvordan en trygd
og sikkert kan bruke disse mediene? På kurset
«Presentasjon, kommunikasjon og sosiale medier» har
du som ønsker å lære mer mulighet for å lære av dyktige
forelesere. Du som er trygg på bruken av sosiale medier
har en ypperlig mulighet for være med på kurset og dele av
din erfaring og kompetanse og hjelpe og støtte de som
trenger det.
BPA er en av de viktigste sakene for medlemmene. Det er
en utfordring både for nye søkere og for de som har hatt
BPA tidligere i forhold til f.eks. hvis det skjer endringer
som gjør at BPA timene må endres. Dette er kurs ikke bare
for deg som trenger BPA, men kanskje du har barn som
trenger BPA, eller du trenger å vite hvordan du skal gå
fram når det gjelder å søke, klage, anke. BPA-assistenter
vil også ha godt utbytte av dette kurset, så anbefaler at de
også er med på kurset.

mange spørsmål rundt dette, men dere på bilkurset og still
alle spørsmålene du går og lurer på. Her vil det være forelesere og deltakere som har erfaringer og som ønsker å
dele sine erfaringer, i tillegg til at du blir oppdatert på lovverket rundt det med anskaffelse av NAV bil.
Vi har alle ulike erfaringer når det gjelder sykdom og diagnoser. I denne sammenheng er Likepersonarbeidet viktig.
Det er mange som trenger noen å snakke med og få tips og
råd f.eks. hva finnes av hjelpemidler, hvordan forholde seg
til sin egen diagnose, hvor kan jeg søke hjelp? Ja spørs
målene er mange der ute. Da er det viktig at du som likeperson vet hvordan du skal gå fram, for det er viktig å huske
på at du ikke er en behandler, men en person på lik linje
med den du snakker med og at det du deler er dine erfaringer / forståelse / kunnskap. Alt dette + taushetsplikt m.m.
lærer du om på kurset på «Likepersoner».

Alle ønsker vi å bo i egen leilighet eller i eget hus.
Regjeringens målsetting er at alle som vil skal bo i eget
hus eller leilighet så lenge som mulig / så lenge en ønsker
(fra vugge til grav). Det er mange paragrafer, lover og forskrifter å forholde seg til ved søknad om lån til bolig/leilighet. Her får du hjelp til å finne fram i denne jungelen.

Helsekurset er nok spesielt interessant for deg som er
med i en diagnoseforening, men bør være av interesse for
alle. Helsekurset som er blitt holdt tidligere ble veldig godt
mottatt og mange lærte mye ved at de f.eks. fikk tips, råd
og hvordan finne fram i og forstå regelverket rundt ens
helse. Alle lærte noe nytt selv de som allerede hadde god
kjennskap til lovverket. En ting er det teoretiske lovverket
og en annen ting er hvordan den enkelte opplever det i
hverdagen.

Mange føler urettferdigheten i bilstønadsordningen fra
NAV. Det er mange som falt ut da kravet til bil i klasse1 ble
endret, det er noen grupper som fremdeles kan få stønad
til bil i klasse 1, og hvem det er får du lære mer om på kurset. Klasse 2 biler blir også tatt opp her. Så kommer spørsmålet opp om hva med barn med transportbehov, hva med
de som har behov for bil og ikke kan kjøre sjøl? Det er

Så har vi kurs for de som sitter i de kommunale rådene og
for de som er interessert i å sitte i de kommunale rådene.
Dette er et viktig og lærerikt kurs som jeg vil si alle må ta.
Viktig for de som ønsker å være aktive i de kommunale
rådene for å lære om hvordan systemet fungerer, hva er
din rolle, hvordan jobber kommunen, hva kan behandles av
saker m.m. Ved å ta dette kurset har en et godt utgangs-
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Navn: Elisabeth Wollebek, styremedlem
Hva: Helsekurs
Når: 12-13 oktober
Hvorfor: Helsekurs var nykommer på
kurslisten i 2018 og det var for meg et utrolig
givende kurs med interessant tematikk,
dyktige innledere og ikke minst en kjempefin
gjeng med dedikerte og engasjerte del
takere. Det er ikke helt enkelt å finne veien
gjennom jungelen av forskrifter, nye definisjoner og problemstillinger innen helse og
dette kurset gav meg god innsikt i endringer
som er nyttige å kjenne til. I år blir det nye
aktuelle tema, - helse er forresten alltid
aktuelt!

punkt. For de som sitter i de kommunale rådene må absolutt delta på disse kursene. Det er viktig å få se at en ikke
er alene, bygge nettverk med andre som sitter i kommunale råd, dele erfaringer, stille spørsmål m.m. I noen av
sakene kan det godt å finne støtte og bli orientert om hva
mener NHF f.eks. i BPA saker, hvordan jobbe med påvirkning av politikere.
Ja, så har vi organisasjonskurset. Et viktig kurs for deg
som skal inn i styret eller som er i styret men ønsker en
oppdatering, forfriskning eller lære hva det vil si å sitte i et
styre. Hvilke oppgaver og ansvar har du som et styremedlem? Ved å ta dette kurset vil du føle deg tryggere i de ulike
rollene som styremedlem.
Da håper jeg at mange gamle og nye medlemmer møter
opp på kursene. Det sosiale er et viktig element i det å gå
på kurs, her vil du møte positive mennesker som ønsker å
stå på for alle uansett om har noen behov eller ikke.
Hele kurslisten for 2019 finner du på side 15-18. Oppdatert
oversikt over hvilke kurs vi tilbyr og eventuelle endringer i
tid, sted og foreleser vil du til enhver tid finne på våre nettsider http://oest.nhf.no

Navn: Gyda Nullmeyer, organisasjonskonsulent
Hva: Utviklingskurs for likepersoner
Når: 27.- 28. september
Hvorfor: Likepersonkurset vi hadde i 2018 må
ha vært et av fjorårets kurshøydepunkter for
min del. Det var en gjeng med fantastiske frivillige og tillitsvalgte som delte erfaringer og
kunnskap, som bød på seg selv og som gav
meg så utrolig mange gode og ærlige tilbakemeldinger og innspill. Jeg fikk igjen øynene
opp for hvor viktig jobb likepersonene gjør og
hvor viktig det er for NHF at vi tar vare på likepersonene våre. Jeg gleder meg til å invitere
tilbake til et nytt utviklingskurs i 2019 og skal
jobbe for at programmet og kurset blir minst
like bra som i fjor!
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Aktuelt i lokallagene
NHF Rygge og Råde

NHF Rygge og Råde hadde besøk av
Marianne Eek fra Pasient- og brukerombudet på sitt medlemsmøte.

Styret i NHF Rygge og Råde på konferanse på Balke gård.

