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Vårt nye ansikt utad.
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Fremtidig 
olympisk mester 
fra Drammen?
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Odland deler noen tanker igjen.  Se også de flotte 
bildene side 42.

Side 3  Alle er likeverdige og har rett til selvstendige liv. 
Betraktninger fra regionens leder Gunvor Hegni.

Side 4  Regionkontorleder: Nå har jeg blitt agent!

Side 5  Velkommen til Hjelpemiddelmessen i Skien 11. 
mai og i Drammen 12. mai.

Side 6  Klar tale fra ungdommen! Norges Handikap
forbunds ungdom er virkelig i ferd med å kreve 
sin plass i samfunnsdebatten. To av deres med
lemmer har fått  sine betraktninger på trykk i 
selveste Aftenposten.

Side 7  Ungdommene i Oslofjord Vest legger planer for 
fremtiden. Jørgen Foss og Birgitte Holmsen sam
let ungdommer fra regionen til en idemyldring 
om hvilke aktiviteter de kan tenke seg fremover. 
Spennende ideer kom opp!

  Kjenner du noen som fortjener oppmerksomhet?, 
som har stått på og lagt ned frivillig innsats i 
mange år! La regionen få tips om det så kan de 
som fortjener en heder få den!

Side 8  Nok en gang ønsker vi medlemmer i Norges 
Handikapforbund velkommen til hyggelige ferie
dager. Denne gangen besøker vi en kystperle ved 
Kristiansand  Haraldvigen. Frist for å melde deg 
på er 1. juli.  Kontakt gjerne lokallaget ditt, 
kanskj e er det flere som vil være med? 

Side 9  Fremtiden under lupen!  Handikapforbundet har 
startet en omfattende debatt der fokus rettes mot 
fornyelse av organisasjonen og hvordan vår 
organisasjon skal se ut i fremtiden for å møte de 
utfordringer vi ser i samfunnet rundt oss. 

Side 10 Handikapforbundet 85 år!

Side 11  Landsforeningen for kvinner med bekkenledds
merter i Buskerud feirer de  første 25!

  Litt om hvordan du går frem for å få tilpasset bil. 
Vår ressursperson Arve Kristoffersen deler noen 
betraktninger og råd!

Side 12  Handikapforbundets nye grafiske profil.  
Hvorfor trenger vi en ny profil og hva betyr den 
egentlig!

Side 13  Organisasjonskurs for medlemmer. Regionens 
nestleder Stein Wilmann har utarbeidet er popu
lært kurs for tillitsvalgte og styrene i lokallagene. 
Kan dette være noe for deg? Hva med å ta utford
ringen og bli med i et lokallag. Det er spennende, 
interessant og man får gode venner!

Side 14  Fakkelbærer og prisvinner. I februar arrangerte 
Norge Ungdoms OL på Lillehammer. Andreas 
Bjørnstad fikk æren av å ha første etappe i 
Buskerud. Vi presenterte Andreas i en reportasje 
i utgave nr 3 i 2014.

Side 15  Hva er SAFO (Samarbeidsforum av funksjons
hemmedes organisasjoner) egentlig?

Side 16 Informasjon fra våre poliolag!

Side 18   Våre ambassadører i skoleverket har vært samlet 
for å legge planer for 2016.

Side 20 Grenseløs moro i Skien!

Side 21 Nytt fra NAV

Side 22 Hvem er vi!

Side 24 Kryssord og Sudoku

Side 25  Lys i tunellen tross alt.  Nye betraktninger fra 
sofakroken til Else Andrén.

Side 26  Ny kunnskap om inkluderende utdanning.  
Fra vårt samarbeidsland Malawi.

Side 29  Lyst til å begynne med rullestoldans i Drammen?

Side 30  Retten til brukerstyrt personlig assistanse.  
Nyheter om ordningen

Side 31  Tre flotte damer i flotte og tilgjengelige  
omgivelser!

Side 32 Våre viktige støttespillere!

Side 40 Informasjonssider

Side 43 Vet du dette!

la din musikk
strøyme
danse
gjennom
heile deg
leike seg 
kjenne 
bevringar
røre 
hjartestrenger
slik at
lyset i
dagane 
møtas der
finn fram
tonar inni deg
-vekkjer alt
til liv
du trudde var borte
la dei
gode tonane
smelte saman
i ein lysbrus
for alle dagane som kjem.

Reidun odland 4.1.16
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Alle er likeverdige og har 
rett til selvstendige liv

Kjære alle sammen!

Jeg vil starte med å  

ønske dere godt nyttår, 

og siden vi snart har 

påske, vi jeg ønske dere 

en god påske i samme 

slengen.

Regionsleder Gunvor Hegni

Vi er nå kommet godt i gang med 
arbeidsåret og mange av lokallagene 
har hatt sine årsmøter. Det er viktig for 
en organisasjon at vi har aktive lokallag 
og landsforeninger, sammen kan vi 
arbeide for felles mål – full deltakelse 
og likestilling.

Jeg vil anbefale for lokallag og lands-
foreninger Organisasjonskurset som 
blir inspirerende ledet av regionens 
nestleder Stein Wilmann. Se egen 
annonse side 13. Om en har vært med 
lenge i styret, er det likevel alltid bra å 
få påfyll og gode råd. Det er som påfyll 
av vitaminer for å fortsette og å jobbe i 
organisasjonen. Det er slik som jeg 
ofte sier, ”kommer jeg dit at jeg er 
ferdi g utlærd, er jeg ikke utlærd men 
ferdig.”

Nå er det folk på plass i de fleste 
kommun ale- og fylkeskommunale råd 
for personer med nedsatt funksjons-
evne. Vi har nye og dyktige tillitsvalgte i 
forskjellige brukerutvalg innen Helse-
foretak og i NAV. Noen har vært med 
før, men flere er nye. Her er det Safo 
og FFO som sender inn forslag og 
kommunene, NAV og Helseforetakene 
velger blant innkomne forslag.

Jeg synes ikke det er lenge siden jeg 
satt og skrev en hilsen til vårt med-
lemsblad. Tiden går så fort, men likevel 
er det noe som skjer og jeg prøver 
følge med.

Jeg var på en konferanse for regions-
ledere og kontorledere der vi møtte 
forbundslederen og generalsekretæren 
og våre kolleger fra de andre regio-
nene. Det er alltid veldig nyttig å 
utveksle erfaringer fra de forskjellige 
regioner i vårt langstrakte land. 

Om vi ikke er kommet så langt ut i året 
vil jeg minne dere på de som skjer av 
kurs, konferanser og fellessamlingen i 
august, følg med i bladet, er det noe 
du er i tvil om ring kontoret.

Var nylig på SAFO konferanse sammen 
med andre regionledere i NHF, fylkes-
ledere i NFU og folk fra FNDB. Vi har 
forskjellig problemer og utfordringer, 
men ett felles mål, alle mennesker er 
likeverdige og har rett til et selvstendig 
liv. 

Hilsen
Gunvor



Medlemsblad for NHF Oslofjord Vest

4

Nå har jeg blitt agent!
Norges Handikapforbund (NHF) ønsker 
å følge samfunnsutviklingen og å henge 
med i tiden. Derfor fikk organisasjonen 
et oppdrag på sist landsmøte: Vi skal 
gjennom en bred runde i organisasjonen 
komme frem til det som skal være NHFs 
samfunnsoppdrag 2017 – 2030.

Dette skal legges fram for NHF 
Landsmøtet i 2017. For at denne pro-
sessen skal involvere flest mulig har 
man oppnevnt ca. 50 endringsagenter i 
NHF som skal jobbe med dette i tiden 
fremover. Undertegnede er en av disse 
endringsagentene og jeg trenger din 
hjelp for å være en best mulig agent. 
Jeg ønsker rett og slett tilbakemelding 
fra flest mulig på følgende: 

•  Hvordan vil du beskrive hva som er 
NHFs samfunnsoppdrag i dag? 

•  Hva ønsker du skal være med i NHFs 
samfunnsoppdrag fra 2017 – 2030? 

Hva vil du se mer av i organisasjonen og 
hva vil du se mindre av? Hva skal vi 
være tydeligere på? Tilbakemeldinger 
kan gjøres til undertegnede på e-post: 
anna-lisbeth.bakke@nhf.no eller i brev til 
NHF Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 
3112 Tønsberg.

Nye og yngre krefter har sluppet til i 
organisasjonen, og vi ser at ungdoms-
organisasjonen NHFU har fått enga-
sjerte medlemmer som er viktige 
endringsagenter for oss. Dette er svært 
gledelig og optimismen råder. 

Regionen ønsker også å i tiden fremover 
å legge til rette for å få med våre yngre 
medlemmer i vårt arbeid. Derfor har vi 
fra 2016 opprettet et eget prosjekt for 
de av våre medlemmer som er i alderen 
mellom 18 og 35 år. Prosjektet ledes av 
Birgitte Holmsen og du kan lese mer om 
dette prosjektet senere i bladet. 

Våren er optimismens tid, og jeg velger 
å henge meg på optimismen. Jeg velger 
å sette pris på tiden når solen skinner 
og optimismen råder, fremfor å irritere 
meg over skyene som dekker den til. 

En vårlig hilsen 
fra Anna-Lisbeth

Regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Mikalsen

Ja da, du leste riktig,  
jeg er faktisk blitt agent. 
Det er på ingen måte 
noen hemmelig agent 
jeg er, så derfor synes 
jeg det faktisk var helt 
riktig å skrive litt om  
dette akkurat her. 

Regionens lederkonferanse 2016
Avholdes 21.-22. mai på Kongsberg. 
Regionens lederkonferanse er primært 
for ledere og nestledere / økonomi-
ansvarlige våre lokallag. Programmet er 
sendt ut. Påmelding til regionkontorleder 
innen 20. april. 

Informasjonsdag for  
kontaktpersoner 20. mai 2016
Det vil bli informasjonsdag for nye 
kontaktpersoner i regionen 20. mai på 
Kongsberg. Er du oppnevnt til et kom-
munalt råd for funksjonshemmede uten 
å være tilknyttet et lokallag i din kom-
mune? Da ønsker vi å komme i kontakt 
med deg. Ta kontakt med Anna-Lisbeth 
på e-post: anna-lisbet.bakke@nhf.no
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Vi har gleden av å invitere til hjelpemiddelmesse i:

Skien Fritidspark:
Onsdag 11. mai 2016, kl 10-16

Drammenshallen:
Torsdag 12. mai 2016, kl 10-16

Her får du nyttig informasjon om et stort utvalg av  
tekniske hjelpemidler.

Enkel servering.
Gratis adgang.

Velkommen til en innholdsrik dag!

Hilsen

leverandører innen  

bevegelse, rehab, syn og hørsel

Hjelpemiddelmessen  
Te Ve Bu 2016
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Klar tale fra ungdommen
Norges Handikapforbund Ungdom er virkelig i ferd med kreve sin plass i  
samfunnsdebatten. I løpet av vinteren har så langt to av medlemmene  
deres fått innlegg på trykk i selveste Aftenposten!

■  Tekst: Ida C. Freng
■  Faksimile Aftenposten

Først ut var Brage Æsøy Titlestad (21), 
leder for NHFU, med sitt skarpe inn-
legg: «La meg slippe å lukte dritt!», 
publisert 7. januar. Leserinnlegget kom 
som en reaksjon på at regjeringen ved-
tok å kutte i refusjonsutgifter til stomio-
pererte og inkontinente.

– Jeg ble så provosert da jeg hørte 
det, så jeg satte meg bare rett ned og 
skrev, forteller Æsøy Titlestad, om det 
korte og konsise leserbrevet.

Lenken til innlegget ble delt 33 gan-
ger på Facebook, og bare via Norges 
Handikapforbund Oslo og NHFU sine 
Facebooksider nådde det over 5000 
mennesker.

For Salamatu «Sally» Kamara (19) 
var det ikke en provokasjon som fikk 
henne til å skrive sitt innlegg, men en 
oppfordring. Hun ble utfordret til å 
skrive et innlegg om NHF i 2030 til 
«Endringsagent»-samlingen (les mer 
om denne på sideXX). Innlegget ble 
svært godt mottatt, og hun ble videre 
oppfordret til å sende det inn til avisen. 
Aftenpostens Si;D-redaksjon bet 
umiddelbart på, og trykket innlegget 
tirsdag 2. februar.

Les innleggene her:

La meg slippe å lukte dritt!
Regjeringspartiene har vedtatt å kutte i 
refusjonsutgifter til stomiopererte og 
inkontinente. Dette vil bety at flere per-
soner får økte utgifter for stomiutstyr. 
Vi er spesielt opptatt av hvordan dette 
kuttet vil ramme unge, både økono-
misk og sosialt. Mange bruker pose-
deodorant for at de skal kunne ha et 
noenlunde normalt liv på jobben, på 
skolen, i sine studier og sosialt. Ved å 
kutte dette nødvendige utstyret vil 

samfunnet oppleve større utgifter, ved 
at mange vil miste motivasjonen og 
lysten til å delta i samfunnet, av frykt 
for å lukte dritt. Hvis disse kuttene gjør 
at folk ikke kommer seg i jobb, får vi i 
tillegg økte utgifter på sosialbudsjettet. 
Kjære regjering, det er ingen skam å 
snu, stopp dette kuttet!
Brage Æsøy Titlestad (21)

2030- jeg ser frem til å møte deg
Jeg ser frem til å møte et samfunn hvor 
jeg blir bedt med på dans fordi jeg 
faktisk er flink til å danse og ikke fordi 
vedkommende aldri har danset med 
en rullestolbruker før.

I 2030 har jeg blitt usynlig i den form 
av at jeg ikke blir spurt om hva slags 
diagnose jeg har, hvorfor jeg sitter i rul-
lestol eller hvorfor beina mine rister. I 
2030 har alle bygg, gamle og nye, 
heis. I 2030 er det slutt på trange toa-
letter, smale korridorer og bakveien inn 
til restauranter.

2030 er året hvor alle strender har 
en smal, asfaltert vei som leder ned til 
vannet slik at jeg også kan bade uten 
at rullestolen setter seg fast i sanden.

Dette er året hvor jeg kan bo i femte 
etasje i de gamle og nye byggene uten 
å måtte tenke på hvordan jeg skal 
komme meg trygt ut i tilfelle brann, for i 
2030 er alt tilrettelagt.

Jeg gleder meg til 2030, for da blir 
folk som ikke vet hva NHF er sett rart 
på. 

Nynorsk blir byttet ut med tegn-
språk, og alle vet hvordan det føles å 
trille opp en lang bakke. I 2030 kan jeg 
endelig få den sommerjobben på 
Rema 1000 fordi jeg er gira, service-
innstilt og flink, og ikke få et nei fordi 
jeg ikke rekker opp til femte hylle.

2030, jeg liker deg og jeg ser frem til 
å møte deg.
Salamatu (Sally) Kamara (19)

6

NHFUs leder:  
Brage Æsøy Titlestad.
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Den 14. februar på selveste Valentins 
dagen hadde Ung i NHF OFV 18-35 år 
et positivt og engasjerende møte på 
vårt regionskontor i Tønsberg. 7 per-
soner deltok. Ideen med sammenkom-
sten var å få til en idemyldring for 
hvordan vi skal finne arrangement som 
interesser denne aldersgruppen.

Vi hadde besøk av selveste Jørgen 
Foss som ikke er kjent for å gå stille i 
dørene. Jørgen inspirerte stort og fikk i 
gang en større tankegang hos de 

fremmøte. Jørgen er lokalpolitiker i 
Oslo, regionkontorleder i NHF Oslo og 
har tidligere vært skuespiller.  « Dere 
må tørre å drømme stort.  Se for dere 
et flott, moderne glinsende romskip 
der ute et sted i universet, dit skal 
dere, og ikke på en synkende ubåt».

Dette var det tydelige budskapet til 
unge herr Foss. Praten gikk livlig og 
den ene ideen større en den andre 
kom på bordet. Noe av det vi plukket 
ut først var noen lavterskel tilbud som 

skal i gang nå på vår/sommer. Det er 
bokbad på biblioteket og en felles 
strandtur til Verdens Ende og en felles 
Oslo tur til funkisdagene i juni. 
Nærmere informasjon kommer.