NHF Rygge og Råde hadde sitt første medlemsmøte i
kombinasjon med årsmøtet, den 13. februar. Vi hadde
årsmøte først som gikk greit unna, og etter på hadde vi
medlemsmøte der vi hadde besøk av Marianne Eek fra
Pasient– og brukerombudet. Medlemmene koste seg
med pizza og det ble utlodningen helt på slutten.

AOF
kursoversikt
KURS 2019 for SAFO Øst og NHF Øst
FEBRUAR:
Samarbeidskurs for SAFO i Østfold
Kurset ble avholdt 1.- 2. februar 2019 på Quality hotell, Sarpsborg.
MARS
Presentasjon, kommunikasjon og sosiale medier
Tid: 22.- 23. mars 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic Asker
Påmeldingsfrist: 1. mars 2019

AOF Østfold
Postadresse: Postboks 204, 1601 Fredrikstad
Telefon: 691 30 410 - E-post: ostfold@aof.no
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■ Tekst og bilde: Anne Lise Nilsen

Lokallaget har også gjennomført sitt første kakelotteri
for 2019. Styret har også hatt en konferanse på Balke
Gård, hvor vi gikk gjennom NHFs lover og høringssaker.

MAI
Forberedelse til Landsmøtet
Tid: 14.- 15. mai 2019 (tirsdag kl. 16.00. – onsdag kl. 16.00).
Sted: Quality hotell, Sarpsborg.
Påmeldingsfrist: 23. april 2019
JUNI
BPA-kompetanse
Tid: 4.- 5. juni 2019 (tirsdag kl. 16.00. – onsdag kl. 16.00).
Sted: Quality hotell, Sarpsborg.
Påmeldingsfrist: 14. mai 2019
Påmeldingsskjema og oppdatert informasjon finner dere på
hjemmesiden: http://oest.nhf.no/arbeidet-vart/kurs

Besøksadresse:
Stortorvet 5-7 1607 Fredrikstad
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg

3. desember i Fredrikstad

FN-dagen for
funksjonshemmede,
3. desember
2018.

Den 3. desember møttes vi for å markere FNs dag for
mennesker med nedsatt funksjonsevne - Vår dag! Det
ble fest og protest med fakkeltog, appeller og en hel
haug av medlemmer, ansatte, støttespillere og andre
som engasjerer seg i vår sak og ville markere dagen
sammen med oss. NHF Fredrikstad, SAFO Øst og NHFU
arrangerte åpent møte på Litteraturhuset i Fredrikstad
på kvelden, etter at mange hadde trosset det kalde og
våte desember-været og gått i fakkeltoget.
Programmet var som følger:

Talere:
-	Sunniva Ørstavik, generalsekretær i NHF og tidligere
likestillings- og diskrimineringsombud.
-	Filmregissør Mari Storstein, kjent fra dokumentarserien Søsken på TV2 og filmer som Brevet til Jens og
Barn som meg.
Appeller ved:
- Gabriel Wilhelmsen Hoff, NHFU Øst
- Karianne Hjørnevik Nes, NFU

- Anneth Nielsen, Uloba
- Kristoffer Lorang Mathisen, Fredrikstad Pride 2019
Tusen takk til NHF Fredrikstad, NHFU Øst, SAFO Øst,
NFU v/Karianne Hjørnevik Nes, Uloba v/ Anneth Nielsen,
Skeiv Ungdom i Fredrikstad v/Kristoffer Lorang
Mathisen, Mari Storstein, Sunniva Ørstavik og ikke minst
til alle dere andre, som møtte opp og gjorde dagen til det
den var. Vi gleder oss allerede til neste år.

P.S. Flere av talene og samtalene ligger ute i videoformat på våre Facebook-sider!
Dagen ble også markert i andre kanaler, blant annet
hadde Fredrikstad Blad valgt å markere dagen ved å ha
lettlest utgave av avisen. Handikapnytt kunne også rapportere at i tillegg til at alle artikler skal være skrevet
med lettlest tekst, vil den også bli lest inn i sin helhet og
utgitt som podcast.
Likeverdalliansen i Fredrikstad fikk også mye publisitet i
lokalavisa og på Østlandssendingen, både før og under
selve dagen. For en markering!
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1
Etter et arbeidsmøte i Paris er en tur på Sacre Coer høyden
en fin avkobling.

2
Jeg besøker en klassisk gresk tempelruin på øya Aegina,
nær Athen.

På reisefot som forflytningshemmet
Dag har reist mye rundt i verden, også etter at han ble forflytningshemmet, og både med og
uten assistanse. Her deler han noen av sine erfaringer med leserne av RegionNytt.
■ Tekst og foto: Dag Hongve, slagrammet

Etter at jeg ble rammet av et hjerneslag som svekket førligheten i venstre arm og bein ble jeg diagnostisert som forflytningshemmet, etter intens opptrening opparbeidet jeg en brukbar
gangfunksjon over korte avstander med krykke/stokk i høyre
hånd. Ett vesentlig problem gjenstår: Det er ikke mulig å bøye
det venstre kneet på vanlig måte. Dette skaper vansker med å
komme inn i biler uten hjelp til å bøye kneet.
Da jeg fikk hjerneslaget var jeg ansatt i en statlig virksomhet
hvor jeg hadde jevnlig kontakt med nordiske og europeiske
institusjoner i samme bransje. Innen mitt arbeidsområde var
det årlige arbeidsmøter som sirkulerte mellom EØS-landene.
Etter primær rehabilitering, vesentlig på Sunnaas sykehus,
kunne jeg etter avtale med arbeidsgiver gå tilbake til min tidligere stilling og arbeide 60%. Da jeg var alene på institusjonen
om mitt arbeidsområde, ønsket jeg å fortsette å reise som
norsk representant på de internasjonale møtene, til tross for de
vansker dette ville medføre. Til å begynne med fikk jeg assistanse av en norsk næringslivsrepresentant som deltok i samme
arbeidsgruppe. Senere fikk jeg stønad fra NAV til å ha med en
funksjonsassistent, noe som gjorde det mye enklere. Med min
funksjonshemning byr reising med ulike transportmidler og
overnatting på hotell på en del utfordringer.

Hotell
Jeg vil gjerne ha et funksjonelt handikaprom, der minstekravet
er heis til etasjen og et baderom som har støttehåndtak ved WC
og i dusjen. I hotellenes nettsider beskriver de seg gjerne som
«handicap friendly» og «handicap accessible». I praksis viser
det seg at dette ikke trenger å bety mer enn at en kan komme
inn i resepsjonen via en rullestolrampe. Bestiller en via booking.com, kan det krysses av for et ønske om «facilities for
disabeled» uten at dette i praksis har noen betydning for hva en
får.

Erfaringsmessig er det nødvendig å ringe til hvert enkelt
hotell for å få vite hva slags tilrettelegging og HC-rom de har.
Søkemotoren Trivago har et søkekriterium «Tilrettelagt for
handikappede» som jeg ikke har brukt, men som kommer opp
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med et mistenkelig stort antall tilrettelagte hoteller, f.eks. 79 av
byens mer enn 11000 hoteller. En e-post til det lokale turistkontoret gav meg en liste med 3-4 hoteller som skulle ha HC-rom
med slikt utstyrt bad som jeg ønsket. Jeg valgte fra denne:
Novotel Paris Centre Tour Eiffel -og var godt fornøyd med rommet.

Transportmidler
Det beste for meg er transportmidler som går mellom to endeholdeplasser, slik som fly. Da har jeg god tid til å finne mitt sete
og komme meg av ved turens slutt. Ellers er taxi et transportmiddel som gjerne byr på de samme fordeler, men det forutsetter at sjåføren vil hjelpe meg med å få det dårlige beinet inn i
bilen, I Phoenix, Arizona, hevdet en sjåfør hardnakket at han
ikke hadde lov til å berøre passasjerene, så der hadde jeg et
problem til ha til slutt gav seg for å komme i gang med turen.
Verre er det med diverse rutegående kommunikasjonsmidler
som tog, trikk og t-bane der jeg knapt rekker å finne et sted å
sitte før vogna setter seg i bevegelse. Da tør jeg ikke å slippe
taket i det tilfeldige håndtaket jeg griper tak i så snart jeg er
innenfor dørene. Likevel, med hjelp av en ledsager har det gått
fint på metroen i Paris og t-bane i Berlin og London, men Oslotrikken holder jeg meg unna. På busser med innstigning foran,
slik som Sporveisbussene i Oslo, er det gjerne mulig å få kontakt med sjåføren og denne vil gjerne ta hensyn til at det tar
ekstra tid å finne et sete og komme ut når jeg er framme.
Et uforutsett problem var det å ta taxi i London. De tradisjonelle
London-taxiene har høy innstigning til kupeen bak. Her fikk jeg
opp den gode foten, men fant ikke noe å holde i slik at jeg fikk
dratt opp den dårlige foten. Sjåføren tilbød meg da et lite
utsvingbart sete som var svært ukomfortabelt. Skulle jeg hatt
en «normal» taxi i London måtte det bestilles «executive car». I
taxi vil jeg gjerne sitte i passasjersetet foran fordi det er vanskeligere å få inn det stive beinet i baksetet. En høst i Paris opplevde jeg at ingen av taxisjåførene ville ha meg sittende i forsetet. En sjåfør grep da til en utradisjonell løsning med å trekke
meg inn på tvers i baksetet.

UT
PP
NA
KURSMENY
kurskatalog 2019
1.	Samarbeidskurs for
SAFO i Østfold

Kommer du på kurs?

2.	Presentasjon,
kommunikasjon og
sosiale medier
3.	Forberedelse til
Landsmøtet
4. BPA-kompetanse
5.	Utviklingskurs for
likepersoner
6. Høstkonferansen
7.	Bilkurs: tilskudd til bil
som hjelpemiddel
8.	Boligkurs med
husbanken
9.	Kurs om plan- og
bygningsloven
10.	Organisasjonskurs.
Styrearbeid.
11.	Helsekurs: interessepolitisk arbeid i
kommunene

• Hvilke kurs skal du på?
• Hvem betaler?
• Hvordan melde seg på?

12.	Kurs for medlemmer i
kommunale råd
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FEBRUAR

JUNI

Samarbeidskurs for SAFO i Østfold

BPA-kompetanse

Kurset ble avholdt: 1.- 2. februar 2019
(fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Quality hotell, Sarpsborg.
Målgruppe: SAFO Øst styret og styret i NFU Østfold
Kursinnhold: Mål, muligheter og tiltak for økt SAFOsamarbeid i Øst.

Tid: 4.- 5. juni 2019 (tirsdag kl. 16.00. – onsdag kl. 16.00).
Sted: Quality hotell, Sarpsborg.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og
FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Rettighet, men ikke for alle? Samsvar mellom
politisk intensjon til kommunalt tilbud. Forskjell på god og
dårlig BPA-ordning. Hvordan samarbeide med kommunen for
å kvalitetssikre BPA-tilbudet? Innleder bl.a. Monica Haugen
fra NHF sentralt.
Påmeldingsfrist: 14. mai 2019
Deltakeravgift: Kr. 500

MARS

Presentasjon, kommunikasjon
og sosiale medier
Tid: 22.- 23. mars 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic Asker
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og
FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Hvordan bruke sosiale medier i organisasjonsarbeidet. Hjemmeside, facebook og andre sosiale medier.
Hvordan bruke sosiale medier for å påvirke og i interessepolitisk arbeid. Grunnleggende innføring og trening i formidling
og presentasjoner. Tilføre deltakerne kunnskap, innsikt og
forståelse for hvordan du kan opparbeide større trygghet ved
deltakelse/innlegg i debatter, møter og andre situasjoner.
Påmeldingsfrist: 1. mars 2019
Deltakeravgift: kr. 500

MAI

Forberedelse til Landsmøtet
Tid: 14.- 15. mai 2019 (tirsdag kl. 16.00. – onsdag kl. 16.00).
Sted: Quality hotell, Sarpsborg.
Målgruppe: Valgte delegater fra NHF Øst til NHFs landsmøte
og landsforeningsledere som bor i region Øst.
Kursinnhold: Gjennomgang av interessepolitiske saker som
skal behandles på Landsmøte og andre politiske temaer som
NHF arbeider med lokalt og sentralt.
Påmeldingsfrist: 23. april 2019
Deltakeravgift: kr. 500

NB!
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AUGUST

Utviklingskurs for likepersoner
Tid: 30.- 31. august 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Quality hotell, Sarpsborg.
Målgruppe: NHF medlemmer i lokallag og landsforeninger
som enten fungerer som likepersoner, er sertifiserte like
personer, eller ønsker å bli likepersoner
Kursinnhold:
•	Motivere og inspirere eksisterende og fremtidig like
personarbeid,
• Se muligheter og utfordringer som likeperson,
• Erfaringsutveksling,
• Skape lystbetont og kreativt likepersonarbeid.
Påmeldingsfrist: 9. august 2019
Deltakeravgift: kr. 500

SEPTEMBER

Høstkonferansen
Tid: 6.- 7. september 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker.
Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og
landsforeningslag).
Kursinnhold: Status fra region. Oppsummering fra NHFs
landsmøte. Utvikling av egen organisasjon. Aktiviteter i lokallaget/landsforeningen. Synliggjøring av NHFs valgbudskap.
Påmeldingsfrist: 16. august 2019
Deltakeravgift:kr. 500

Ved påmelding vennligst bruk
NHFs påmeldingsskjema

http://oest.nhf.no

Bilkurs:
NAV-tilskudd til bil som hjelpemiddel

Organisasjonskurs.
Styrearbeid.