Vi håper du følger med og vil delta på 
noen av aktivitetene fremover. Vi tren-
ger flere som kan dra lasset sammen 
med oss og skape en arena for ung og 
aktiv, fest og moro.

Vi ønsker å skape 
noe for deg som ung 
i organisasjonen
■   Tekst: Birgitte Holmsen

Norges Handikapforbunds hedersnål er innstiftet som uttrykk for den anerkjennelse forbundet ønsker å 
gi til enkeltpersoner i eller utenfor egen organisasjon som etter langvarig tjeneste eller på ekstraordinær 
måte har bidratt til å fremme funksjonshemmedes interesser i samsvar med NHFs formål og prinsipper.

Hedersnålen i sølv kan tildeles av styret i NHFs regioner eller landsforening. Forslag på kandidater kan 
fremmes av enkeltmedlemmer, lokallag eller andre organer av NHF.

NHFs sølvnål kan tildeles etter 10 års innsats som tillitsvalgt i lokallag/fylkeslag/regioner/ landsforeninger 
eller som ansatt i forbundet.

Tips sendes regionkontorleder Anna-Lisbeth Mikalsen innen 20. april.

Kjenner du noen som fortjener  
heder for sin innsats?

DIPLOM

Regionkontorleder Jørgen Foss.



8

Medlemsblad for NHF Oslofjord Vest

Foreløpig program
Båt og fisketur
Tilberedning av fisk på brygga
Fantastiske bademuligheter
Besøk av Den Norske
Turistforening – ‘’Klart det går’’
Minimesse
Nydelig opplevelser på liten kyst ‘’perle’’

VELKOMMEN TIL 

EN SOMMER HELG 

PÅ EN LITEN PERLE 

UTENFOR 

KRISTIANSAND

HARALDVIGEN

19-21 AUGUST 

Oppdatert program i Grenseløst i juni. Påmeldingsfrist 1. juli
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Fremtiden under lupen
Den store diskusjonen om framtidens NHF startet på en 
bredt sammensatt og landsdekkende samling fredag  
22. til lørdag 23. januar. Her møttes en framtidsrettet  
forsamling, med mye driv og engasjement. 

■  Tekst: Karen Kvam/Ida C. Freng
■  Foto: Ida C. Freng/Brage Æsøy Titlestad

Fornyelse av Handikapforbundets poli-
tikk og organisasjonsstruktur har vært 
et tema på de siste landsmøtene i 
NHF, og forrige landsmøte vedtok å 
gjøre en grundig vurdering av 
Handikapforbundets samfunnsopp-
drag for tidsspennet 2017-2030. Dette 
skulle skje gjennom en prosess der 
både medlemmer, tillitsvalgte og 
ansatte ble involvert. Dermed startet 
den såkalte strategi- og organisasjons-
utviklingsprosessen i fjor høst.

Det er ingen liten debatt som skal 
føres, når NHF skal vurdere sin interes-
sepolitikk, organisering og styrings-
struktur. Av den grunn er det beregnet 
god tid på prosessen, som skal munne 
ut i et forslag til landsmøtet 2017. 
Samtidig er det lagt til rette for massiv 
involvering og grundig forankring i alle 
ledd.

Ragnhild Heggen er ansatt som 
prosjektleder i 40% stilling. Ragnhild 
har prosessveilederkompetanse og 
kjenner Handikapforbundet godt, etter 
å ha ledet oss gjennom TV-aksjonen i 
2002. Hun samarbeider tett med en 
egen prosjektgruppe. Ikke minst er det 
utnevnt 40 endringsagenter (tidligere 
kalt ambassadører).

Det er regionene, landsforeningene, 
NHFU og personalstaben selv som har 
utnevnt hver sine 10 endringsagenter. 
Sentralstyret er også aktivt med i hele 
prosessen. Sammen skal de analy-
sere, inspirere, være kreative og bidra 
med mulige løsninger, og ikke minst, 
hente innspill fra og informere sine 
egne organisasjonsledd.

Helgen 22.-23. januar gikk altså den 
første landsdekkende fellessamlingen 
for endringsagentene av stabelen. Her 
møttes en framtidsrettet forsamling, 

med mye driv og engasjement. 
Erkjennelsen av at Handikapforbundets 
innsats er helt nødvendig for å unngå 
et stort tilbakeslag for funksjonshem-
medes rettigheter, ble en drivkraft for å 
tenke ut et sterkere NHF. Som det ble 
sagt etter et gruppearbeid under sam-
lingen: Vi tror ikke NHFs storhetstid er 
forbi. Vi tror ikke den har kommet 
enda!

Det vil bli mye aktivitet i fornyelses-
prosessen det neste året. En egen 
internettside med informasjon og 
muligheter for å gi innspill vil bli satt 
opp, det vil bli sendt ut spørreunder-
søkelser og komme facebookaktivite-
ter. Men om du allerede nå har tanker, 
innspill og ideer, kan du gjerne ta kon-
takt med din region eller landsforening 
for å bidra i den store diskusjonen.

Fremtidsvisjoner
Salamatu «Sally» Kamara (19) fra 
NHFU Oslo er en av de 40 endrings-
agentene som nå er i aksjon. Under 
den første samlingen var hun en av to 
som ble utfordret til å forsøke å se inn i 
fremtiden, og si noe om hvor NHF er i 
2030. Sally svarte med en tekst der 
hun ønsket 2030 velkommen, og skis-
serte opp nettopp hvorfor hun tror det 
vil bli så bra. (Hele teksten kan du lese 
på side 6). Innlegget ble ikke bare tatt 
godt imot på samlingen, den har alle-
rede nådd lenger ut enn som så. Hun 
sendte den nemlig inn til Aftenpostens 
debattredaksjon for unge stemmer, 
«Si;D», som umiddelbart takket ja til å 
trykke den.

Hvorfor sa du ja til å være endrings-
agent?
– Jeg er veldig engasjert i saker som 
omhandler funksjonshemmede, spesi-
elt unge funksjonshemmede. Jeg 
mente at dette var en flott arena å 
være i for å oppnå de endringene jeg 
er opptatt av. 

Hva tror du er den største utfordringen 
NHF står ovenfor er?
– Jeg tror at den største utfordringen 
NHF står ovenfor er frykten for å tenke 
nytt.

Hva synes DU er NHF sitt samfunns-
oppdrag/viktigste oppgave?
– Sørge for at kommunene gjør sine 
oppgaver slik at alle med nedsatt funk-
sjonsevne blir tatt vare på i de kom-
munene de bor i.

«Vi tror ikke NHFs storhetstid er forbi.  
Vi tror ikke den har kommet enda!»

«den største utfordringen 
NHF står ovenfor er frykten 
for å tenke nytt.»

Deltakerne som drøfter NHFs fremtidige politikk og 
organisasjonsstruktur samlet på Gardermoen.

Sally Kamara 
fra NHFU Oslo 
lot seg høre i 
debatten.
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Handikapforbundet 85 år! 
I år feirer Norges Handikapforbund at vi er 85 år. Alderen til tross – det er fornyet 
kraft og styrket innsats som preger tankene våre for fremtiden.

■  Tekst: Karen Kvam

Da vår forløper, Norges Vanførelag, så 
dagens lys den 31. januar 1931, 
hadde det allerede eksistert vanføre-
lag i landsdelene i en årrekke. Den 
gangen ble funksjonshemmede kalt 
vanføre og krøplinger og ble gjemt 
bort på gårdene, og funksjonshem-
medes rolle i forbundet var begrenset 
til å være passive mottakere av den 
såkalte vanføreomsorgen som blant 
andre velgjørerne i lagene sto for. 
Siden har vi vokst og utviklet oss i tråd 
med det samfunnet vi har vært en del 
av. I dag sitter funksjonshemmede 
selv ved roret i egen skute og er aktive 
pådrivere for nye lover, ordninger, til-
tak og tanker. 

Handikapforbundet har ønsket å 
endre samfunnet, og vi har endret 
det. Vi har mye å være stolte av. Vi var 
den viktigste pådriveren for diskrimi-
nerings- og tilgjengelighetsloven som 
trådte i kraft i 2009 og kravene til uni-
versell utforming i byggeforskriften 
TEK10. Vi har vært med på å bygge 
opp den norske hjelpemiddelformid-
lingen og var en av de fremste for-
kjemperne for at funksjonshemmede 
med store bistandsbehov fikk rett til 
brukerstyrt personlig assistanse.

Som 85-åring er vi på ingen måte i 
ferd med å gire ned og hvile på laur-
bærene. Det kan vi ikke gjøre. 
Innsatsen vår trengs, og det vil den 
gjøre lenge. Funksjonshemmede står 
fremdeles på utsiden av samfunnet. 
Det viste seg tydelig da Norge i fjor 
skulle rapportere til FN-komiteen om 
hvordan vi etterlever menneskerettig-
hetene for funksjonshemmede. Status 
er ikke ok. Både ombudets og organi-
sasjonenes rapporter forteller at funk-
sjonshemmede er utsatt for grov og 
systematisk diskriminering. Funk-
sjons hemmede barn blir ekskludert 
fra en skolehverdag sammen med 
søsken og nabobarn. Funksjons-
hemmede som ønsker å jobbe, står 
utenfor arbeidslivet. Til tross for at vi 
nå har fått rettighetsfestet brukerstyrt 
personlig assistanse, er mange funk-
sjonshemmede fremdeles underlagt 
kommunale regimer som avgjør når 
de skal stå opp og gå på do, spise og 
legge seg, og har skremmende lite 
innflytelse over eget liv og egen hver-
dag. Det kuttes i viktige støtteordnin-
ger, og nye kuttforslag truer stadig. 
Hjelpemiddeltilbudet kan bli drastisk 
forverret. Funksjonshemmede blir 
allerede sterkt begrenset i sin livsutfol-

delse, og verre tegner det til å bli, hvis 
diskrimineringsvernet blir uthulet, kra-
vene til universell utforming svekket 
og ansvaret for gode rettigheter pul-
verisert med kommunereformen. Alt 
dette er mulige framtidsscenarioer 
som vi allerede nå ser konturene av.

Handikapforbundet trengs fremdeles, 
og vi kommer til å kjempe hardt for å 
ivareta funksjonshemmedes mennes-
kerettigheter i framtiden. Vi kommer til 
å fortsette vårt nitide arbeid for at 
funksjonshemmede skal bli møtt med 
respekt og verdighet og få leve selv-
stendige liv i tråd med egne interes-
ser, behov og forutsetninger. Og vi 
satser på å fortsette med fornyet 
kraft. Etter tøffe inntektstap, budsjett-
kutt og nedbemanninger de senere 
årene, er vi i full gang med å gjenreise 
oss. Den store fornyelsesprosessen vi 
nå har startet, handler om at vi vil bli 
tydelige, synlige og slagkraftige for-
kjempere for funksjonshemmedes 
rettigheter og muligheter. Målet er at 
vi skal bli enda bedre til å løse de 
samfunnsutfordringene vi vil møte i 
framtiden. For det vil komme flere 
utfordringer, og vi kommer til å gå løs 
på dem.

85 ÅrNoGe hNdKaFoBuD 191 - 216
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LKB Buskerud 25 år
2. november samlet 18 LKB 

medlemmer seg i Drammen 

for å feire at det er 25 år  

siden lokallaget i Buskerud 

ble stiftet. Det ble en  

fantastisk kveld med Vamp 

konsert på Drammen Teater 

og på følgende festmiddag.

■  Tekst og bilder: LKB Buskerud

Tone Irene Sørum var æresgjest. Hun 
har var på stiftelsesmøtet i 1990 og har 
vært aktiv i styret både lokalt og nasjo-
nalt i LKB siden. Hun mottok en løve-
tannål i sølv fra LKB Buskerud for sin 
innsats. LKB hovedstyre sendte en 
flott hilsen og nydelige blomster. 

Ja, det kan kanskje være et litt ømt 
tema for mange, men ting skjer også 
her. Ting er annerledes, høres så for-
ferdelig ut. Kan nok være enig i at 
søknadsskjemaene kan skremme 
noen og hver, men faktisk kan man få 
hjelp til å fylle ut søknader ved å be om 
time i ditt lokale NAV kontor. Og lege-
attesten bør du ha klar, den skal med 
sammen med en egen forklaring på 
hva bilen skal brukes til av deg. Høres 
dette rart ut, du skal fortelle hvor du 
kjører og hvor ofte? Ikke så vanskelig, 
har du barn/familie, er du med i foren-
ingslivet/organisasjonsarbeid må også 
dette med. Hvilke typer bil som er 
aktuell for deg, betingelser osv kan du 
finne på NAV sine nettsider eller du kan 
kontakte veiledningstjenesten på regi-
onskontoret.

Ved å henvende deg til vårt regions-
kontor kan du få informasjon og råd. Vi 
kan ikke føre personlige saker, bare 
saker som vil være til nyte også for 
andre!

Som brukermedlem kan jeg ta opp alt 
på et allment plan, ikke individuelt. Ja, 
det skjer noe også på bil, så da er det 
jo kanskje noen svar å få i vanskelige 
spørsmål. Ta gjerne kontakt så skal vi 
gi råd etter beste evne.

Du kan ta kontakt med regionskonto-
ret så formidler de kontakt videre. Ikke 
nøl hvis det er noe du lurer på.

Litt om hvordan du går frem  
for å få tilpasset bil!
■  Tekst: Arve Kristoffersen
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Ny grafisk profil 
Nå har Handikapforbundet endret logo og fått ny grafisk profil.  

Vi er stolte av den nye logoen vår som vil bli et av flere virkemidler som kan  
gi oss fornyet kraft og synlighet i tiden som kommer. 

Den grafiske profilen vår, også kalt vår 
visuelle identitet, er våre ytre kjenne-
tegn. Kall den gjerne vår klesdrakt, 
som skal gjenspeile og understreke 
våre indre kvaliteter. Den visuelle iden-
titeten er det som gjør at vi blir oppda-
get gjennom et førsteinntrykk og der-
etter gjenkjent ved neste korsvei. 
Gjennom regelmessig og riktig bruk, 
blir logoen, sammen med våre andre 
visuelle kjennetegn, etterhvert syno-
nyme med oss og det vi står for.

Praktisk og tidsriktig
Det var i utgangspunktet praktiske 
grunner til å revitalisere Handikap-
forbundets visuelle uttrykk. Vi manglet 
noe som kunne presentere oss på en 
moderne, frisk og tiltalende måte. 
Fargene var gammeldagse, skriftty-
pene dyre og utdaterte. Og med orga-
nisasjonsnavnet som en del av selve 
logoen, ble navnet vårt nesten usynlig, 
spesielt når logoen ble brukt i liten 
størrelse.

Da vi først begynte å studere logoen, 
innså vi at vi hadde en logo som i form 
og farge vitnet om en annen tid og 
som i grunnen ikke ga så mye informa-

sjon om hva vi står for og jobber med. 
Vi ønsket derfor en logo som forteller 
mer enn den gamle hvem vi er, i tillegg 
til at den skulle være tidsriktig i form og 
farge og god å hvile blikket på. Vi ga 
bestillingen til designbyrået Tangram 
Design, et anerkjent byrå som også 
har jobbet med flere kjente merkevarer, 
som Kreftforeningen, Ruter og Tine.

Sirkelsymbolikk
Sirkelsymbolikken ble valgt med 
utgangspunkt i at sirkelen symboliserer 
hjulet som ruller, med energi og beve-
gelse. Stikkordet bevegelse er spesielt 
viktig i denne sammenhengen. Handi-
kapforbundet er en bevegelse for funk-
sjonshemmede, saken vår handler om 
bevegelse og bevegelseshindringer, og 
vi ønsker å bevege samfunnet fram-
over. At sirklene er åpne, har også en 
fin symbolikk. Som organisasjon 
ønsker vi mangfold og inkludering, vi vil 
dele av den kunnskapen vi har og 
bidra med løsninger.

Fra rustrødt til blått
Som dere ser, er fargene våre også 
nye. Når vi har valgt å gå fra rustrødt til 
blått, er det fordi vi ikke bare er aktivis-

ter, som det røde signaliserer. Vi vet 
hva vi snakker om, og vi er til å stole 
på. Blått representerer nemlig både 
kunnskap og pålitelighet. Spillet mel-
lom lyse og mørke blåfarger er bevisst. 
Visjoner og nysgjerrighet omtales som 
kvaliteter representert ved det lyseblå, 
noe vi gjerne kan assosieres med. 
Dessuten kommer nok rødfargen til å 
dukke opp igjen noen steder også.
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Organisasjonskurs 
NHF Oslofjord Vest 

 

Målgruppe:  
Alle lokallag i NHF Oslofjord Vest. Primært lokallagsstyret,  
men lokallaget må gjerne ta med andre medlemmer også. 