Tid: 17.- 18. september 2019 (tirsdag kl. 16.00. – onsdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og
FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: For deg som skal søke ny bil fra NAV, enten det
er for første gang eller du skal bytte bil. Kurset tar opp spørsmål rund:
- NAV, regelverket og søknad,
- Spesialutstyr og tilpasning,
- Valg av rett bil og mange andre spørsmål/utfordringer.
Det vil også være tid til erfaringsutveksling blant deltakerne.
Påmeldingsfrist: 27. august 2019
Deltakeravgift: kr. 500

Tid: 25. - 26. oktober 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted:: Quality hotell, Sarpsborg.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og
FNDB).
Kursinnhold: Lokallagsrapportering. Regnskap og revisjon.
Årsmelding og protokoller fra styret og årsmøtet. Hva er interessepolitisk arbeid. Prosjektsøknader. Medlemsregisteret i
NHF. Brønnøysundregistrene og Lotteritilsynet. Lokallagenes
arbeid med helseområdet.
Påmeldingsfrist: 4. oktober 2019
Deltakeravgift: kr. 500

Boligkurs med husbanken
Tid: 27. – 28. september 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og
FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Husbankens tilskudd og boligpolitikk.
Kommunens boligpolitikk med utgangspunkt i økonomi eller
brukernes behov. Er Livsløpsbolig fortsatt en realitet? Eie eller
leie bolig. Innleder bl.a. av Osmund Kaldheim, direktør i
Husbanken.
Påmeldingsfrist: 6. september 2019
Deltakeravgift: kr. 500

OKTOBER

Kurs om plan- og bygningsloven
Tid: 4.- 5. oktober 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og
FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Hvordan skal lokallag og rådsmedlemmer
behandle saker om universell utforming? Gjennomgang av viktige og aktuelle punkter i byggereglene. Forskrift til plan og
bygningsloven (TEK 17). Norsk standard for universell utforming. Byggeregler og byggetegninger. Praktisk arbeid.
Påmeldingsfrist: 13. september 2019
Deltakeravgift: kr. 500

NOVEMBER

Helsekurs: interessepolitisk arbeid i
kommunene
Tid: 12. – 13. november 2019 (tirsdag kl. 16.00. – onsdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og
FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Tema fastsettes senere.
Påmeldingsfrist: 22. oktober 2019
Deltakeravgift: kr. 500

Kurs for medlemmer i kommunale råd
Tid: 22. - 23. november 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Quality hotell, Sarpsborg.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst
(NFU, NHF og FNDB).
Kursinnhold: Fra 1.1.2020 starter en ny periode for de kommunale rådene. SAFO Øst ønsker å spille en aktiv rolle og tilby
våre representanter god opplæring, oppfølging og ikke minst
et fellesskap for erfaringsutveksling blant representantene.
Alle våre foreslåtte brukerrepresentanter er ønsket velkommen til slikt fellesskap, både gamle og nye deltakere i rådene.
Gjennomgang av lover og forskrifter som gjelder for representanter som er medlemmer av kommunale- og fylkes
kommunale råd.
Påmeldingsfrist: 1. november 2019
Deltakeravgift: kr. 500
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Følg med på http://oest.nhf.no/ for å holde deg oppdatert på det siste om våre kurs. Vi tar
forbehold om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs. Oppdatert
informasjon vil alltid ligge på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut oppdatert informasjon i
løpet av året.
Hvordan melde seg på kurs?
Ønsker du å melde deg på kurs som er presentert i kurskatalogen, tar du kontakt med styret
i ditt lokallag/landsforening. De vil da være behjelpelig med opplysninger og påmeldingsskjema som lokallaget/landsforeningen sender til NHF Østs regionskontor.
Hva er et kurs:
Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra
en time til dager eller måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som moduler hvor
man kan delta på et grunnkurs som man selv kan velge å bygge videre på med nye kurs.
Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder. Kurs til
likepersoner ligger i grenseland mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i
samtaleteknikk, samtidig som likepersonarbeid går som et eget fagområde i NHF, der man
må ha kursbevis for å utøve.
Kurs som går hele året:
Lokallagene i NHF Øst kan søke om inntil fire kurs for egen organisasjon a 10.000,-. Kontakt
for søknad om midler: Arild Karlsen, epost arildkar14@gmail.com eller Tlf. 977 47 975 		
		
Datakurs: lokallag søker om kurs for eget lag og regionen skaffer lærer.
Deltakeravgiften – hvem betaler?
For medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst er egenandelen kr 500,- som faktureres ditt lokallag
hvis ikke annet er avtalt. Husk å få godkjenning til påmelding fra styret i ditt lokallag!
For andre medlemmer i andre regioner, er egenandelen kr 2.000,-. Husk og skriv opp hvor
faktura skal sendes.
Påmeldingslenke finner dere på hjemmesiden: http://oest.nhf.no/arbeidet-vart/kurs

AOF Østfold
Postadresse: Postboks 204, 1601 Fredrikstad
Telefon: 691 30 410
E-post: ostfold@aof.no
Besøksadresse:
Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg
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I Erling Stordahls ånd Ridderdagene på Storedal i Østfold
Ridderdagene på Storedal er en videreføring av Erling Stordahls filosofi om økt
livskvalitet gjennom friluftsliv, kultur og natur. Dette er blitt en populær aktivitetshelg
for barn, unge og familier som i år arrangeres fra 23. til 25 august.
■ Tekst og foto: Jan Arne Dammen

– Erling Stordahl bar på mange drømmer, en av dem var å få til
en sommeraktivitet på Storedal Kultursenter som han grunnla
i 1970. Erling var en ildsjel og foregangsmann gjennom sitt
mangeårige arbeid for funksjonshemmede. Han grunnla
Beitostølen Helsesportsenter, og ikke minst Ridderrennet. Han
sto også bak Ridderrittet, som opprinnelig var et sykkelritt for
synshemmede, forteller prosjektleder Diane S. Hanisch som i
23 år var generalsekretær for Ridderrennet.
På åpningsdagen blir det høytidelig markering ved Erlings grav
der Norske Gardeveteraners Drillkontingent deltar. I tillegg til
Erling Stordahls Minneritt er det et vell av aktiviteter, som f.
eks. laserskyting, terapiridning, malerkurs for barn, grilling og
hundeshow. Deltagere kan velge om de vil overnatte i teltleiren, noe som er veldig populært.
– Vårt mål er at deltagerne skal få oppleve glede, mestring og
begeistring gjennom fysisk aktivitet og sosialt samvær.
Gjennom hele helgen har vi mange aktiviteter med Erling