Pris: Lokallaget må stille med et lokale (helst med projektor tilgjengelig) og 

bevertning.  Regionen stiller med instruktør 

Tid: Tidspunkt for kurset avtales direkte mellom lokallaget og instruktør.  

Kursinnhold: 
 

Del 1 - Instruktørledet: 

• NHF som organisasjon (2t) 
• Styrearbeid i et lokallag (2t) 
• Politisk påvirkningsarbeid (1t) 

 

Del 2 - Gruppearbeid uten instruktør (4t): 

• På slutten av del 1 velger Laget/styret/gruppen i samråd med 
instruktøren tema ut fra hva som er mest aktuelt. 

• Kan tas som en dag på 4t,  
eller 2 dager/kvelder med 2t hver gang. 
 

Dersom dette er interessant for lokallaget ta kontakt med regionskontoret.
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Fakkelbærer og prisvinner 
Fakkelstafetten til Ungdoms OL på Lillehammer har gått sin seiersgang  
rundt i landet. Fredag 5. februar var den kommet til Drammen, som  
var eneste stedet den var innom i Buskerud. 

■  Tekst og foto Jan Arne Dammen

Det var svømmeren Andreas Bjørnstad 
fra Drammen Svømmeklubb som fikk 
æren av å ha første etappe i fakkel-
stafetten. Han gav fakkelen videre til 
ishockeyspilleren Mabel Endrerud fra 
Ringerike. Etter seg hadde de hundre-
vis av fakkelbærere på vei mot Gamle 
Kirkeplass der OL-ilden ble tent. 
Øvrige fakkelbærere var Glenn Solberg 
og Øyvind Lundestad som fikk æren 
av å tenne fakkelen.

Andreas ble i Drammens Teater hyllet 
senere på kvelden med to priser på 
idrettens festaften. Han ble av 

Drammens Tidenes leser kåret til 
”Årets idrettsnavn” i Buskerud. Ikke 
nok med det, han fikk også fullt fortjent 
Buskerud Idrettskrets sin innsats-
premie.

Andreas har CP (cerebral parese) og i 
vannet føler han seg mindre handikap-
pet enn på land. Prisen ble delt ut av 
hans gode venninne og treningskame-
rat Mina Marie Heyerdal som også har 
CP. 

– Jeg vil takke familien som holder ut 
med meg hjemme, Drammen svøm-

meklubb og Drammen Toppidrett. Og 
vennene mine, uten dem hadde jeg 
aldri vunnet, sa han i sin takketale til 
stor applaus.

Andreas har flere norgesrekorder, EM 
sølv i 2014, VM sølv i 2015 og målet er 
fortsatt gull i Paralympics 2016 i Rio.

Vi har tidligere besøkt disse to ”fisk-
ene” i Drammensbadet. Blad nr 03.14.

Fakkelstafett Andreas Bjørnstad og Mabel Endrerud.
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Samarbeidsforumet av funksjons-
hemmedes organisasjoner –  
hva er det?
Jevnlig presenterer vi i Grenseløst artikler under logoen til 
SAFO. Men hva er SAFO? Når jeg prater med medlem-
mer i Norges Handikap forbund rynker mange på pannen 
og er veldig usikre. Som overskriften viser er dette et 
samarbeidsforum mellom tre interessepolitiske organisa-
sjoner for og av mennesker med nedsatt funksjonsevne: 
Foreningen Norges Døvblinde, Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede og Norges Handikapforbund.

Fellesnevneren for organisasjonene er at de kjemper for 
likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med 
funksjonsnedsettelse.

SAFO legger til grunn en forståelse av funksjonshemming 
som samfunnsskapte barrierer som kan føre til at perso-
ner med nedsatt funksjonsevne ikke får delta aktivt i 
samfunn et. SAFO ser en slik utestengning som brudd på 
menneskerettighetene og diskriminering.

De viktigste områdene som SAFO arbeider med er 
menneskerettig heter og diskriminering, levekår, retten til 
opplæring i fellesskapsskolen, utdanning og arbeid, uni-
versell utforming av utemiljø og bygg, og likeverdige hel-
setjenester.

SAFO arbeider for å påvirke samfunnet gjennom:
•  Innspill i politiske prosesser og planer.
•  Representasjon i ulike råd og utvalg.
•  Samarbeid og allianser med andre organisasjoner og 

miljøer.

SAFO legger vekt på at innspill og representasjon skal ha 
høy faglig kvalitet.

Kommunale råd for mennesker med 
funksjonsnedsettelser
I alle kommuner er det satt ned et rådgivende organ på lik 
linje med for eksempel eldrerådet. Disse er rådgivende for 
kommunestyret. Den vanligste benevnelsen er Rådet for 
funksjonshemmede eller kommunalt råd for mennesker 
med funksjonsnedsettelser. En av SAFOs oppgaver er å 
foreslå kandidater til disse rådene og også å gi dem opp-
læring til å utøve dette viktige tillitsvervet.

I regionen oppnevnes også medlemmer i andre brukerut-
valg. For eksempel ved NAV kontor, hjelpemiddelsentraler 
og ved helseforetakene. Disse medlemmene er svært 
viktige ressurspersoner for Handikapfor bundet. Gjennom 
SAFO samarbeidet representerer vi ulike grupper av per-
soner med funksjonsnedsettelser, noe som er en styrke. 
Gjennom disse tillitsvalgte er vi med å påvirke i lokalsam-
funnet på ulike områder slik at diskrimineringen av men-
nesker med funksjonsnedsettelser skal bli vanskeligere.

SAFO Telemark, Vestfold og Buskerud (TVB) koordineres 
av regionkontorleder i NHF Oslofjord Vest Anna-Lisbeth 
Mikalsen. SAFO TVB har to møteplasser i året for SAFO 
TVBs medlemmer i kommunale- og fylkeskommunale 
råd, medlemmer i brukerutvalg ved helseforetak og i NAV 
systemet. I 2016 er disse møteplassene 28. mai på 
Kongsberg og 30.- september til 1. oktober i Sandefjord. 
For mer informasjon om SAFO TVB ta kontakt med koor-
dinator.

■  Tekst: Torleif Støylen / SAFO
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Konferanse for poliolagene i 
Telemark, Buskerud og Vestfold
Styret i poliolagene inviterer til konferanse på Sandefjord 
Motor Hotel, Fokserød, fredag 20. mai. Vi får besøk av en 
representant fra Steffensrud rehabiliteringssenter som vil 
orientere om tilbudet de har til personer med senskader 
etter polio. Steffensrud har nå avtale med Helse Sør-Øst.

Etter lunsj vil Line Hersve gi en innføring i hvordan vi kan 
bruke internett og lukket gruppe på facebook til å få kontakt 
med personer med polio som vi møter i forskjellige sammen-
henger. Alle som har nettbrett oppfordres til å ta det med. 

Konferansen starter kl. 11.00. Det vil bli servert lunsj  
kl. 13.00 Dagen avsluttes rundt kl. 15.00. Egenandelen er  
kr. 50,-. Meld deg på til leder i ditt lag innen 12. mai.

Scandic Park Hotel Sandefjord 26. – 28. august
Vestfold poliolag inviterer medlemmer i Buskerud og 
Telemark til samling på Scandic Park Hotel, Sandefjord, fra 
fredag 26. august til søndag 28. august.
Vi møtes til middag fredag, men rommene bør være klare 
for innsjekking fra kl. 16.00.
Lørdag arrangerer vi en tur til Hvalfangstmuseet. De som 
ønsker det, kan få guidet tur rundt i museet. 
Line Hersve vil fortsette sitt arbeid med innføring i bruk av 
internett og facebook til å få kontakt med personer med 
polio vi møter i forskjellige sammenhenger. De som vil være 
med på det, oppfordres til å ta med nettbrett. 

Egenandelen for helgen blir kr. 650 per person. Mer infor-
masjon kommer på vår hjemmeside og i «Grenseløst». 
Påmelding til leder innen 15. juni.

LFPS Buskerud: Årsmøte 4. april.  
Påmelding innen 15. mars til Brit G Haugerud  
tlf. 930 34 322 eller Unni Grønlund tlf. 906 81 497,  
gjelder også påmelding til felleskonferansen (frist 12. mai.)
Vi minner om sommertur til Wien. Nærmere informasjon til 
medlemmene følger senere.

LFPS Vestfold: Årsmøte 31. mars.
Felleskonferansen med Buskerud og Telemark 20 mai. 
Husk påmelding innen 12. mai.
9. juni planlegges besøk på Marinemuseet i Horten. 
Mer informasjon senere.
26. – 28. august. Fellessamling på Scandic Park hotell  
i Sandefjord.
13. oktober Medlemsmøte på Furulund kro.
26. – 28. august. Fellessamling på Scandic Park hotell  
i Sandefjord.
13. oktober. Medlemsmøte på Furulund kro.

LFPS Telemark:  
Årsmøte og samling på Nordagutu 1. – 3. april.
Fellessamling 20 mai.

 LEDSAGERBEVIS?
Ledsagerbevis skal bidra til å øke livskvaliteten for personer med  
nedsatt funksjonsevne.

Trenger du ledsager på sosiale og kulturelle arrangemen-
ter, vil et ledsagerbevis gi gratis adgang for din ledsager. 
Du må fremdeles betale for egen billett.

Ledsagerbeviset gjelder kun for inngangsbilletten, ikke 
for bevertning.

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, 
transportmidler og liknende hvor det offentlig fastsatte 
symbolet for ledsager er slått opp.

Ordningen er landsdekkende, og du kan benytte led-
sagerbeviset på tvers av kommunegrenser:

Du kan bruke beviset på alle kommunale og fylkeskom-
munale kulturinstitusjoner, selv om symbolet ikke er slått 
opp. Du kan bruke det på arrangementer i regi av frivillige 
lag og foreninger som mottar kommunal eller fylkeskom-
munal støtte. NSB og alle busselskaper i Vestfold gir 
50 % rabatt på billettpris for kortholder og ledsager.

Beviset blir tildelt etter sosialt og helsemessig behov og 
ikke ut fra alder eller økonomisk situasjon.
Du søker på eget skjema som du finner på nettet eller får 
i kommunen.
Er det noe du lurer på så ta kontakt med Jorunn Rimstad. 
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Vestfold poliolag har tilbud 
om trening i basseng for 
sine medlemmer på 
Kysthospitalet Stavern 
hver onsdag fra klokken 
16.00 til 17.00. 

Det er fysioterapeut som leder trenin-
gen. Hun er dyktig, engasjerende og 
lydhør for polioutfordringer. Fysiotera-
peuten ikke har avtale med kommu-
nen, så alle betaler en egenandel på kr. 
700 per halvår. Vi håper på sikt å redu-
sere kostnaden. Bildet viser en gjeng 
fornøyde medlemmer i bassenget på 
Kysthospitalet. Dette er en gruppe 
likepersoner og ansvarlig for gruppen 
er Jorunn Rimstad.
 
Vi har det samme tilbudet i Tønsberg 
Svømmehall, men her er det en større 
gruppe og bare et fåtall har diagnosen 
poliosenskader. Tiden for trening er 
mandag fra klokken 14.45 til 15.30. 
Her er det også fysioterapeut som 
leder treningen og alle kostnader dek-

kes av rekvisisjon. Kontaktperson er 
Torunn Jacobsen. 

I bassenget på Sjølyst på Nøtterøy 
møtes også medlemmer med polio-
senskader hver onsdag fra klokken 
16.00 til 17.00. Dette er en likeperson-
gruppe som ledes av Torunn Jacobsen. 

Vi har ikke fysioterapeut, men driver 
med egentrening. Alle betaler kr. 300 i 
egenandel per år.

Har du ønske om å være med i en av 
disse gruppene, er det bare å ta kon-
takt.

Trening i basseng for  
poliomedlemmer i Vestfold
■  Tekst: Torunn Jakobsen
■  Bilde: Jorunn Rimstad
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Prosjektets hovedtiltak er å besøke 
skoler i Vestfold, Buskerud og Tele-
mark. Gjennom skolebesøkene synlig-
gjør vi de hindringene funksjonshem-
mede møter til daglig og samtidig som 
vi ønsker å vise at man kan leve rike og 
spennende liv også om man har en 
funksjonsnedsettelse. 

Det ble holdt kurs for ambassadørene i 
Langesund 19.-21. februar. Rundt 20 
deltagere deltok på dette kurset, og 
det var både erfarne og nye ambassa-
dører til stede, i tillegg til at det var 
gjester fra andre regioner i NHF.

En av temaene på kurset, var tilrette-
legging i skolen og senior rådgiver 
Marit Svendsen i Universell – nasjonal 
pådriverenhet i høyere utdanning 
NTNU var kommet helt fra Trondheim 
for å fortelle kursdeltagerne om 
Universell NTNUs rolle for at alle skal få 
tilgang til høyere utdanning. Hun kunne 

blant annet fortelle at alle høyskoler og 
universitet skal ha en tilretteleggings-
kontakt som skal bidra til tilrettelegging 
ved lærestedet. Alle som ønsker høy-
ere utdanning og har behov for tilrette-
legging, bør ta seg en tur på Universell 
NTNUs internettside for god råd og 
tips. En liste over alle tilretteleggings-
kontaktene finner du på: www.univer-
sell.no/kontaktpersoner.

Det er viktig at ambassadørene i NHF er 
godt kjent med NHFs ideologi og sats-
ningsområder, derfor var det også satt 
av tid til dette på kurset. Nestleder i 
regionstyret Stein Wilmann guidet del-
tagerne sikkert gjennom NHF som 
organisasjon og våre styringsdokumen-
ter, og Rune Kløvtveit innledet på en 
forståelig måte om universell utforming.

Regionleder Gunvor Hegni og tidligere 
regionleder Kristian Hansen delte sine 
erfaringer fra deres skolegang med 

kursdeltagerne. Og vi fikk med disse 
innleggene innblikk i at det har blitt 
endringer i grunnskolen fra 50 tallet og 
frem til i dag, heldigvis! Den fysiske til-
gjengeligheten har blitt bedre, men hva 
med inkluderingen? Har den blitt 
bedre?

Ragnar Skaug hadde et gripende inn-
legg på kurset: Tanker fra en pappa, 
om hvordan det er å ha et barn som 
ikke følger utviklingen som de fleste 
andre barn. Skaug kom også med en 
del gode innspill og spennende tanker 
i forhold til å videreutvikle prosjektet 
Ambassadør i skoleverket. Det blir 
spennende og se hva dette kan resul-
tere i, og kanskje får vi til å involvere 
Handikappede barns foreldreforening 
(HBF) i prosjektet Ambassadør i skole-
verket.

Den fysiske tilgjengeligheten ved sko-
lebygget er viktig for at personer i rulle-

Alle barn har rett til å gå  
på sin nærskole
Med dette som utgangspunkt har NHF Oslofjord Vest prosjektet Ambassadør i 
skoleverket. Prosjektet har vært en del av regionens interessepolitiske arbeid siden 
2006. Prosjektet har rullet og gått jevnt og trutt siden oppstart, ved hjelp av aktive 
tillitsvalgte og kanskje spesielt prosjektleder Inger Kvennodd. 
■  Tekst og foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Regionleder Gunvor HegniRune Kløvtveit Nestleder i regionstyret Stein Wilmann
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stol skal delta i skolehverdagen på en 
likeverdig måte. Vi ser likevel i dag en 
økende tendens til at enkelte elever 
fremdeles blir sluset inn på spesielle 
skoler. Forklaringen på dette er ofte at 
på de spesielle skolene har man «fag-
kompetansen». Men hvor kommer 
sosialiseringen med andre elever inn 
på disse spesialenhetene? Hvilken 

betydning får det 
egentlig at barn 
blir fratatt en del 
av sosialiseringen 
med andre barn? 
Hva gjør det med 
det sosiale inn-
holdet i den nor-
ske skolen når 
noen barn ikke får 
være med på 
den? 

Vi har alle en his-
torie, og summen 

av den bagasjen vi får med oss under-
veis, gjør oss til den vi blir som voksne 
mennesker. På kurset ble det fortalt 
flere sterke og personlige historier, og 
vi fikk et gripende innblikk i flere men-
neskers skolehverdag. Skolen er viktig 
i alle barns liv, og hvilke muligheter et 
barn får i skolen former oss som vok-
sene mennesker.

I dag lærer vi våre barn at man kan 
sluse enkelte barn over i egne skoler, 
da det er slik det foregår i praksis. Alle 
barn får dermed ikke oppfylt sin rett til 
å gå på sin nærskole, slik loven krever. 
Dette er svært uheldig for samfunnets 
syn på sine innbyggere, og vi er på feil 
vei. Synet på hva som er «normalt» blir 
stadig smalere og smalere, og utfrys-
ning og mobbing er dessverre endel av 
skolehverdagen for enkelte. Nå er på 
tide at vi snur denne trenden, og setter 
inkludering i praksis på dagsorden i 
skolesystemet. Vi håper at vårt pro-
sjekt Ambassadør i skoleverket kan 
bidra til dette.

Selv om skolegangen kan være tøff i 
dag, må vi alle få muligheten til å få 
lære det vi har evner for, fordi hver og 
en av oss er fantastiske individer som 
kan bidra i samfunnet, om vi bare får 
muligheten til det. Det er vel det som er 
det viktigste å lære ungene våre i dag?

Kristian HansenRagnar Skaug Prosjektleder Inger Kvennodd

Marit Svendsen legger frem fakta.
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Det er skileik, utprøving, mestring og 
uteaktiviteter som står i fokus når det 
igjen er klart for den store Grenseløse 
vinteridrettsdagen for mennesker med 
funksjonsnedsettelser i Telemark og 
Vestfold. Der er slagordet ”Alt er 
mulig’’.

Det er Skiforbundet i Telemark og 
Vestfold skikrets, Hjelpemiddel-
sentralen og Telemark Turistforening 
som står for arrangementet. Det er 
også mange frivillige. Fritidshjelpe-

middel- leverandørene Handicare, 
HandiNor og Bardum er selvsagt på 
plass og de har med seg en gullrekke 
av fritidshjelpemidler som deltagerne 
kan få prøve. Her opplever de at det er 
kuult og morsomt å være ute og delta 
sammen med andre. Det gir stor mest-
ringsfølelse og mange hiver seg rundt 
og vil søke på et nytt fritidshjelpemid-
del så fort de kommer hjem.

– I år var det 11 ulike aktiviteter. Alt fra 
aking, skøyter, kjelkehockey og skileik 

til kroppsbowling og curling, men for 
mange var nok slalåmbakken høyde-
punktet.  Der kunne du kjøre selv, eller 
sammen med noen fra skiforbundet på 
sitski. Mellom slagene blir det servert 
pølser fra grillen og varm saft til alle. 
Det var aktive folk over hele uteområ-
det og de storkoste seg med de 
mange tilbudene for en hver smak.

Dette ble en vellykket dag for både 
deltagerne, arrangører og frivillige.

Grenseløst moro på Isen –  
fart og spenning i slalåmbakken  
”ALT ER MULIG’’

Det er 3. februar, sola skinner 
fra en nesten skyfri himmel, 
snøen glitrer i de 2 minus
gradene, og ca 600 deltagere 
(barn, unge, unge voksne), var 
kledd i varme klær, med smil 
rundt munnen, og fylt av  
forventninger da de ankom 
Skien Fritidspark. 

■  Tekst og bilde: Birgittte Holmsen
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I den siste tiden har det 
vært en del snakk om 
A-en i NAV. Flere mener at 
NAV må ha et større fokus 
på arbeid enn det som 
har vært synlig hittil.  
I hjelpe middelsentralene 
rundt om i Norge har vi 
prioritert arbeidslivssaker  
i flere år.

Hjelpemiddelsentralen kan gi stønad til 
individuell tilrettelegging i form av hjel-
pemidler, ombygging av maskiner eller 
tilrettelegging på arbeidsplassen for 
arbeidstakere som har varig behov og 
hvor tiltaket vil avhjelpe funksjonsned-
settelsen. 

I 2015 var NAV Hjelpemiddelsentral 
Oslo og Akershus involvert i nesten 
700 arbeidslivssaker gjennom råd, 
utredninger, hjelpemidler, opplæring 
eller oppfølging.

Oppfølging av unge under 30 år 
De tre siste år har NAV Hjelpemiddel-
sentral Oslo og Akershus gjennomført 
en undersøkelse blant unge under 30 
år som har fått råd eller hjelpemidler fra 
oss. I 2013 bisto vi 77 personer i 
denne målgruppen. I skoleåret 2014/ 
2015 bisto vi 116 studenter og unge 
arbeidstakere. 

Første gang vi gjennomførte undersø-
kelsen hadde de fleste som fikk 
bistand nedsatt bevegelse. I den siste 
undersøkelsen var det like mange som 
hadde nedsatt hørsel som nedsatt 

bevegelse, og antallet personer med 
synsvansker var tredoblet. Av de som 
fikk hjelpemidler svarte 73 prosent at 
hjelpemidlet i stor eller svært stor grad 
fungerte etter hensikten. Over halvpar-
ten av de unge svarte at tilretteleggin-
gen bidro til at de kunne fortsette å 
studere eller jobbe. 

Avtale om tilrettelegging-  
og oppfølging
Tidligere kunne arbeidstakere med 
redusert funksjonsevne få en tilrette-
leggingsgaranti fra NAV.  Fra januar 
2016 er dette virkemiddelet erstattet 
av en «Avtale om tilrettelegging og 
oppfølging for arbeidssøkere og 
arbeidsgivere». Hovedmålgruppen er 
unge arbeidssøkere under 30 år, men 
andre arbeidssøkere kan også inngå 
en avtale når det er hensiktsmessig.

Avtalen inngås mellom arbeidsgiver, 
arbeidssøker og NAV og skal sikre en 
fast kontaktperson i NAV, rask saksbe-
handling, regelmessig oppfølging, og 
trygghet for at NAV sørger for nødven-
dige hjelpemidler, tilrettelegging og 
oppfølging fram mot og i jobb. 

Alle virkemidler som NAV kan bistå 
med i forbindelse med arbeid i ordinær 
bedrift er aktuelle for tilretteleggings- 
og oppfølgingsavtalen. Dette kan være 
bistand i kontakt med arbeidsgivere, 
oppfølging og støtte i arbeidsforholdet, 
både opp mot arbeidsgiver og kolle-
gaer, ulike arbeidsmarkedstiltak som 
arbeidstrening og lønnstilskudd.  Det 
kan også være utredning av behov for 
tilrettelegging av arbeidsplassen og 
hjelpemidler.

Hjelpemiddelsentralene jobber stadig 
tettere med NAV-kontorene og NAV 
Arbeidslivssenter for å bistå arbeidsgi-

vere og arbeidstakere med råd og vei-
ledning om tilretteleggingsmuligheter 
uavhengig av hvem som har finan-
sieringsansvaret.

Inkluderingstilskudd kan dekke 
merkostnader
Nytt av året er også at ordinære 
arbeidsgivere kan søke NAV om inklu-
deringstilskudd for å kompensere for 
kostnader knyttet til personer som 
trenger tilrettelegging av arbeids- eller 
tiltaksplassen. Tilskuddet kan kom-
pensere for dokumenterte merkostna-
der til f eks kjøp av arbeidshjelpemidler 
som folketrygden ikke dekker, IKT-
hjelpemidler, programvare etc. 

Funksjonsassistanse i arbeidslivet
Et tiltak som hjelpemiddelsentralen 
formidler, og som blir stadig mer brukt, 
er funksjonsassistanse. Dette er et til-
tak for arbeidstakere som er sterkt 
bevegelseshemmet eller synshemmet. 
Arbeidstakeren utfører selv arbeids-
oppgavene, og funksjonsassistenten 
avlaster med praktiske oppgaver. 
Funksjonsassistenten bidrar også med 
hjelp til personlig hygiene og praktisk 
hjelp på arbeidsplassen og på reise. 
Tidligere måtte arbeidsgiver ansette 
funksjonsassistenten. Nå er det åpnet 
for at funksjonsassistentene kan ha en 
annen arbeidsgiver. 

Om du ønsker mer informasjon om 
den nye avtalen om tilrettelegging og 
oppfølging, funksjonsassistanse eller 
andre tilretteleggingsmuligheter er det 
bare å ta kontakt med hjelpemiddel-
sentralen. Vi bistår deg gjerne. 

Nytt fra NAV

A-en i NAV
■  Tekst: Bente Kaldheim, avdelingsleder, Rådgivning og utredning  
■  NAV  //  Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus 



Trenger du et godt råd når livet har endret 
seg for deg eller noen du kjenner?
Kanskje kjenner du noen som har vært gjennom en alvorlig sykdom, vært 
utsatt for en ulykke og fått livet endret på dramatisk vis? Det som før var en 
normal dag med jobb og vanlig familieliv, er fullstendig snudd på hodet. 

I Norges Handikapforbund Oslofjord 
Vest har vi et nettverk av erfarne per-
soner som selv har fått livet snudd på 
hodet etter alvorlig sykdom, ulykke 
eller fått barn med funksjonsnedset-
telse, eller er pårørende. Disse perso-
nene har møysommelig gått gjennom 
sin egen situasjon, og har erfaringer i 
hvordan de skal «få livet i gang igjen.» 
Tjenesten disse faglig dyktige perso-
nene kan gi, er basert på prinsippet 
om hjelp til selvhjelp. Deres viktige rolle 
er at de er et medmenneske med 
egenerfaring.

Likepersoner
Når livssituasjonen endres på drama-
tisk vis, viser det seg at å kunne snakke 
med noen som har vært gjennom noe 
lignende, er svært nyttig. Leger og 
andre fagfolk gir gode råd om selve 
behandlingen, men en likeperson kan 
gi råd om hvordan man kan få tilbake 
hverdagen. Kanskje ikke alltid slik den 
var før, men med ulike virkemidler kan 
dette bli mindre utfordrende enn man 
fryktet.

Til en likeperson kan du prate om din 
situasjon uten at du trenger å forklare 
noe eller unnskylde deg. Våre lands-
foreninger har utdannet mange like-
personer. Ta kontakt med disse så kan 
de gi deg råd og bistand.

Rettighetsnettverk
Etter hvert når man er ferdig med 
behandling og rehabilitering kommer 

en ny fase. Kanskje må boligen byg-
ges om, kanskje klarer ikke familien 
seg alene uten hjelp, hvilke tjenester 
kan familien få fra kommunen, hvilke 
hjelpemidler kan vi få og hvordan 
skaffe disse. Mange og vanskelige 
spørsmål som man aldri har hatt 
anledning til å forberede seg på.

Ta gjerne direkte kontakt med våre 
rettighetshjelpere:

Bilsaker, NAV og Husbanken
Arve Kristoffersen
Tel.: 481 27 001
E.post: arv-kr@online.no

Brukerstyrt personlig assistent 
(BPA) og kommunale tjenester
Inger Kvennodd
Tel.: 915 97 021
E.post: v-kvenno@online.no

Skolespørsmål
Kristian E. Hansen
Tel.: 924 08 139
E.post: krihans5@online.no

Idrett
David Ryste
Tel.: 970 86 038
E.post: vikingblod@hotmail.com

NAV / bilsaker / bistand hjelpe-
midler/ samhandlingsreformen
Gunn Perry
Tel.: 997 97 696
E.post: g.perry@online.no

Rettigheter og hjelpemidler 
for barn
Merete Bergan
Tel.: 911 01 625
E.post: merete@foreldrehjelpen.com

Saksgang i forhold til NAV
Baard Midtgaard
Tel.: 473 76 554
E.post: baard.midtgaard@kabeltv.as

Bilstønad / tekniske hjelpemidler
Rolf Reinertsen
Tel.: 922 61 908
E.post: rolf@reinertsen.net

Individuell Plan (IP) og BPA
Bjørn Gunnar Aasbø
Tel.: 971 27 767
E.post: bgaa@tyri.net

Hjemmebaserte tjenester
Ellen Angelstad Hetland
Tel.: 907 98 872 (e. kl. 15.00)
E.post: nenna43@hotmail.com

Øvrige henvendelser kan rettes til:
NHF Oslofjord Vest
Tel.: 955 28 197
E.post: nhf.oslofjordvest@nhf.no

NHF Agder
Tel.: 997 14 298
E.post: nhf.agder@nhf.no

■  Tekst: Torleif Støylen
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Leder:
Gunvor Hegni
Flatdalsvegen 
3841 Flatdal
Tlf.: 909 52 295
E-post: ghegni@online.no

Nestleder:
Stein Wilmann
Frognerhagen Nord 1,
3751 Skien
Tlf.: 906 28 504
E-post: stein@gorgonvaktmester.net

Styremedlemmer:
Atle Haglund
Rudstunet 20
3530 Røyse
Tlf.: 930 54 244
E-post: atle@atlesiden.no

Anne Cecilie Selberg
Steinsvingen 3 e
3615 Kongsberg
Tlf.: 952 21 324
E-post: anne-selberg@hotmail.com

Inger Kvennodd
Rindesveg 16
3950 Brevik
Tlf.: 915 97 021
E-post: v-kvenno@online.no

Varamedlemmer:
Vibecke Selliken
Gydasgt. 10
3722 Skien
Tlf.: 988 22 576
E-post: vibeckesel@msn.com

Åse Synnøve Jakobsen
Gråspurvveien 28
3482 Tofte
Tlf.: 906 31 046
E-post: asesynjakobsen@hotmail.com

Hvem er vi?

Anna-Lisbeth Mikalsen 
Regionkontorleder
Tlf.: 913 03 738
E-post: anna-lisbeth.bakke@nhf.no

Torleif Støylen 
Organisasjonskonsulent
Tlf.: 955 28 207
E-post: torleif.stoeylen@nhf.no

Inger Kvennodd
Leder for Ambassadørene
Tlf.: 915 97 021
E-post: v-kvenno@online.no
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Sofakroken

■  Foto: Jan Arne Dammen

Lys i tunellen tross alt?
Dikterhøvdingen Henrik Ibsen, han vi er så stolte av her  
i Skien, lanserte uttrykket “Vi er under forvandlingens 
Lov” i skuespillet “Lille Eyolf”. La oss håpe det! Etter å ha 
hørt nyhetene denne søndags morgen, som inneholdt 
bare grusomheter; krig, sult, flukt, død, korrupsjon –  
uendelige lidelser, ble jeg grepet av håpløshet:  
Finnes det ikke lys i tunellen? 

Etter å ha lyttet litt lenger synes jeg å 
høre et svar: “Jo, det gjør, det finnes lys 
i tunellen.” En nydelig jente-stemme 
sang: “Jeg vil leve mens jeg gjør det, 
jeg vil elske mens jeg tør det..” videre 
hva hun ikke ville: “Hun ville ikke bli en 
syngende Solveig og vente på en Peer 
til livets slutt.” Videre: Hun ville ikke bli 
som “Ingerid av Sillejord”, med den 
u-brukte lua - den hun skulle brukt som 
brud, men hun aldri fant aldri den rette, 
så den ble spist opp av møll.

De er svært forskjellige våre to norske 
diktere/-ånds-høvdinger: Henrik Ibsen 
og Bjørnstjerne Bjørnson. Men de har 
bidratt til “forvandlinger” i folks tenke-
måte begge to - på hver sin måte. 
Henrik Ibsen skrev om Solveigs skjebne 
i “Peer Gynt” og Bjørnstjerne Bjørnson 
om Ingerids skjebne i folkevisa “Ingerid 
Sletten av Sillejord”. Det var triste valg 
de foretok Solveig og Ingerid, som ikke 
førte til noe som helst.

De har nok både Ibsen og Bjørnson, 
hver på sitt vis, vært medvirkende til at 
unge kvinner i dagens samfunn vil 
bruke livet sitt på en helt annen måte 
enn generasjonene før dem, og vi skal 
ikke så langt tilbake heller. Jeg er så 
heldig å kjenne noen av disse kvinnene. 
De vil ikke skaffe seg hus og ting for å 
eie dem i disse årene, og ta opp lån for 
slikt. De vil bruke alt av krefter og inn-
sats på alle plan på de årene de er 
sterkest og friskest - noe de jo håper 
på å få være. Det handler om økonomi 
selvsagt, og lån må de oppta for å 
kunne videre-utvikle/-utdanne seg - 
kanskje må de bo i utlandet over tid. 