Stordahls Minneritt på lørdag som dagens høydepunkt. På søndag er aktivitetene knyttet til sjøen med seiling og kanopadling
som høydepunkt, i tillegg kommer hundeløpet «Dog Run» som
er et sosialt løp med hund, sier Diane.
Søndagens aktiviteter foregår ved Vispen sjøsenter i Skjærviken
der Skjærviken lokalsamfunnsutvalg tilrettelegger og stiller
med kanoer og følgebåter. Seilbåtene er av typen Sonar og er
de samme som ble brukt i Paralympics i Sydney i 2000 hvor
Kongelig Norsk Seilforening (KNS) stiller opp med dyktige
instruktører.
– Alle aktivitetene under Ridderdagene på Storedal er tilrettelagt for synshemmede og rullestolbrukere, sier Diane S.
Hanisch som ønsker alle hjertelig velkommen til sommerens
kuleste helg i august.
Arrangementet er tuftet på 100 % frivillighet.
Påmelding og mer informasjon: www.ridderdagene.no
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NHFU Øst
Den som ler sist, ler best
Som så mange andre på denne tiden av året, lengter vi etter bar
bakke, lettere klær og hestehov. En mulighet til en hemningsløs
og rå latter i god Ronja-stil. Vi vil le av vinteren og si
«Hah - det ble vår i år også!»
■ Tekst: Hilde Sofie Nilsson

Dessuten er det sunt å le. En god latter forlenger livet,
heter det. Vi kommer til å leve evig.
Men over til noe litt mer seriøst: Sommeravslutning. Ja, du
leste riktig. I skrivende stund er vi i februar, og det er viktig
å være tidlig ute. Jo flere vi blir, jo gladere blir vi – og glede
kan føre til latter. OG (tilfeldigvis) vil vi i NHFU Øst også i år
invitere til Friday’s etterfulgt av Latter (på en fredag!) – kan
det bli mer komisk?
Arrangementet starter med et måltid på Friday’s Aker
brygge klokken 16.00, før vi sammen går til Latter sin bakgård klokken 18.00. NHFU ØST dekker én rett og én brus på
Friday’s, samt én brus på latter. Kvelden avsluttes rundt
klokken 21.00. Dette vil foregå fredag 21. juni 2019 – merk
deg datoen, og meld deg på!
Man melder seg på ved å sende en SMS til Ellen Terese
Nilsen på mobilnummer 452 15 009. Påmeldingen må
inneholde 1. hele navnet ditt, 2. om du bruker rullestol (el/
manuell), 3. om du har med ledsager, 4. om du eventuelt
har ledsagerbevis, 5. om du har noen allergier, og 6. hvilken rett du/dere ønsker å spise av følgende:
1)
2)
3)
4)
5)

Jack Daniels burger
Veggie burger
Laksefilé
Kylling quesadilla
Fridays signatur RIBS

Og om ikke dette er grunn nok til å melde seg på,
må vi jo legge til at det ikke er noen egenandel.
GRATIS, med andre ord.
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Hilde Sofie Nilsson, økonomiansvarlig i NHFU Øst og medlem
av regionstyret til NHF Øst.

Det er førstemann til mølla!
Vi gleder oss, og håper så mange som mulig vil komme, og
gå sommeren i møte med en god latter.
Hilsen styret i Norges handikapforbunds ungdom Øst
(Østfold og Akershus).

Vår internasjonale likestillingskamp
Høsten 2018 startet NHFU opp utvekslingsprogrammet, «Smashing Barriers»,
sammen søsterorganisasjonen, FEDOMA, i Malawi. Fire deltakere deltok på
utvekslingen, to fra NHFU og to fra FEDOMA. De bodde og jobbet sammen for
å skape en inkluderende skole. Første del av utvekslingen foregikk i
Trondheim, mens andre del foregikk i Blantyre, i Malawi.
■ Tekst: Martine Eliasson, prosjektkoordinator for utvekslingen.

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 funksjons
hemmede barn i skolealder som går på skole, og kun 2 av 5
skoler har noenlunde tilgjengelige skolebygg. Dette er det
deltakerne jobbet 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 med på innlosjere deltakerne i den Malawiske
kulturen, og å bli kjent med FEDOMA. Vi fikk møte topp
lederen 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
varmet 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
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Løsning
lett SuDoku

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!

21

Medlemsblad for NHF Øst

NAV
Gjennom RegionNytt har NAV ved flere anledninger gitt til kjenne
små som store saker fra NAV. Dette er viktig informasjon som
våre medlemmer tydeligvis har satt pris på. Det er derfor viktig å
sikre slike informasjoner og nyheter også fremover.
■ Tekst: Sverre Bergenholdt

NAV bil – nyhet f.o.m. 1.1.2019 «tilskudd til bil
ved utagerende adferd».
Fra og med årsskiftet har myndighetene i statsbudsjettet
satt av 50 millioner til slikt formål. Dermed fanges situasjonen rundt disse brukere opp – ref. forskriftene §2.4 ledd.
Det som ikke minst er spennende i denne sammenheng er
at endringen er kommet til etter direkte påtrykk fra NHF
sin side. I følge NAV bil Østlandet tillegges NHF æren for
endringen. Dette viser at det nytter og bør gi oss alle ny
inspirasjon for nye tiltak mot de politiske myndighetene.

NAV bil – ny utfordring
«størrelsen på bil og antall seter».
NHF Øst fikk besøk av NAV bil Østlandet på sitt bilkurs
«NAV – bil og barn» i desember 2018. Her kom bl.a. frem at
NAV kun kan godkjenne inntil 5 seter i bilen. Videre at
dagens regelverk helt spesifikt er rettet inn mot bruker,
ikke familien eller omgivelsen rundt. Har man f.eks. en
familie med to søsken vil dette som oftest si 5 personer i
utgangspunktet. Så trengs en assistent eller to; Da må
familien splitte seg. Kursdeltakerne fant dette meget urimelig og NAV selv «synes det er vanskelig å forsvare».
Kanskje neste store oppgave for NHF å reise overfor våre
ansvarlige politikere.

NAV – brukerpass.
En ordning som så dagens lys for mange år siden, men som
mer og mer har havnet i glemmeboken. Brukernes egenerfaring og kompetanse skal i sterkere grad komme frem. Nå
har NAV tatt dette frem igjen, trolig en del av den nye brukerstrategien. Fortsatt ser vi store forskjeller fra fylke til
fylke, kommune til kommune. Men ordningen er der, dersom du som leser dette vil vite mer – ta kontakt med din
kommune, si i fra om dette er aktuelt for deg. Her er samtidig NHF Øst svært så nysgjerrig på hvordan dette nå fungerer og er iverksatt ute i kommunene. Vi tar gjerne imot dine
erfaringer!

NAV Brukermedvirkning
NAV er i ferd med å videreutvikle sin brukermedvirkning
(BMV). Her er det utviklet forslag til ny strategi og økt del
takelse fra brukerne og deres organisasjoner. Dette er
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positivt og lover godt for fremtiden. De fremste møteplassene er NAV fylke (noen steder også NAV kommune), NAV
hjelpemiddelutvalg i Oslo/Akershus samt i Østfold, NAV bil
Østlandet (dekker flere fylker). NHF har flere representanter på disse møtestedene.
Til slutt i denne omgang, NHF Øst ønsker å invitere våre
leser til aktivt å reise ulike spørsmål – komme med egne
erfaringer (på godt og vondt). Vi kaller dette:
NAV – spørsmål fra våre medlemmer
Denne gang vil vi ta for oss NAV bil og evt. utfordringer
rundt legeattest eller attester for øvrig når man trenger
nytt hjelpemiddel eller NAV bil. Vi har merket dette vårt lille
«spørsmålshjørnet som en snakkeboble». Meningen er da
at vi kommende RegionNytt kan følge opp og reise flere
slike innkommende utfordringer og spørsmål.