De har en plan for å kunne betjene lån 
de tar opp, gjort i samråd med fagfolk. 
Når de blir pensjonister en gang så vil 
livet være mer meningsfylt også da, 
mener de. Selv om de ikke har en 
masse ting og tang som barna kan 
arve, vil de kunne være mer til stede og 
gi mer til barn og barnebarn også, 
mener de.

Tilbake til Henrik Ibsen:
Han så tidlig dette med endring i kvin-
ners liv som ville komme - hva som ville 
endre seg i samfunnet. Det kommer 
fram i en liten takketale han holdt i 
Trondhjem Arbeiderforening allerede i 
juni 1885. Jeg siterer:

“For 8 dager siden kom jeg hjem fra 
utlandet, og i disse 8 dagene har jeg 
følt mer livsglede enn de 11 årene jeg 
har vært borte. Jeg har funnet umåte-
lige fremskritt på de fleste områder, og 
jeg har sett at folket jeg tilhører nå er 
rykket det øvrige Europa betydelig 
nærmere enn før. Men besøket i hjem-
landet har også gitt meg skuffelser. Jeg 
har erfart at u-unnværlige individuelle 
rettigheter enda ikke er så trygge som 
jeg hadde håpet, trodd og ventet under 
den nye stats-skikk. Et flertall av de 
styrende gir ikke den enkelte verken 
trosfrihet eller ytringsfrihet utenfor en 
fastsatt grense. Her er altså fortsatt 
mye å gjøre før vi kan si å ha nådd frem 
til virkelig frihet. Vårt nåværende demo-
krati vil neppe makte å løse disse opp-
gavene. Det må komme et adelig ele-
ment inn i vårt stats-liv, styrelse, 
representasjon og presse. Jeg tenker 
naturligvis ikke på adelig fødsel, ikke på 

pengenes, ikke på kunnskapens adel, 
og ikke engang på evnene eller bega-
velsens adel. Men jeg tenker på karak-
terens, sinnets og viljens adel. Den 
alene er det som kan frigjøre oss. Den 
vil komme til oss fra to grupper som 
ennå ikke har tatt noen ubotelig skade 
av parti-trykket. Det vil komme til oss 
med våre kvinner og våre arbeidere. 
Den omforming av samfunns-forhol-
dene som nå forberedes ute i Europa, 
den beskjeftiger seg vesentlig med 
arbeidernes og kvinnenes stilling. Den 
er det jeg håper på, venter på og vil 
arbeide for så lenge jeg kan. Med disse 
spredte antydninger tillater jeg meg å 
fremføre min hjerteligste takk for den 
ære og glede Trondhjems Arbeider-
forening i aften har gitt meg. Og idet jeg 
takker utbringer jeg et LEVE for 
Arbeider standen og dens fremtid”.

Jeg har tro på de unge. Det meldes om 
en ny gledelig trend - en ny tenkemåte 
hos de aller yngste også - fra de er 
fjortiser - og de vokser i antall. Deres 
program er: De vil være sunne og 
friske, ikke alkohol og dop, riktig ernæ-
ring, fysisk aktivitet, ta vare på klimaet, 
være skoleflinke, medmennesker og 
ordet empati har stor plass i denne nye 
“bevegelsen” i verden inkludert Europa 
med Norge. 

Det lyder for godt til å være sant vil 
mange hevde, men la oss håpe også 
denne gang:

SNUOPERASJONER ER MULIG.

Hilsen Else B Andren
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Ny kunnskap om  
inkluderende utdanning 
I vårt medlemsblad ønsker vi å gi en orientering til leserne og medlemmer i NHF på det  
veldig viktige arbeidet NHF gjør i «den tredje verden». I denne artikkelen henvises det til  
en rapport utarbeidet av London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM),  
på bestilling av NHF. Den er et resultat av et prosjekt for dokumentasjon og forskning  
som NHF har drevet i Malawi, Uganda og Zambia siden 2010.

■  Tekst: Karen Kvam.  Bilder: Fra rapporten

Utdanning gir trygghet, respekt og en 
bedre framtid, men er ofte ikke tilgjen-
gelig for funksjonshemmede. En rap-
port om inkluderende utdanning fra 
Malawi, lansert høsten 2015, viser hva 
som hindrer og fremmer funksjons-
hemmede barns utdanning. 

Utdanning er erkjent som et av de 
viktigste grepene i fattigdomsbekjem-
pelsen globalt, og har vist seg å være 
av spesielt stor betydning for funk-
sjonshemmede. Like fullt blir fremdeles 
om lag en av tjue funksjonshemmede 
hindret i å gjennomføre et skoleløp. 
Utdanning er derfor et av de viktigste 
områdene NHF arbeider med interna-
sjonalt. Og nettopp derfor er rapporten 
som nå er lansert viktig og spennende.

– Denne rapporten er fin på den 
måten at den bidrar til kunnskap og 
dokumenterer hva som hindrer og 
fremmer barn og unges muligheter for 
utdanning, forteller Eirin Næss-
Sørensen, programrådgiver i NHFs 
internasjonale avdeling.

Rapporten er basert på dybdeinter-
vjuer med funksjonshemmede barn og 
unge i ulike situasjoner og aldersgrup-
per. 14 skoleelever, 5 som har måttet 
slutte på skolen og 4 som aldri har fått 
begynne, har blitt intervjuet, i tillegg til 
omsorgspersonene deres og flere 
lærere.

Sterk motivasjon
Rapporten viser at de funksjonshem-
mede barnas ønske om å gå på skolen 
er stort, selv der omstendighetene kan 

gjøre skolegang vanskelig. Barna har 
et sterkt ønske om å lære og være 
sammen med sine jevnaldrende. Troen 
på en bedre framtid er et av de viktig-
ste motivene, både blant barna og 
deres pårørende.

– Det er hjerteskjærende å se at 
barn er så motiverte og vil lære, det vir-
ker som en iboende menneskelig 
egenskap, sammen med troen på sko-

legang som veien til en bedre framtid. 
Og så møter de alle disse hindringene, 
sier Næss-Sørensen.

Til tross for motivasjonen, og selv 
om de vet at utdanning er veien ut av 
fattigdom og til et selvstendig liv der de 
kan forsørge seg selv, møter funk-
sjonshemmede barn og unge nemlig 
en rekke hindringer som holder dem 
borte fra skolen.
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En del pårørende fryktet at barna ikke 
ville bli godt nok ivaretatt eller tilstrek-
kelig trygge på skolen. Enkelte pårør-
ende og lærere stilte også spørsmåls-
tegn ved barnas muligheter for å følge 
undervisningen i en ordinær skole.

Gir trygghet
Barn og unge med funksjonsnedset-
telser er spesielt utsatt for vold og 
seksu elle overgrep. En viktig konse-
kvens av å gå på skolen, ifølge under-
søkelsen, var derfor trygghet. Det å gå 
på skolen gir sosial tilhørighet. Gjennom 
skolen får funksjonshemmede et nett-
verk, de blir sett, og det er noen som 
følger med på hvordan de har det. 
Dermed reduseres også risikoen for 
vold og overgrep. Beskyttelse av funk-
sjonshemmede er viktig. Derfor var 
også innsamlingen av materialet til rap-
porten underlagt etiske retningslinjer.

– De som gjennomførte intervjuene 
som forpliktet seg til å melde fra til 
organisasjonene når de fikk høre om 
barn som var utsatt for vold eller over-
grep, slik at de ble tatt vare på, forteller 
Næss-Sørensen.

Hindringene
Rapporten bekrefter mye av det vi alle-
rede vet. Fattigdom fører til funksjons-
hemming og funksjonshemming fører 
til fattigdom, og holdninger er den vik-
tigste barrieren for funksjonshemmede 
barns skolegang. Det sitter nemlig 
mange fordommer mot hva funksjons-
hemmede barn kan klare, og ikke 
minst, hvilket læringspotensial de har, i 
hodene på både foreldre og lærere.

På bakgrunn av undersøkelsesmateri-
alet til rapporten, viste de viktigste 
hindringene seg å være:

•  Fattigdom – fordi familiene ikke har 
råd til skoleavgifter, uniformer eller 
skolemateriell.

•  Manglende helsetilbud – fordi barna 
har behov for helsetjenester de ikke 
får, eller behandling som krever 
lange reiser.

•  Fysisk utilgjengelig skolelokaler, 
som funksjonshemmede barn ikke 
kan oppholde seg i.

•  Manglende ressurser til og kunn-
skap om inkluderende undervisning 
i skolene og blant lærerne.

•  Fordommer, sosial eksklusjon, 
mobbing og overgrep.

Overraskende kobling mot helse
Det funnet som overrasket mest, var 
koblingen mellom utdanning og helse. 
Intervjuene viste tydelig hvor store 
begrensninger det skaper når helsetil-
budet er dårlig eller mangler. I Malawi, 
som i andre fattige land, er det stor 
mangel på helsearbeidere, og avstan-
den til nærmeste sykehus er oftest 
lang. Når barn ikke får behandling for 
sykdommer, eller må reise flere titalls 
mil for å få nødvendig behandling, kan 
det gjerne bety at de ikke kommer seg 
på skolen.

– Det er viktig at helsehjelpen blir 
oppsøkende og lokal, sier Næss-
Sørensen.

Hun forteller at erfaringer fra 
Zambia, der NHF er engasjert i et stort 
prosjekt for inkluderende utdanning, 
viser at det å koble de lokale helse-
klinikkene til skolen gjør skolegangen 
enklere for funksjonshemmede. Nå vil 
det bli jobbet mer systematisk med å 
få til slike koblinger framover.

Nyttig forskning
Rapporten er utarbeidet av London 
School of Hygiene and Tropical 
Medicine (LSHTM), på bestilling av 
NHF. Den er et resultat av et prosjekt 
for dokumentasjon og forskning som 
NHF har drevet i Malawi, Uganda og 
Zambia siden 2010.

– Vår rolle i arbeidet, har vært å 
designe rapporten i samarbeid med 
LSHTM og vår samarbeidspartner i 
Malawi, Macoha, forteller Næss-
Sørensen.

Hun mener rapporten er nyttig for 
alle som har med funksjonshemmede 
barn og utdanning å gjøre, både for-
eldre, lærere, skolemyndigheter og 
funksjonshemmedes organisasjoner. 
Ikke minst fordi forholdene den beskri-
ver på ingen måte er unike for Malawi, 
men likner situasjonen i andre land 
NHF jobber i. En viktig del av rappor-
ten er en rekke anbefalinger til hvordan 
man kan bidra til å gjøre skolen inklu-
derende for funksjonshemmede.
Nedenfor kan du lese anbefalingene i 
sin helhet i norsk oversettelse.

Anbefalinger
Overfor familier og samfunn:
•  Bevisstgjøre familier og lokalsam-
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Selv enkle læremidler kan bli en stor ut-
gift for en fattig familie. Foto fra rapporten.

Denne gutten er glad for at han har 
fått lov til å gå på skolen.
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funn om funksjonshemmedes rett til 
utdanning, og hvordan fordommer 
begrenser deres muligheter.

•  Styrke funksjonshemmede og 
deres familier, så de kan stå opp for 
sine rettigheter og aktivt påvirke 
sine muligheter.

•  Øke pårørendes forståelse for hvor 
viktig det er at funksjonshemmede 
barn får et helse- og tjenestetilbud 
som gjør skolegang mulig.

•  Bekjempe lokalsamfunnenes for-
dommer og overgrep mot funk-
sjonshemmede.

•  Gjennomgå alle systemer som skal 
beskytte barn mot overgrep for å 
sikre at de inkluderer funksjons-
hemmede, og gjøre nødvendige til-
tak for å beskytte funksjonshem-
mede barn og unge mot overgrep.

•  Samarbeide med skolene og famili-

ene allerede i førskolealder, for å 
bedre overgangen til skolen.

•  Styrke retten og mulighetene til 
lokalbasert utdanning for funksjons-
hemmede som har droppet ut av 
skolen.

•  Sikre at alle lokalbaserte program-
mer inkluderer funksjonshemmede, 
og at funksjonshemmede involve-
res i utviklingen av nye programmer.

Overfor skolene:
•  Gi opplæring om inkluderende 

utdanning til lærere og skoleledere, 
og sikre at funksjonshemmede selv 
deltar i utviklingen av opplæringen. I 
tillegg sikre at kunnskapen bevares 
ved nyansettelser.

•  Bevisstgjøre skolenes ansatte om 
funksjonshemmedes sårbarhet for 
mobbing og overgrep og iverksette 
målrettede tiltak mot dette.

•  Utvikle systemer og strategier for å 
inkludere funksjonshemmede i alle 
skoleaktiviteter, både i og utenfor 
klasserommet.

•  Sørge for at funksjonshemmedes 
pårørendes deltar i det organiserte 
foreldre-skolesamarbeidet, slik at 
funksjonshemmedes behov i større 
grad blir prioritert.

For myndighetene og organisasjonene:
•  Kjempe for at inkluderende utdan-

ning skal gis økonomisk prioritet 
gjennom eksisterende lover og 
regler.

•  Sikre at myndighetene, både lokalt 
og sentralt, driver grundig tilsyn, 
planlegging, overvåkning og evalu-
ering av inkluderende utdanning.

•  Styrke skolenes kapasitet til inklu-
derende utdanning ved å bedre til-
gjengeligheten og tilgangen på 
spesialpedagogisk kompetanse på 
skolene. Gi opplæring om inklude-
rende opplæring til alle lærere.

•  Innføre kurs om inkluderende 
utdanning i lærerutdanningen.

•  Unngå at fattigdom hindrer utdan-
ning, ved å innlemme familier med 
funksjonshemmede barn i utvi-
klingsprosjekter som gir familiene et 
levebrød.

•  Redusere antall elever i klassene og 
redusere utgiftene til skolegang.

•  Styrke barns beskyttelse mot over-
grep, og sikre at funksjonshem-
mede er omfattet av de tiltakene 
som finnes.

•  Bedre tilgangen til helse- og rehabi-
literingstjenester som kan fremme 
barnas skolegang.

For forskningen:
•  Sikre at all skoleforskning bruker 

metoder som er egnet til å inkludere 
funksjonshemmede barn.

•  Forske videre på betydningen av 
dårlig helse og mangelfulle helse- 
og rehabiliteringstjenester for funk-
sjonshemmede barns utdannings-
løp.

•  Forske videre på temaet vold og 
seksuelle overgrep mot funksjons-
hemmede barn.

•  Identifisere og vurdere tiltak som 
øker funksjonshemmedes tilgang til 
og fullføring av utdanning.

Settes på tekstside
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Undertegnede er leder i klubben. Ved 
siden av å sitte i seksjonsstyret i 
sportsdans i Norges Danseforbund. 
Her sitter også Tor Erik Sørensen som 
er Norges beste innen rullestoldans 
sammen med sin partner. Sammen 
har de representert Norge i både VM 
og EM. Interessen for å starte opp 
med rullestoldans har bakgrunn i 
både kontakten med Tor Erik samt at 
jeg selv har en bror som sitter i rulle-
stol.

Da jeg tok kontakt med miljøene fikk 
jeg høre at det i dag finnes lite tilbud til 
rullestolbrukere i Drammen. Jeg har 
vært i kontakt med Berskaughallen, 
og de er meget positive til tiltaket vårt. 
De kan også fortelle at det ikke finnes 
noe tilbud i hallen for rullestolbrukere. 
Vi har nå gjort avtale med hallen om 
mandager for rullestoldans.

Vanskeligheten er å nå ut til rullestol-
brukerne slik at de får greie på tilbu-
det. Det er derfor viktig å få hjelp av 
media. 

Det positive med rullestoldans er at 
dette både kan drives som en sosial 
danseform og også som konkurrans-
eidrett. Som konkurranseidrett kon-
kurrerer de på samme konkurranser 
som de stående danserne. Det arran-
geres også NM. Norge stiller også ute 
i verden i internasjonale konkurranser.

Rullestoldans er en fin måte å komme 
seg litt ut. Røre på seg etter musikk. 
Ta med seg partneren eller en venn og 
oppleve/lære noe sammen. Vi håper å 
kunne få med både gamle og unge. 