Både direkte overfor NHF Øst og ikke minst på våre bilkurs
er det fremkommet «hva er en god eller dårlig legeattest?».
NAV sier videre at en god søknad bør ha med attester fra i
tillegg til legen, trolig også spesialisterklæring, attest fra
fysioterapeut og ergoterapeut. Vise hele bredden og sammenhengen mellom egen funksjonshemning og mobilitet,
forflytning m.v. NHF Øst er her fullt ut enig med NAV.
Brukerne må få legen og slike andre erklæringer til i klartekst å gi en bedre beskrivelse av den faktiske situasjon,
det reelle behov og utfordringer. Ikke som enkelte erklæringer i dag «bruker trenger bil» - da får du i beste fall søknaden i retur, trolig avslag direkte. NHF Øst har dette på
dagsorden og vil sammen med bl.a. NAV og andre fagmiljøer søke etter nye måter å sikre riktig og relevant informasjon på.
Brukermedvirkningsarenaer
NHF Øst har følgende brukerrepresentanter i NAV-systemet:
• Akershus fylke NAV: Bernt Støylen
• Østfold fylke NAV: Gunnar Buvik
•	Oslo/Akershus Hjelpemiddelsentral: Geir Eriksen og Inger Lise
Kristiansen.
•	Østfold Hjelpemiddelsentral: Tone Lillestølen, Ragnhild Skovly
Hartviksen og Beate Molander.
• NAV bil Østlandet: Sverre Bergenholdt(utvalgsleder).

Aktivitet i LKB Akershus
Tekst: Torhild
Fossum
Magnussen.
Foto: Nina
Rokhaug

Tur på Øyeren!
LKB Akershus var så heldige å få midler fra ExtraExpress så vi
kunne invitere til en super opplevelse for hele familien på
Nordre Øyeren. Turen startet fra brygga i Lillestrøm med totimers båttur med M/S Øyeren, gjennom naturreservatet som
er Nord-Europas største innlandsdelta. I Gansvika fikk vi nydelig mat, og mange benyttet sjansen til et ganske så kaldt bad,

The Well

kalenderen viste 26.mai. Dagen ble avsluttet med busstur med
veteranbuss tilbake til Lillestrøm. Det var en herlig tur!
Vi var 33 små og store som fikk en annerledes dag, med nye
naturopplevelser en varm vårdag!

Tekst: Torhild Fossum Magnussen

11.9.18. arrangerte LKB Akershus en dag på The Well for sine
medlemmer med midler fra ExtraExpress. 23 medlemmer fra
flere lokallag var heldige og fikk plass, og tok turen til dette
flotte stedet på Kolbotn. I etterkant av turen tok Torhild fra styret kontakt med Hege Mari Finnanger, for å høre hennes tanker
om aktivitetsdagen LKB Akershus hadde hatt på The Well:
Da invitasjonen om en dag på The Well kom, tenkte hun at dette
må jeg ikke gå glipp av. Dette må jeg bare være med på! Med så
lav egenandel var det heller ikke noe å lure på! Første inntrykk
var: For et flott anlegg The Well er! Jeg visste ikke at det eksisterte et slikt anlegg, sa Hege Mari. I forkant av turen hadde
Hege Mari tatt kontakt med et medlem av styret hvor hun bl.a.
hadde fått høre at sist gang det ble arrangert en dag på The
Well var det noen som hadde vært der fra de åpnet til de stengte.
Hege Mari hadde ikke noe tro på at hun skulle tilbringe hele
dagen der, men i år var hun faktisk en av de som ble til stengetid! Hennes svar på hvordan dagen hadde vært var at det var
helt fantastisk! Å få varme opp kroppen på alle nivåer, ligge på
ladning, konstant påfyll, koselig og god lunsj og å få være en av
gjengen gjorde dagen til en flott opplevelse. Det var en befrielse
å se at man ikke er alene med de plagene man har. Det var
lærerikt å være i lag med andre som også har bekkenleddsmerter. Da er det lettere å akseptere at man er som man er.
Fikk noen hint og tips fra de andre, noe som vil gjøre hverdagen

min lettere. Hun sa at alle var veldig imøtekommende og man
følte seg ivaretatt.
Hele dagen var en stor opplevelse, og Hege Mari ble mektig
imponert over ritualene som ble gjennomført i de forskjellige
badstuene. Det var så høytidelig og respektfullt, vakkert og
kjempefint. Alt på samme tid. Ritualene gav mening, det ble noe
helt annet enn å bare sette seg i en badstue.
Hege Mari avslutter med at hun er supertakknemlig, det var et
godt initiativ fra LKB Akershus å søke penger fra ExtraExpress
om en dag på The Well! I tillegg til det sosiale har det en funksjon for kroppen min! Og jeg blir gjerne med igjen!
Tusen takk for at du ville dele dine erfaringer og tanker med
oss, Hege Mari!

Julemøte for LKB Akershus 2018
6. november 2018 hadde LKB Akershus julemøtet. Vi planla å ha
møte litt tidligere enn i fjor, for da ble det snøkaos så den planlagte maten kom aldri fram. Da måtte vi bestille pizza. I år som i
fjor fikk vi besøk av medlemmene Aida og Samiha som laget
julemat fra Midtøsten. Styret hadde spurt seg rundt etter råvarer i butikker og leverandører og fikk dekket inn så og si alle
råvarene til vårt spennende juleselskap. I tillegg hadde vi klart å
skaffe 60 stk. premier til vårt årlige julelotteri så loddene forsvant som dugg for solen, så vi måtte lage noen nye lodd underveis når det gikk tomt.
Vi hadde vært så heldige å få låne Råholt ungdomsskole. Det var
utstyrt med et stort kjøkken, langbord i kantina og rikelig med
god plass til ekstra medbrakte liggestoler, madrasser i forskjellige varianter, så de som trengte å legge seg ned gjorde det.

Tekst og foto:
Mona Lundby

Vi var 16 juleglade og positive medlemmer som kokkelerte på kjøkkenet med lammekjøtt, kakebaking og
masse flotte grønnsaker. Dette ble
tryllet om til gode juleretter fra
Midtøsten som Aida og Samiha ledet
oss gjennom. Det ble mange spennende retter som smakte helt nydelig. Det ble frukt, kaffe og
kake og trekning av våre sponsede flotte premier. Tror alle gikk
hjem med en eller flere premier pluss en flott julegave som var
en oppblåsbar sittepute fra LKB Akershus. Det virket som alle
koste seg og damene fikk mye ros for de gode rettene. Utenom
den sponsede maten og premiene, hadde vi vært heldige å blitt
tildelt midler fra ExtraExpress til de ekstra utgiftene vi hadde,
så vi kunne gjennomføre denne fine aftenen.
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Vi hjelper deg å lykkes!