Tilbudet vil være fra barn (barneskole) 
til godt voksne. Her kan man komme 
med sin egen partner eller beste venn. 
Kommer man alene stiller klubben 
opp med dansepartner. 

Vi ønsker å dra inn våre konkurran-
seutøvere som treningspartnere for 
rullestolbrukerne. Catalin og Maria 
som selv er på landslaget har sagt at 
de også kan hjelpe til. Kanskje litt 
ekstra stas å få danse med en 
landslagsutøver.

Det er også mulig for to rullestolbruk-
ere å danse sammen. 

Mye har skjedd med dansen de 
senere år og at vi har lært mange nye 
teknikker for å styrke den sittende 
partners kontroll i stolen og på dan-
sen. Dette kan gjøre det interessant 
for gamle dansere å komme for å lære 
seg noe nytt også.

Vi starter opp med treninger hver 
mandag kl.19.00-20.00.

Prøver å komme i gang allerede etter 
vinterferien (uke 10).

Introduksjonskurset skal være gratis 
for utøverne.

Påmelding til hilde@skogholt.no 

Dansehilsen fra
Hilde Skogholt
Mobil: 975 10 405

Lyst til å begynne med  
rullestoldans?
Elvebyen Sportsdanseklubb underviser i dag sportsdans. Vi arrangerer dansekurs i 

barnedans 3-5 år , nybegynnere og opp til eliteplan hvor vi har landslagsparet  

Catalin og Maria. Sportsdans er delt i to, standarddanser og latindanser. 

Rullestoldans består også av standard- og latindansere.



30

Medlemsblad for NHF Oslofjord Vest

Retten til brukerstyrt personlig  
assistanse - BPA og nytt rundskriv
Den 1. januar 2015 trådte det i kraft en individuell rett til brukerstyrt  

personlig assistanse – BPA. 

■  Tekst: Gladys Sanchez, Seniorrådgiver

Rettigheten er hjemlet i pasient- og 
brukerettighetsloven (§ 2-1 bokstav d) 
og omfatter personer under 67 år med 
store assistansebehov. Det stilles som 
vilkår for rettigheten at den enkelte må 
ha et assistansebehov på minst 25 
timer i uken. Et timebehov på minst 32 
timer i uken gir en absolutt rett til BPA 
dvs. at kommunen ikke kan avslå ret-
tigheten. Med et timebehov mellom 25 
og 32 timer i uken kan kommunen 
avslå rettigheten, men det krever at 
kommunen dokumenterer at BPA 
medfører vesentlig økt kostnad. 

Rettigheten omfatter ikke tjenester 
som krever flere enn èn tjenesteyter til 
stede eller nattjenester, med mindre 
brukeren kontinuerlig har behov for 
slike tjenester.

Funksjonshemmede barn under 18 år 
som bor hjemme har rett til BPA. 
Retten til BPA er også knyttet til per-
son, ikke boform.

De som ikke oppfyller vilkårene til BPA-
retten, kan likevel søke BPA i henhold 
til lov om helse- og omsorgstjenester § 
3-8, men kommunen avgjør.

Nytt BPA-rundskriv
Den 18. des. 2015 offentliggjorde 
Helse- og omsorgsdepartementet et 
nytt BPA-rundskriv. I rundskrivet frem-
heves at BPA er «et viktig bidrag til 
likeverd, likestilling og samfunns-delta-
kelse for personer med nedsatt funk-
sjonsevne», og at med rettighetsfestin-
gen har lovgiver gitt et «tydelig signal 
om prioritering av de verdier som BPA 
bygger på.»

Det nye rundskrivet gir flere avklaringer 
om BPA, men fortsatt er det spørsmål 
som overlates til kommunenes 
skjønnsutøvelse. Vi oppsummer her 
noen av hovedpunktene:

•  Kommunen bør vektlegge om BPA 
vil gi mulighet til studier, arbeidsdel-
takelse eller bidra til brukerens livs-
kvalitet for de som faller utenfor 
rettigheten. 

•  Personlig assistanse er definert 
som bistand av både praktisk og 
personlig art i og utenfor hjemmet. 
Opplæring i dagliglivets gjøremål, 
støttekontakt og avlastning omfat-
tes av begrepet personlig assis-
tanse og danner grunnlaget for 
timeberegning.

•  Helsetjenester er ikke omfattet av 
rettigheten, men «enkle helsetje-
nester» kan legges inn i BPA-
ordningen forutsatt av at det er for-
svarlig og brukeren ønsker det. 

•  Arbeidsledere står fritt til å dispo-
nere BPA- timene (hva, når, hvor og 
hvordan) innenfor rammen av ved-
taket og på den måten som best 
ivaretar deres assistansebehov. 

Kommunen kan ikke kutte i timer 
med den begrunnelse at brukeren 
klarer å spare noen av timene til 
senere bruk.

•  BPA kan benyttes ved reiser utenfor 
kommunen så fremt timerammen 
og assistentenes arbeidsrettslig 
forhold ivaretas. Lengre reiser må 
avklares med arbeidsgiver og kom-
munen. Reiser til utlandet gjøres i 
utgangspunktet på eget ansvar. 
Arbeidsleder må forsikre seg at 
arbeidsgiver har forsikringsordnin-
ger for assistentene og vil oppfylle 
sitt arbeidsgiveransvar under opp-
holdet.  

De som er mer interessert i BPA anbe-
fales å sette seg inn grundig både det 
nye rundskrivet og Helsedirektoratets 
opplæringshåndbok. Uavhengig av 
hvilke tjenesteform en ønsker å få, er 
det først viktig å definere egne behov 
for praktisk og personlig bistand og 
vurdere omfanget av de timene en 
trenger. 

I forbindelse med en klage kan det 
søkes bistand fra Pasient- og bruker-
ombudet i fylket.

Kilder: 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Rundskriv Nr. 1-9/2015: Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd58818a87cc4a109a6d29b4d0dc615a/rundskriv_i-9-2015_ 
bpa.pdf

Helsedirektoratet: Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/960/Opplæringshåndbok-brukerstyrt-personlig-
assistanse-BPA-IS-2313.pdf

Pasient- og brukerombudet: https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet
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Tre flotte damer i  
flotte og tilgjengelige omgivelser
For 5. år på rad er Marianne Gulbrandsen og jeg i Los Cristianos, Tenerife.  
Her er alt veldig godt tilrettelagt for handikappede i rullestoler, el.scootere, etc.

■  Tekst og bilder: Lise Konningen

Vi har funnet en leilighet som passer 
oss bra, unntagen at døråpning til 
kjøkken og bad er kun 60 cm. Det pro-
blemet løser vi ved å leie en dusjstol på 
hjul fra Activ Mobility. Der leier vi også 
el.rullestol og el.scooter. De har også 
masse andre ting til utleie og yter 
enormt god service. I tillegg har de 
kontor like ved leiligheten og de brin-
ger og henter alt vi leier uten ekstra 
omkostninger.

Leiligheten har 2 soverom med plass til 
2 på hvert rom. Bad med dusj, vask og 
toalett, velutstyrt kjøkken, stue, TV, 
gratis WiFi, og det beste av alt, en 
kjempestor overbygd terrasse på 75 
kvadratmeter med spisestue, solsen-
ger, terrassemøbler og enda god plass 
til rullestoler, scooter etc. 

Leiligheten er i 6. etg.med 3 heiser og 
fin utsikt, ligger vis a vis busstasjonen i 
Los Cristianos med massevis av 
restauranter, supermarked like ved og 
kun 5-10 min. i rullestol ned til stranda/
strandpromenaden. Må legge til at lei-
ligheten er den reneste vi noen gang 
har bodd i her nede. 

Jeg er på Vintersol og får fysioterapi/
lymfedrenasje og trener 2 ganger i uka. 
For å gjøre dette må man ha rekvisi-
sjon fra lege i Norge. Det må betales 
før hver behandling, men fås tilbake 
etter hjemkomst ved å sende kvitterin-
ger til Helfo. 

Når det er ledig plass er det også 
mulighet til å være med på Vintersol’s 
tilrettelagte turer i handikapbuss med 
guide og personell. Vi har vært med på 

flere av turene og de kan absolutt 
anbefales. 3.februar var vi på flamen-
coshow basert på musikken fra ope-
raen Rigoletto av Verdi.

Vi reiser nesten alltid med Norwegian, 
de flyr direkte fra Gardermoen til 
Tenerife, se Lavpriskalenderen.

Det er tillatt å ha med gratis 1ekstra 
koffert med medisinsk utstyr, men det 
kreves lege- erklæring og utførlig 
beskrivelse av det du har med. 

Vi bestiller alltid rullestolservice på fly-
plassen. Slik service på Gardermoen 
bestilles via Røros Assistanse ca.1 uke 

Til høyre: Tre glade damer hygger seg i nydelige omgivelser.
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EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

Mob. 90 68 73 11
Fax. 32 87 70 11

Din samarbeidspartner innen:
Adressering  • Plastpakking  • Håndarbeide • Pakking

Tlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.noTlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no
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Catering til bedrifter, 
kaker til private, 
matglede til alle! 

matbestilling@jobbhuset.no 
T: 400 28 203 

www.jobbhuset.no

Holmestrandsveien 92, 3036 Drammen • Tlf: 32 80 22 22 • Faks: 32 80 22 30 • post@finntek.no • www.finntek.no
24 timers service!

Din lokale leverandør av: 
Hydraulikkslanger • Industrislanger
Kuplinger • Transmisjoner • Olje
Verktøy • Kärcher rengjøringsmaskiner

Fagkunnskap - Kvalitet - Personlig service

www.haukjem.no - Tlf. 32 23 39 00
  
        HURUM KOMMUNE
          Prestegårdsallèen 4, 3490 Klokkarstua

             E-post: postmottak@hurum-kommune.no
             www.hurum.no • Tlf. 32 79 71 00

Buskerud Anleggstransport AS
Øvre Lianvei 30, 3400 Lier

Tlf.  32 84 98 02
www.bat.no

Gilhusvn. 19, 3414 Lierstranda

Røyken/Hurum AS
Eiendomsmegling

tlf. 32 79 28 80 
www.fossco.no

S K I E N

Bamble Rør
3960 Stathelle, Tlf. 35 97 42 63

B A M B L E

Lunde Malerforretning ANS
Postboks 53, 3825 Lunde, Tlf. 35 94 72 50

N O M E

GK Norge AS avd. Notodden
Postboks 434, Alnabru, 0614 Oslo, tlf. 35 02 58 50

N O T O D D E N

Foss Elektro AS
3919 Porsgrunn, tlf. 35 59 53 42

P O R S G R U N N

Alf Johansen AS
3840 Seljord, tlf. 35 06 49 00

S E L J O R D

Rehabiliteringssenteret Air AS
3864 Rauland, tlf 35 06 28 00

V I N J E

B A M B L E

Byggeriet
Rugtvedt Byggsenter AS

Omborsnesveien 7, 3960 Stathelle 
Tlf. 35 96 05 55 

P O R S G R U N N
Maxi Taxi 95 95 80 00

K R A G E R Ø
ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS

SIVILARKITEKT MORTEN LUNØE
P. A. Heuchsgate. 1

Tlf. 35 99 33 00  Fax. 35 98 29 80
post@arkitekthuset-kragero.no

N O T O D D E N
 Notodden
 kommune

Pleie og omsorg
Støtter Norges Handikapforbund

Borgar Kittilsen 
Verksted AS

Hother Bøttgers gate 16, 3725 Skien
Tlf. 35 90 57 57

Torggt. 1, 3770 Kragerø
Tlf. 40 00 58 58

epost: post@fjordbat.no

før avreise, og på ankomststed ved 
innsjekkingsskranken. Slik service 
innebærer at vi blir møtt ved toget, 
bussen etc. med rullestol for den som 
behøver det, samt at vi får hjelp ved 
innsjekking og gjennom sikkerhets-
kontrollen. 

På Tenerife Sur er det en egen, gul 
skranke med rullestolsymbol omtrent 
midt i avgangshallen. Der er det perso-
nale som hjelper alle som trenger det, 
både innsjekk, sikkerhetskontroll og 
ombordstigning.

Til og med oppe i fjellene er det til-
rettelagt for handikappede. Dette er i 
Mercedes skogen på Anaga halvøya. 
Og god mat var det også på House 
Africa i Taganana.
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EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

Mob. 90 68 73 11
Fax. 32 87 70 11

Din samarbeidspartner innen:
Adressering  • Plastpakking  • Håndarbeide • Pakking

Tlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.noTlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no

ann DNF_Layout 1  25.01.13  13:41  Side 2

Catering til bedrifter, 
kaker til private, 
matglede til alle! 

matbestilling@jobbhuset.no 
T: 400 28 203 

www.jobbhuset.no

Holmestrandsveien 92, 3036 Drammen • Tlf: 32 80 22 22 • Faks: 32 80 22 30 • post@finntek.no • www.finntek.no
24 timers service!

Din lokale leverandør av: 
Hydraulikkslanger • Industrislanger
Kuplinger • Transmisjoner • Olje
Verktøy • Kärcher rengjøringsmaskiner

Fagkunnskap - Kvalitet - Personlig service

www.haukjem.no - Tlf. 32 23 39 00
  
        HURUM KOMMUNE
          Prestegårdsallèen 4, 3490 Klokkarstua

             E-post: postmottak@hurum-kommune.no
             www.hurum.no • Tlf. 32 79 71 00

Buskerud Anleggstransport AS
Øvre Lianvei 30, 3400 Lier

Tlf.  32 84 98 02
www.bat.no

Gilhusvn. 19, 3414 Lierstranda

Røyken/Hurum AS
Eiendomsmegling

tlf. 32 79 28 80 
www.fossco.no

S K I E N

Bamble Rør
3960 Stathelle, Tlf. 35 97 42 63

B A M B L E

Lunde Malerforretning ANS
Postboks 53, 3825 Lunde, Tlf. 35 94 72 50

N O M E

GK Norge AS avd. Notodden
Postboks 434, Alnabru, 0614 Oslo, tlf. 35 02 58 50

N O T O D D E N

Foss Elektro AS
3919 Porsgrunn, tlf. 35 59 53 42

P O R S G R U N N

Alf Johansen AS
3840 Seljord, tlf. 35 06 49 00

S E L J O R D

Rehabiliteringssenteret Air AS
3864 Rauland, tlf 35 06 28 00

V I N J E

B A M B L E

Byggeriet
Rugtvedt Byggsenter AS

Omborsnesveien 7, 3960 Stathelle 
Tlf. 35 96 05 55 

P O R S G R U N N
Maxi Taxi 95 95 80 00

K R A G E R Ø
ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS

SIVILARKITEKT MORTEN LUNØE
P. A. Heuchsgate. 1

Tlf. 35 99 33 00  Fax. 35 98 29 80
post@arkitekthuset-kragero.no

N O T O D D E N
 Notodden
 kommune

Pleie og omsorg
Støtter Norges Handikapforbund

Borgar Kittilsen 
Verksted AS

Hother Bøttgers gate 16, 3725 Skien
Tlf. 35 90 57 57

Torggt. 1, 3770 Kragerø
Tlf. 40 00 58 58

epost: post@fjordbat.no
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Ryghgt. 6, 3050 Mjøndalen
Tlf. 32 23 68 80  Fax. 32 23 68 81
E-post: catering@eikervekst.no

Xpert Installasjon AS er en totalleverandør av elektrotjenester. 

Vi er et Vestfoldbasert elektrikerfirma med hovedkontor i Tønsberg. 

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester både til privat- og næringskunder. 

Xpert Installasjon AS har i dag 40 ansatte og påtar seg både små 

serviceoppdrag og store prosjekter. Faglig dyktighet og gode løsninger 

er det som kjennetegner oss.

W W W . X P E R T . N O

	  

	  

Skien	  Taxi	  Buss	  AS	  tilbyr:	  

	  

-‐ Persontransport	  inntil	  16	  passasjerer	  
-‐ Minibusser	  for	  enhver	  anledning	  og	  med	  meget	  høy	  standard	  
-‐ Skreddersydde	  løsninger	  for	  dine	  transportbehov	  
-‐ Trygg	  og	  behagelig	  transport	  med	  våre	  erfarne	  og	  serviceinnstilte	  sjåfører	  
-‐ Gunstige	  bedriftsavtaler	  

	  

	  

-‐ Firmaturer	  
-‐ Lag	  og	  foreninger	  
-‐ Offentlige	  og	  private	  transportoppdrag	  
-‐ Rullestoltransport	  
-‐ Transport	  til/fra	  flyplass	  eller	  fergekai	  
-‐ Sightseeing	  
-‐ VIP-‐oppdrag	  
-‐ Crew-‐transport	  

	  

	  

	  

Vakttelefon	  90	  15	  15	  55	  

Skien Taxi Buss AS tilbyr:
• Persontransport inntil 16 passasjerer• Minibusser for enhver anledning og med 
 høy standard• Skreddersydde løsninger for dine transportbehov• Trygg og behagelig transport med våre erfarne 
 og serviceinnstilte sjåfører• Gunstige bedriftsavtaler

• Firmaturer• Lag og foreninger• Off entlige og private 
 transportoppdrag• Rullestoltransport• Transport til/fra fl yplass 
 eller fergekai• Sightseeing• VIP-oppdrag• Crew-transport

Vakttelefon 
90151555 

taxibuss@skientaxi.no

R I N G E R I K E

R Ø Y K E N

Brødrene Myhre AS
Hadelandsveien 841, 3520 Jevnaker
www.brodrenemyhre.no

Bertel O. Steen Ringerike
Hensmov. 1, 3516 Hønefoss

Tlf. 32 17 13 40 • www.bosringerike.no

Kontormiljø Ringerike AS
Osloveien 75, 3511 Hønefoss

Tlf. 32 11 50 50 • www.kontormiljo.no

Jonassen & Co
3039 Drammen, Tlf. 32 80 04 24

_____________________________________________________

Skutebrygga
3015 Drammen, Tlf. 32 83 33 30

_____________________________________________________

Heiberg & Tveter AS
3044 Drammen, Tlf. 97 70 18 68

____________________________________________________

DC-Renhold AS
3036 Drammen, Tlf. 47 02 87 26

____________________________________________________

VIC Kjemperud
3015 Drammen, Tlf. 32 83 29 45

____________________________________________________

Belegnings Teknikk AS
3040 Drammen, Tlf. 32 81 37 00

____________________________________________________

Fellesforbundet  Avd. 006 Drammen og Omegn
3017 Drammen, Tlf. 32 83 54 02

D R A M M E N

H U R U M
Sæthre Bilservice
3475 Sæthre, tlf. 32 79 21 61

__________________________________________________

Mjelde Sveis og Montasje AS
3480 Filtvet, tlf. 32 79 42 71

______________________________________________________

Hurum Plastindustri A/S
3475 Sætre, Tlf. 32 79 29 90

______________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06

______________________________________________________

Buskerud Betongvarefabrikk AS
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 28 00 

______________________________________________________

Rokkestad Maskin AS
3490 Klokkarstua, tlf. 90 92 23 33

______________________________________________________

 Hurum Dekk & Bilglass AS
3475 Sætre, Tlf. 32 79 19 99

______________________________________________________

Tannlegene Mørk og Fæste
3481 Tofte, Tlf. 32 79 42 04

______________________________________________________

Sand Gård 
3484 Holmsbu, Tlf. 32 79 85 00

___________________________________________________

Hurum Elektro AS
3482 Tofte, Tlf. 32 79 89 10

___________________________________________________

Snekker Service Frode Torp
3482 Tofte, Tlf. 90 68 20 32

___________________________________________________

Anonym giver

Pro Cornea Spesiallinser
3612 Kongsberg, Tlf. 32 76 88 36 

Modum Regnskap og Data AS
3371 Vikersund, Tlf. 32 78 86 03

Bama Gruppen AS avd. Lundteigen
3050 Mjøndalen, Tlf. 32 27 44 01

K O N G S B E R G
S I G D A L

M O D U M

N E D R E  E I K E R

R Ø Y K E N

Ø V R E  E I K E R

Kongsbergv. 791, 3322 Fiskum • Tlf. 32 75 06 77

Røyken Eiendom AS
3441 Røyken, Tlf. 32 29 79 50

Bardølsgård Installasjon
3350 Prestfoss, Tlf. 95 25 38 77

Borge Installasjon AS
3301 Hokksund, Tlf. 32 25 01 00

___________________________________________________

Hokksund Camping AS
3300 Hokksund, Tlf. 32 75 42 42

SAGBAKKEN
Hjemmebakeri og Gårdscatering 

Follestadveien 34, 3474 Åros

Vi er et familiedrevet �rma som lager mat 
og kaker til alle anledninger. 
Vi hjelper til med arrangementet når det gjelder
bryllup, kon�rmasjoner og andre viktige selskaper. 
Kaker er vår spesialitet. 
I våre marsipankaker har vi hjemmelaget
bringebærsyltetøy laget av usprøytet og
naturgjødslet bær fra egen åker. 

Vi har egen kokk og kan være behjelpelig med
servitører om det er ønskelig. 
Vi ønsker å gjøre vårt beste for at dere 
skal få en �n feiring av dagen.

Se gjerne på vår hjemmeside;
www.sagbakkencatering.no 
eller kontakt oss på 
mailis@sagbakkencatering.no
eventuelt på telefon 926 44 854.

Vi har lavvo som er tilrettelagt for 
funksjonshemmede .

Vi leverer over alt i nedre Buskerud, 
Asker, Bærum og Oslo

Interkommunalt Selskap
Kleivi, 3570 Ål, Tlf. 32 08 61 10
www.hallingdalrenovasjon.no

Papirbredden - Drammen kunnskapspark har 
tidligere høstet mye ros for tilgjengeligheten i vårt 
bygg langs Drammenselva. Med øynene rettet mot 
fremtiden bygger vi nå Papirbredden 
byggetrinn 2 med moderne og tilgjengelig 
arkitektur i miljømessig toppklasse. 
Les mer om bygget på 
pb2.papirbredden.no

 vi bygger for 

frem—
tiden

Vi er et offentlig godkjent ortopedisk verksted som leverer 
ortopediske hjelpemidler!

Vi har tilgang til spesialist i ortopedi og fysioterapeut.

Besøk også vår butikk hvor vi har et bredt utvalg av:
• MBT-sko - den originale masaiskoen!
• Ulike sko med brede lester som kan tilpasses spesialsåler.
• Spesialsåler

Adresse: Pb 3568 - 3007 Drammen
Besøksadresse: Ing. Rybergsgt. 
114, 3027 Drammen
Tlf: 32 80 93 93 www.bto.no
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Ryghgt. 6, 3050 Mjøndalen
Tlf. 32 23 68 80  Fax. 32 23 68 81
E-post: catering@eikervekst.no

Xpert Installasjon AS er en totalleverandør av elektrotjenester. 

Vi er et Vestfoldbasert elektrikerfirma med hovedkontor i Tønsberg. 

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester både til privat- og næringskunder. 

Xpert Installasjon AS har i dag 40 ansatte og påtar seg både små 

serviceoppdrag og store prosjekter. Faglig dyktighet og gode løsninger 

er det som kjennetegner oss.

W W W . X P E R T . N O

	  

	  

Skien	  Taxi	  Buss	  AS	  tilbyr:	  

	  

-‐ Persontransport	  inntil	  16	  passasjerer	  
-‐ Minibusser	  for	  enhver	  anledning	  og	  med	  meget	  høy	  standard	  
-‐ Skreddersydde	  løsninger	  for	  dine	  transportbehov	  
-‐ Trygg	  og	  behagelig	  transport	  med	  våre	  erfarne	  og	  serviceinnstilte	  sjåfører	  
-‐ Gunstige	  bedriftsavtaler	  

	  

	  

-‐ Firmaturer	  
-‐ Lag	  og	  foreninger	  
-‐ Offentlige	  og	  private	  transportoppdrag	  
-‐ Rullestoltransport	  
-‐ Transport	  til/fra	  flyplass	  eller	  fergekai	  
-‐ Sightseeing	  
-‐ VIP-‐oppdrag	  
-‐ Crew-‐transport	  

	  

	  

	  

Vakttelefon	  90	  15	  15	  55	  

Skien Taxi Buss AS tilbyr:
• Persontransport inntil 16 passasjerer• Minibusser for enhver anledning og med 
 høy standard• Skreddersydde løsninger for dine transportbehov• Trygg og behagelig transport med våre erfarne 
 og serviceinnstilte sjåfører• Gunstige bedriftsavtaler

• Firmaturer• Lag og foreninger• Off entlige og private 
 transportoppdrag• Rullestoltransport• Transport til/fra fl yplass 
 eller fergekai• Sightseeing• VIP-oppdrag• Crew-transport

Vakttelefon 
90151555 

taxibuss@skientaxi.no

R I N G E R I K E

R Ø Y K E N

Brødrene Myhre AS
Hadelandsveien 841, 3520 Jevnaker
www.brodrenemyhre.no

Bertel O. Steen Ringerike
Hensmov. 1, 3516 Hønefoss

Tlf. 32 17 13 40 • www.bosringerike.no

Kontormiljø Ringerike AS
Osloveien 75, 3511 Hønefoss

Tlf. 32 11 50 50 • www.kontormiljo.no

Jonassen & Co
3039 Drammen, Tlf. 32 80 04 24

_____________________________________________________

Skutebrygga
3015 Drammen, Tlf. 32 83 33 30

_____________________________________________________

Heiberg & Tveter AS
3044 Drammen, Tlf. 97 70 18 68

____________________________________________________

DC-Renhold AS
3036 Drammen, Tlf. 47 02 87 26

____________________________________________________

VIC Kjemperud
3015 Drammen, Tlf. 32 83 29 45

____________________________________________________

Belegnings Teknikk AS
3040 Drammen, Tlf. 32 81 37 00

____________________________________________________

Fellesforbundet  Avd. 006 Drammen og Omegn
3017 Drammen, Tlf. 32 83 54 02

D R A M M E N

H U R U M
Sæthre Bilservice
3475 Sæthre, tlf. 32 79 21 61

__________________________________________________

Mjelde Sveis og Montasje AS
3480 Filtvet, tlf. 32 79 42 71

______________________________________________________

Hurum Plastindustri A/S
3475 Sætre, Tlf. 32 79 29 90

______________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06

______________________________________________________

Buskerud Betongvarefabrikk AS
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 28 00 

______________________________________________________

Rokkestad Maskin AS
3490 Klokkarstua, tlf. 90 92 23 33

______________________________________________________

 Hurum Dekk & Bilglass AS
3475 Sætre, Tlf. 32 79 19 99

______________________________________________________

Tannlegene Mørk og Fæste
3481 Tofte, Tlf. 32 79 42 04

______________________________________________________

Sand Gård 
3484 Holmsbu, Tlf. 32 79 85 00

___________________________________________________

Hurum Elektro AS
3482 Tofte, Tlf. 32 79 89 10

___________________________________________________

Snekker Service Frode Torp
3482 Tofte, Tlf. 90 68 20 32

___________________________________________________

Anonym giver

Pro Cornea Spesiallinser
3612 Kongsberg, Tlf. 32 76 88 36 

Modum Regnskap og Data AS
3371 Vikersund, Tlf. 32 78 86 03

Bama Gruppen AS avd. Lundteigen
3050 Mjøndalen, Tlf. 32 27 44 01

K O N G S B E R G
S I G D A L

M O D U M

N E D R E  E I K E R

R Ø Y K E N

Ø V R E  E I K E R

Kongsbergv. 791, 3322 Fiskum • Tlf. 32 75 06 77

Røyken Eiendom AS
3441 Røyken, Tlf. 32 29 79 50

Bardølsgård Installasjon
3350 Prestfoss, Tlf. 95 25 38 77

Borge Installasjon AS
3301 Hokksund, Tlf. 32 25 01 00

___________________________________________________

Hokksund Camping AS
3300 Hokksund, Tlf. 32 75 42 42
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TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

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

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

KJØP KJAPT, TRYGT OG BILLIG

KIWI Sætre 
Fransåsveien 2, 3475 Sætre 

Tlf. 32 79 11 16 - Åpningstider: 07-23

Pb. 1602, 3007 Drammen

Besøksadresse:
Energibygget, Grønland 67, Drammen

Tlf. 815 22 300
www.lier-everk.no

Hansens Røkeri AS, Frydenhaugveien 2, 3041 Drammen Tlf 32260650 E-post post@rokeriet.no WEB www.rokeriet.no  

Midt i Holmsbu sentrum
Vi serverer deilig mat og tilbyr ett innholdsrikt underholdningstilbud hele året. 

Catering kan bestilles, samt egne tilbud for selskaper, bedrifter, turoperatører og 
grupper! Passer flott for uformelle arrangementer og selskaper.

www.privatencafe.no • tlf. 957 52 365

Lever din blåresept her og 
få varene gratis hjemkjørt!
•  Stomi
•  Ufrivillig vannlating
•  Kateter
•  Brystproteser
•  Diabetes
•  Ernæring
•  Sårutstyr
•  Kompresjonsstrømper
•  Støttebandasjer
•  Hudpleie
•  Sko

Tlf: 32 80 80 80
Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen

w
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Rogneveien 10, 3431 SPIKKESTAD
Mob.: 911 30 839
E-mail.: post@krokens.com -  www.krokens.com

40 år i tjeneste!

Vi tilbyr medisinsk  
rehabilitering innenfor:

•  Brudd og slitasjeskader

•  Muskel- og skjelett

•  Nevrologi

•  Hjerte 

•  Lunge

Loesmoveien 79,  
3300 Hokksund   
post@hokksund-rehab.no

Ditt valg for 
en friskere 
fremtid
KONTAKT OSS

 BYGGEPLANER?
   Ring 32 24 05 30
      Be om vår huskatalog!
      www.follohus.no
        Vebjørnsvei 1, 3400 Lier, Fax. 32 24 05 40www.blockwatne.no



37

Medlemsblad for NHF Oslofjord Vest

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.
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detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til besøksmålet.  
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Tlf: 33 30 30 00

e-post: 
havnatjome@scandichotels.com 

www.scandichotels.no

           
                          
                             TELEMARK

                                   //Vi gir mennesker muligheter! 

www.nav.no 

Tinn Vann og Avløp AS

Tinn Kommune  
Telefon 35 08 26 00
www.tinn.kommune.no

Tlf: 35 06 26 30

Quality Hotel & Resort Skjærgården 
Vi er                   i alle ferier og hver eneste lørdag. Vi tilbyr masse
aktiviteter for våre små gjester, alt fra hoppeslott, lekerom, 
ansiktsmaling og mye mye mer.

_____________________________
QUALITY HOTEL & RESORT 
SKJÆRGÅRDEN
_____________________________

Familiepakke med 
overnatting, middag & 
fri tilgang til vår 
4000 m2 store 
Badepark.

Fra 2480 kr
Prisen gjelder 1 overnatting for 2 voksne og 2 
barn, Middag er dagens 3-retters eller buffet. 
Bestill i dag på 35978144. 
www.nordicchoice.no

Quality Hotel & Resort Skjærgården 
Vi er                   i alle ferier og hver eneste lørdag. Vi tilbyr masse
aktiviteter for våre små gjester, alt fra hoppeslott, lekerom, 
ansiktsmaling og mye mye mer.

_____________________________
QUALITY HOTEL & RESORT 
SKJÆRGÅRDEN
_____________________________

Familiepakke med 
overnatting, middag & 
fri tilgang til vår 
4000 m2 store 
Badepark.

Fra 2480 kr
Prisen gjelder 1 overnatting for 2 voksne og 2 
barn, Middag er dagens 3-retters eller buffet. 
Bestill i dag på 35978144. 
www.nordicchoice.no

kragerø

www.amfi.no/kragero
Mye å glede seg til-alltid.