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

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.
www.krokeide.vgs.no
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Vi er ledende på personskadesaker
Trafikkskade, yrkesskade, pasientskade og trygd.
Ta kontakt for gratis vurdering av din sak.

Tlf.: 64 85 68 68
24

Ring 64 84 00 20 eller send mail til post@halvorsenco.no
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Helseforetaket Incita AS
Valstad sykehjem • Bøn sykehjem
TLF: 90517075

Multivogn
for sommer
og vinterbruk
Varibike sykle
med ben og
armer.

Nettec AS

Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40 • www.nettec.no

Ring

08899

A
PÅ P LLTID
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DU T SS NÅR
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OSS! ER

Vi hjelper deg med:

• Containere
• Beholdere
• Containere
• Rådgivning
• Farlig avfall

Din totalleverandør innen
avfallshåndtering.

RING Geirr på tlf 98239850
geirr@aktivhjelpemidler.no

Ragn-Sells AS
Hovinmovegen 158, 2067 Jessheim.

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

Brukthandel • Catering
Vaskeri • Selskapslokaler
63 85 38 00

jobberiet.no
A U R S K O G

Et grafisk produksjonshus
Opplev trygghet og kvalitet ved å få alt på ett sted.

Aurveien 2, 1930 Aurskog, tlf. 63 86 32 90

E I D S V O L L
Bjørnstad Dagligvare AS

Vormavegen 19, 2080 Eidsvoll, tlf. 63 96 49 95

bk.no

L Ø R E N S K O G
Per A. Paulsen AS
Trykksaker

Produktemballasje

Design/Foto/Web

Billingstadåsen 12 A
1396 Billingstad

Tlf : 92 11 21 31
www.norlaas.no

Romerike Catering avd. Aur Gjestegård AS

1472 Fjellhamar, tlf. 67 90 38 48

R Æ L I N G E N
Mesterfarge-dekor Bygg
Karupveien 6, 2005 Rælingen, tlf. 905 75 190

Profilering/
Reklameartikler

Skilt/Dekor

Logistikk

S K E D S M O
Transportservice Lillestrøm AS
2019 Skedsmokorset, tlf. 924 65 069
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A S K E R

AURSKOG-HØLAND

LØRENSKOG

S K I

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

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

N A N N E S T A D

Høland Betong og Pukkverk AS

Romerike Betongsaging AS

Tlf: 98 37 010 / 63 85 65 27
www.mrpukk.no

Tlf: 913 79 395

Nyveien 797, 1940 Bjørkelangen

Kontakt oss i dag!

www.omerike-betongsaging.no

NESODDEN

Holterkollveien 5, 1448 Drøbak
Tlf. 480 78 800
www.fagviken.no
Tlf. 22 38 06 00 • www.krs.as

O P P E G Å R D

1954 Setskog • Tlf. 980 01 659
www.hfanlegg.no

Rørlegger og Bademiljøbutikk
Åpent: 10-17, (10-18) Tors, (10-15) Lørdag.
Sofiemyrv. 6, 1412 Sofiemyr

www.larmerud.no

SKEDSMO
Kaldåkerveien 24 , 1954 Setskog

Tlf : 900 54 507

B Æ R U M

AUT. INSTALLATØR • LILLESTRØM

Kjeppestadvn. 44, Pb. 3070, 1402 Ski

Tlf. 64 85 46 00
www.skibygg.no

Extra Plass
Minilager AS
1400 Ski
Tlf. 64 87 29 99

V E S T B Y
... hjem til dine drømmer

Tlf: 40 49 49 92 • www.saetherelektriske.no
Kroerveien 5-7
1540 Vestby
www.baksjobygg.no

E I D S V O L L

Tlf. 404 67 578 • www.b-h-s.no

arkitekter AS
Telefon Telefon
63 96
44
- 2080
63 96
44 3131
- 2080
Eidsvoll Eidsvoll

E N E B A K K

FROGN

Drøbakveien 466, 1449 Drøbak
Tlf : 940 19 950

Tlf. 63 80 51 00
www.vindveggen.no

U L L E N S A K E R

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

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

Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30
ÅPENT HELE DØGNET
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Riktige skoGladere føøerGladere hverdag

Velkommen til

Quality Hotel Sarpsborg

Tlf: 69 10 15 00

• q.sarpsborg@choice.no • choice.no • superland.no

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service
og nyinstallasjoner
Ring din lokale samarbeidspartner
Bravida på telefon 69 35 94 00
Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad
Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

FREDRIKSTAD
Nedre Tomtegt. 2/4, 1651 Sellebakk

Tlf: 69 35 76 70 - www.viuno.no
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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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OptimalAssistanse AS er leverandør
av BPA og funksjonsassistanse
 OptimalAssistanse ble etablert i
2009. Vi har konsesjon og
rammeavtaler med kommuner i
hele landet.
 Vi «skreddersyr» i samarbeid med
deg din BPA ordning, og
funksjonsassistanse med deg og din
arbeidsgiver.

 Ansatte i administrasjonen
har helsefaglig bakgrunn, og
kan veilede i forhold til BPAsøknad og tekniske hjelpemidler. Vi har fokus på
muligheter og aktiviteter.
 Vi er lett tilgjengelige og
responderer raskt. Vi er der
når du trenger oss!

Ring oss gjerne for å høre mer om
våre tjenester.
Telefon: 69 12 96 00
Send oss gjerne en mail på:
post@optimalassistanse.no

- en del av Ecura Helse og Omsorg AS

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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A S K I M

H A L D E N

S A R P S B O R G

Vi har åpent hele året. Stor
p-plass i Askim sentrum. 5 min
gange fra jernbanen.
For informasjon om åpningstider,
billettpriser og annet ring:

69 81 99 00

eller se www.ostfoldbadet.no

E I D S B E R G

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

tad Bil AS

HALDEN KOMMUNE
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

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
RAMSTADKRYSSET
BENSINSTASJON
Butikk
Campingplass
Selvvask

Tlf: 69 89 11 26 | 1850 Mysen

F R E D R I K S T A D

B R A veien 55, 1782 Halden
Tlf. +47 959 49 995
E-post: post@vbhalden.no

M O S S

Colliers Råd & Bokføring AS
Dronningens gate 13, 1530 Moss
Tlf: 69 24 96 70
www.rad-bokforing.no

T R Ø G S T A D
) 976 31 850

Mossevn. 102, 1620 Gressvig

Tlf. 69 35 10 70 Fax: 69 35 10 72

Bakeri, Konditori, Catering, Hjelpemiddelservice,
Brukthandel, Ryddegruppe

F R E D R I K S T A D
Gamlebyen Psykomotoriske Fysioterapi
1632 Gamle Fredrikstad, Tlf. 69 32 10 11

H A L D E N
Pam Refrigeration AS

1753 Halden, tlf. 69 19 05 55
_______________________________________________________

Dataservice AS

Storgata 4 C, 1767 Halden, tlf. 69 21 35 30

www.iorb.no

R A K K E S T A D
Mjørud A/S

M O S S
Colliers Råd & Bokføring AS

1891 Rakkestad, tlf. 69 22 88 00

1501 Moss, Tlf. 69 24 96 70
_______________________________________________________

S A R P S B O R G
Tvete i Gågata

1503 Moss, Tlf. 69 24 12 30

1708 Sarpsborg, tlf. 69 15 25 10

T R Ø G S T A D
Trøgstad El-verk AS
1860 Trøgstad, tlf. 69 82 60 50

En stor takk til alle våre annonsører

30

* hilde@sy-studio.no

Micronova AS

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
Akershus
LARS Øst/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Ryggmargskadde)
Leder: Marianne Graham Hjelmen
Elgtråkket 83, 1720 Oslo
Tlf.: 926 52 673
e-post: marianne@hjelmen.com
LFN Akershus
(Landsforeningen for Nakkeskadde)
Leder: Åse Olsen
Nannestadveien 339, 2032 Maura
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no
LFS Oslo/Akershus
(Landsforeningen for Slagrammede)
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@outlook.com
NHF Bærum
Leder: Inger Helene Ruud
Baksteplassen 3, 1349 Rykkinn
Tlf. 997 47 117
e-post: ing-hel@hotmail.no
Enebakk (ikke lokallag)
Kontaktperson: Robert Fostaas
Potsboks 110, 1917 Ytre Enebakk
Tlf: 452 48 024
e-post: robedel6@gmail.com
NHF Lørenkog
Leder: Geir Eriksen
Rugdeveien 57, 1476 Rasta
Tlf: 997 25 376
e-post: nhf.lorenskog@gmail.com
(privat: geir.eriksen57@getmail.no)
NHF Nittedal / Hakadal
Leder: Eivind Vinsrud
Rulseveien 7, 1484 Hakadal
Tlf: 911 44 163
e-post: eiv-vins@online.no
NHF Lillestrøm og omegn
Fungerende leder Tor Inge Møller
Tlf.: 901 29 005
e-post: tomoller@hotmail.no
(Leder Joakim Taaje
Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@gmail.com)
LFA Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Amputerte)
Leder: Arve Birkeby
Tlf: 922 63 344
e-post: arge@altibox.no
HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Marthe Steen
Kuskerudparken 4 A, 1920 Sørumsand
Tlf privat: 900 26 763
e-post: akershus@hbf.no
(privat: marthe.steen@hotmail.com )
LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Leder: Grethe Platt
Glimmerveien 67, 2008 Fjerdingby
Tlf: 482 18 012
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no
(privat: gretheplatt@gmail.com)

LKB Akershus
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Mona Lundby
Rud terrasse 3 B, 2005 Rælingen
Tlf: 928 97 498
e-post: akershus@lkb.no
(privat: mo.lundby@gmail.com )
NHF Eidsvoll
Leder: Aina Irene Søberg
Ludvikbakken 2, 2080 Eidsvoll
Tlf: 988 09 218 / 63 96 56 52
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com /
esoeber@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 Vestby/Ås
Leder: Arne Th. Bergersen
Brevikbråtevn. 23, 1555 Son
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
e-post: atberger@online.no
NHFU Øst (Østfold og Akershus)
(Norges Handikapforbunds Ungdom):
Leder: Gabriel Wilhelmsen Hoff
Museumsveien 3 B, 1443 Drøbak
Tlf: 948 40 152
e-post: gabrielwhoff.nhfu@gmail.com
Østfold
Kontakt for ALF Østfold
(Arbeidsmiljøskaddes Landsforening)
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com
LFA Østfold
(Landsforeningen For Amputerte)
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: kariaa.jansen@gmail.com
LFPS Østfold
(Landsforeningen For Polioskadde)
Leder: Evy Gunn Hultberg
Brønnhøyden 15, 1768 Halden
Tlf: 69 18 82 48 / 480 42 116
e-post: post@lfps-ostfold.no
Hjemmeside: www.lfps-ostfold.no
LKB Østfold
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Grete Elise Dahlen Fjellgaard
Maren Juels vei 14, 1726 Sarpsborg
Tlf: 994 70 027
e-post: ostfold@lkb.no
NHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz
NHF Indre Østfold
Leder: Unni Hegle
Romundsvn. 20, 1832 Askim
Tlf: 413 28 268
e-post: uhegle@online.no
NHF Moss og omegn
Leder: Simen Aker
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
e-post: simen.a@online.no

NHF Sarpsborg
Leder: Egil Schjolden
St.Hansvn. 24 c, 1727 Sarpsborg
Tlf: 907 50 326
e-post: egil.schjolden@gmail.com
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no/
HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
c/o Fredrik Fjeld Johansen,
Syrinveien 3 A, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf.: 934 50 038
e-post: ostfold@hbf.no
LFN Østfold
(Landsforeningen For Nakkeskadde)
Leder: Jane Anita Jensen
Tråklestinget 29, 1537 Moss
Tlf: 69 25 95 75 / 995 94 760
e-post: j-anita@online.no
LFS Østfold
(Landsforeningen For Slagrammede)
v/ Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf: 69 34 03 24 / m. 476 58 350
e-post: aoberg@getmail.no
NHF Halden / Aremark
Leder: Anne Karin Johansen
Bekkenstenveien 21, 1784 Halden
Tlf: 977 44 796
e-post:
post@nhfhalden.no / ankjohan@online.no
Hjemmesider: http://nhfhalden.no/
NHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1619 Fredrikstad
Tlf: 99363746
e-post: lislebyhandikaplag@yahoo.no
NHF Onsøy
Leder: Egil Eriksen
Øienkilveien 20, 1621 Gressvik
Tlf: 69 33 13 56 / 908 35 957
e-post: kari-ove@online.no
NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no

Landsforeninger uten egen
lokallag i region Øst
NASPA
(Norsk forening for Arvelig Spastisk
Paraparese/Ataksi)
Leder: Jarle Sterner
Gneisveien 62, 1430 Ås
Tlf: 90 28 277
e-post: jsterner@online.no / naspa@nhf.no
AMC
(Landsforeningen for Arthrogryposis
Multiplex Congenita)
Leder: Monica Haugen
Mobil: 41218357
E-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no
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BAKSIDE

Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo
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Ø S T F O LD

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.

GRATIS
Husk bestillingsfrist

bestillingsreise

flexostfold.no
/flexostfold
69 12 54 80