Sundrejordet 4,
3570 Ål

Tlf. 417 99 417

www.asplanviak.no

Aktiv sommercamp 2016

www.rodbysetra.no

NORDENS LEDENDE SAMFUNNS- 
RÅDGIVER INNEN PLAN, 
ARKITEKTUR OG TEKNIKK
www.ramboll.no

Nedre Langgate 37

3126 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

 omtanke    solidaritet    samhold

Sterkere med – enn uten

Her finner du oss:
Kilengaten 15 B, 3117 Tønsberg Tlf 33 01 67 50

Helsesenteret Horten Sykehus, Harald Pedersensgt 9, 3182 Horten, Tlf 33 03 60 33
Skiringssalvn 24 (ved Sandefjord Sykehus), 3208 Sandefjord, Tlf 33 47 62 20

Kysthospitalet (SSR), 3294 Stavern, Tlf 33 11 26 26

www.ortopediteknikk.no

Timebesti l l ing

33 01 67 50
vestfold@ortopediteknikk.no

Lang erfaring med proteser, ortoser, •	
korsetter, fotsenger og spesialsko.
Proteser etter gips, skanning eller •	
direkte støp (ny protese på 3 timer!)
Ortoser lages i metall, plast eller carbon •	
etter brukers behov og ønske.
Poliklinikk med ortopediske legespesial•	
ister og nevrolog under samme tak.
Fotterapeut med diabeteskompetanse.•	
Avdelinger i Horten, Tønsberg, Sande•	
fjord og Stavern.

Ortopediske
hjelpemidler  livskvalitet på dine premisser

Ortopediske hjelpemidler 90x120.indd   1 04.07.2008   09:42:22

8 7 3 2 4 9 1 6 5
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Tlf: 33 30 30 00

e-post: 
havnatjome@scandichotels.com 

www.scandichotels.no

           
                          
                             TELEMARK

                                   //Vi gir mennesker muligheter! 

www.nav.no 

Tinn Vann og Avløp AS

Tinn Kommune  
Telefon 35 08 26 00
www.tinn.kommune.no

Tlf: 35 06 26 30

Quality Hotel & Resort Skjærgården 
Vi er                   i alle ferier og hver eneste lørdag. Vi tilbyr masse
aktiviteter for våre små gjester, alt fra hoppeslott, lekerom, 
ansiktsmaling og mye mye mer.

_____________________________
QUALITY HOTEL & RESORT 
SKJÆRGÅRDEN
_____________________________

Familiepakke med 
overnatting, middag & 
fri tilgang til vår 
4000 m2 store 
Badepark.

Fra 2480 kr
Prisen gjelder 1 overnatting for 2 voksne og 2 
barn, Middag er dagens 3-retters eller buffet. 
Bestill i dag på 35978144. 
www.nordicchoice.no

Quality Hotel & Resort Skjærgården 
Vi er                   i alle ferier og hver eneste lørdag. Vi tilbyr masse
aktiviteter for våre små gjester, alt fra hoppeslott, lekerom, 
ansiktsmaling og mye mye mer.

_____________________________
QUALITY HOTEL & RESORT 
SKJÆRGÅRDEN
_____________________________

Familiepakke med 
overnatting, middag & 
fri tilgang til vår 
4000 m2 store 
Badepark.

Fra 2480 kr
Prisen gjelder 1 overnatting for 2 voksne og 2 
barn, Middag er dagens 3-retters eller buffet. 
Bestill i dag på 35978144. 
www.nordicchoice.no

kragerø

www.amfi.no/kragero
Mye å glede seg til-alltid.

Sundrejordet 4,
3570 Ål

Tlf. 417 99 417

www.asplanviak.no

Aktiv sommercamp 2016

www.rodbysetra.no
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NHF Bamble
Leder: Olaf Tverråen
Hekkensmyrveien 15, 3960 STATHELLE
Tel.: 35 96 07 39 
E-post: olaf.tve@gmail.com

NHF Drammen og omegn
Kontakt regionskontoret

NHF Gol
Leder: Marie Hoftun Treverket
P.b. 226, 3551 GOL
Tel.: 41 42 21 34
E-post: mtreverk@online.no

NHF Grenland
Leder: Inger Kvennodd
Rindesveg 16, 3950 BREVIK
Tel.: 91 59 70 21
E-post: v-kvenno@online.no

NHF Holmestrand
Leder:  Ann Mari Auen
Sykehusveien 9a, 3080 HOLMESTRAND
Tel.:  33 05 27 13 / 40 62 30 23
E-post: sv-aue@online.no

NHF Hovet
Leder: Magda Lerberg
3577 HOVET
Tel.: 95 21 26 44

NHF Hurum
Leder:  Kassiani Zissis Eriksen
Pb. 96, 3481 TOFTE
Tel.: 32 79 46 15
E-post: kassianizissis@gmail.com 

NHF Kongsberg
Leder:  Lise Konningen
Olavsgt. 54, 3612 KONGSBERG
Tlf.: 32 73 47 48 / 97 51 49 35
E-post: nhf.kongsberg@gmail.com 

NHF Modum 
Kontakt regionkontoret 

NHF Nome
Leder:  Ingeborg Lunden
Stårrvegen 2E, 3830 ULEFOSS
Tel.: 35 94 44 06 / 95 84 75 87

NHF Nore og Uvdal
Leder:  Solveig M. Kristiansen
3632 UVDAL
Tel.: 40 41 21 38
E-post: solveig.margrete.kristiansen@gmail.com

NHF Ringerike
Leder:  Morten Fugleberg
Harahaugvn.58, 3514 HØNEFOSS
Tel.: 97 04 57 00
E-post: morten.fugleberg@ringerike.kommune.no  

NHF Røyken
Leder: Anne Kvale
Postboks 31, 3171 Slemmestad
Tel.: 414 33 228

NHF Søndre Vestfold
Leder: Gunn Perry
Rådhusgt. 19, 3211 SANDEFJORD
Tel.: 33 47 70 91 / 99 79 76 96
E-post: nhfsondrevestfold@gmail.com

NHF Sigdal og Prestfoss
Leder: Lars Foss
Foss, 3358 NEDRE EGGEDAL
Tel.: 32 71 25 49 / 92 61 70 96
E-post: laf.2@online.no

NHF Vestfossen
Leder: Synnøve Brekke Fjellheim
Dunserudgt. 3, 3320 VESTFOSSEN
Tel.: 32 75 77 32 / 47 09 06 83

NHF Vest Telemark
Leder: Gunvor Hegni
Flatdalsvegen 853, 3841 FLATDAL
Tel: 35 05 22 95 / 90 95 22 95
E-post: ghegni@online.no

NHF Øvre Eiker
Leder: Elsa Henriksen
Sameia 18, 3320 VESTFOSSEN
Tel.: 47 41 77 03
E-post: henriksen.elsa@gmail.com

NHF Ål
Kontakt regionskontoret

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening:
ALF Buskerud
Leder: Jan Arne Dammen
Revefaret 47, 3033 DRAMMEN
Tel.: 32 88 55 07
E-post: arnedam@online.no

ALF Telemark
Leder: Else Bømark Andrėn
Porsgrunnsvn. 19 A, 3730 SKIEN
Tel.: 35 52 12 83
E-post: e-andren@online.no

ALF Vestfold
Kontakt regionskontoret

 

Handikappede Barns foreldreforening:
HBF Buskerud og Vestfold
Leder: Liv Halling
Klemsgate 4, 3613 KONGSBERG
Tel.: 98 06 98 09
E-post: livhalling@yahoo.no 

HBF Notodden
Leder: Gry F. Bløchlinger
I. Mælandsmosvn. 47, 3676 NOTODDEN
Tel.: 35 02 09 18 / 99 03 82 07
E-post: gryblinger@hotmail.com

AMC 
kontaktperson: Berit Evensen
Siriusveien 72, 3942 Porsgrunn
Tel.: 35 51 01 30 / 92026317
E-post: beritev@online.no

 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde:
LARS Oslofjord Vest
Leder: Tom Henriksen
Aspelund 3, 3430 Spikkestad
Tlf.: 95 78 08 80
E.post: tomhenri@online.no
 

Landsforeningen for Amputerte:
LFA Oslofjord Vest
Leder: Leif Larsen
Nygårdveien 27 A, 3238 SANDEFJORD
Tlf.: 48 28 49 01 
E-post: le-l2@online.no

 
Landsforeningen for Nakkeskadde:
LFN Telemark
Leder: Hanne Kristin Tuvnes
Venusveien 33, 3942 PORSGRUNN
Tel.: 94 17 60 30
E.post: lfn.t.hkt@gmail.com

LFN Vestfold
Kontakt regionskontoret.

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest pr. 18.05.15

Lokallag
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LFN Buskerud
Kontaktperson: Vidar Holst
Solveien 1, 3300 HOKKSUND
Tel: 32 75 19 15 / 95 87 45 97
Epost: vidhols@online.no 

Landsforeningen for Polioskadde:
LFPS Buskerud
Leder: Wera Fjeld
Rådhusgata 6, 3016 DRAMMEN
Tlf: 415188 48
Epost: wera.fjeld@ebnett.no

LFPS Telemark
Leder: Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28, 3718 Skien  
Tel.: 41 33 88 48 
E-post: jan-henn@sf-nett.no

LFPS Vestfold
Leder:  Torunn Jacobsen
Amundrødveien 9, 3142 VESTSKOGEN
Tel.: 91 19 34 61
E-post: toru-jac@online.no

LFS Buskerud
Kontakt regionkontoret

LFS Telemark
Leder: Trond Pedersen
Ørstvetjordet 33, 3943 PORSGRUNN
Tlf.: 99 53 40 21
E-post: tro.p@online.no

LFS Vestfold
Leder: Arne Mjåland
Hystadveien 224, 3230 Sandefjord
E-post: firehjuling@gmail.com

 
Landsforeningen for kvinner med 
Bekkenleddsmerter:
LKB Buskerud
Leder: Lenny Moholdt
Ludvig Grønvoldsv. 21 B, 3517 HØNEFOSS
Tel.: 93 42 09 70
E-post: lenny@moholdt.net

LKB Telemark
Leder: Inga Lill Samuelsen
Klyvebekkvegen 1, 3919 PORSGRUNN
Tlf.: 92 65 30 11
E-post: telemark@lkb.no 

LKB Vestfold
Leder: Sol-Hege Nathalie Kotte
Astoriaveien 50, 3140 Nøtterøy
Tel.: 41 23 29 33
E-post: vestfold@lkb.no

w w w . s l a g . n o

Lagenes planlagte aktiviteter:

41
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ALF Buskerud  Turgruppe onsdager fra Buskerud Storsenter kl. 0945.

ALF Buskerud  Kafétreff på Nedre Eiker kjøpesenter hver onsdag kl. 1200.

NHF Kongsberg  Bading hver mandag på Skinnarberga mellom kl. 1130 – 1300.

LFS Telemark   Pårørendetreff. En mandag hver måned. Kontakt LFS Telemark

LFPS Vestfold  Hver mandag mellom kl. 1445 og 1530 varmtvannstrening i Tønsberg Svømmehall.

LFPS Vestfold  Hver onsdag fra kl. 1600 – 1700 (varmtvannstrening) på Kysthospitalet i Stavern.

LFPS Vestfold  Hver onsdag fra kl. 1600 – 1700 (varmtvannstrening) på Sjølyst, Nøtterøy.

HBF Notodden  El-bandy hver onsdag. Kontakt lokallaget hvis det er interessant og om dere vil være med.

LKB Telemark  Badedag torsdager kl. 2000 – 2130 på Stridsklev.

MARS
10 NHF Holmestrand Årsmøte
12 LARS Oslofjord Vest Årsmøte
14 NHF Vestfossen Årsmøte
14 ALF Buskerud Medlemsmøte
15 HBF Buskerud/Vestfold Årsmøte
15 LFN Telemark Årsmøte
16 NHF Nore og Uvdal Årsmøte
16 NHF Vest-Telemark Årsmøte
17 LFS Telemark Årsmøte
17 LKB Telemark  Årsmøte
17 NHF Grenland Medlemsmøte
31 LFPS Vestfold Årsmøte

APRIL
02-04 LFPS Telemark Årsmøte
04 LFPS Buskerud Årsmøte
04 NHF Nome Medlemsmøte
05 NHF Gol Medlemsmøte
07 LFS Telemark Medlemsmøte
11 ALF Buskerud Medlemsmøte
11 NHF Vestfossen Medlemsmøte
20-24 ALF Buskerud Tur til Lübeck
21 NHF Grenland Medlemsmøte

MAI
02 NHF Nome Medlemsmøte
03 NHF Gol Medlemsmøte
09 ALF Buskerud Medlemsmøte
09 NHF Vestfossen Medlemsmøte
11-13 LFPS Telemark Medlemstur
12 LFS Telemark Medlemsmøte
20 Poliolagene i regionen Felles  
  medlemsmøte
28 NHF Grenland Sommeravslutning

JUNI / JULI
09 LFS Telemark Sommeravslutning
09 LFPS Vestfold  Besøk Marine-  

museet i Horten
Juni NHF Gol  Sommertur

Faste aktiviteter:

AUGUST
08 ALF Buskerud Medlemsmøte
18 NHF Grenland Medlemsmøte
19-21 NHF OV Fellessamling Haraldvigen
26-28 LFPS Telemark Medlemstur til Sandefjord
26-28 LFPS Vestfold Medlemstur til Sandefjord
26 -28 LFPS Buskerud Medlemstur til Sandefjord

SEPTEMBER
15-18 ALF Buskerud Høsttreff
20 NHF Gol Medlemsmøte
22 NHF Grenland Medlemsmøte

OKTOBER
09 ALF Buskerud Medlemsmøte
13 LFS Vestfold Medlemsmøte
13 LFPS Vestfold Medlemsmøte
20 NHF Grenland Medlemsmøte
25 NHF Gol Medlemsmøte

NOVEMBER
14 ALF Buskerud Medlemsmøte
24 NHF Grenland Medlemsmøte
26-27 LFPS Telemark Jubileumssamling

DESEMBER
12 ALF Buskerud Julemøte

Medlemsblad for NHF Oslofjord VestMedlemsblad for NHF Oslofjord Vest
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T Ø N S B E R G

Aktiv Fysioterapi
3070 Sande i Vestfold, tlf. 47 02 87 02

Geir Bjørnum Kristiansen AS
3211 Sandefjord, tlf. 33 46 34 36

Omsorgspartner Vestfold AS
3175 Ramnes, tlf. 33 05 93 21

S A N D E

S T O K K E

L A R V I K

H O R T E N

S A N D E F J O R D

Visma Retail AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker

Tlf. 33 34 94 00

T Ø N S B E R G

A N D E B U

Kontortid: 9-13
Tlf. 33 44 41 00  Fax. 33 44 41 01

office@vidaraasen.no • www.vidaraasen.no

Centrum Bygg Horten AS
Storgt. 19, 3181 Horten

Tlf. 33 04 78 17

Tlf. 99 10 48 00

S A N D E F J O R D

Fokserødv. 30, 3241 Sandefjord
Tlf. 33 47 08 10

1.1.3

PROFILELEMENTER
LOGO
MED LokAL LoGo/MErkEr

Det	 er	 tillatt	 å	 benytte	 egen	 logo	 i	
	sammenheng	 med	 Kulør	 logoen.	 I	 slike	
	tilfeller	 skal	 lokal	 logo	 alltid	 plasseres	
under	 Kulør	 og	 være	 underordnet	
	størrelsesmessig.

Avstand	 mellom	 logoene	 skal	 minimum	
være	1,5	ganger	diameteren	til	den	oransje	
sirkelen	i	Kulør	sin	logo.	

Merker	 som	 skal	 stå	 i	 tilknytning	 til	 logo	
(eks.	 mestermerket,	 våtromsmerket	 o.l.)	
følger	samme	regel	om	størrelse	og	utform-
ing	 i	 forhold	 til	 Kulør	 logo,	 men	 merkene	
kan	 i	 utgangspunktet	 plasseres	 fritt	 så	
lenge	regelen	om	luft	rundt	Kulør	logo	over-
holdes.

Lokal	logo,	samt	merker	anbefales	integrert	
i	 Kulørs	 fargepalett:	 Pantone	 Cool	 Gray	 10	
for	lyse	bakgrunner	og	Pantone	Cool	Gray	3	
for	mørke	bakgrunner.

Det	 er	 ikke	 tillatt	 å	 kombinere	 egen	 logo		
med	 lokalt	 navn	 satt	 i	 	Antenna	 Bold	
	Condensed.

D

D

D
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D
D

Nordre Kullerød 17C, 3241 Sandefjord
Tlf.: 33 47 91 10   
Fax: 33 47 62 11

www.carlsenfritzoe.no

TRYKKSAKER | GRAFISK | PROFIL | EMBALLASJE | MEDIA 
ALL MADE | WEB | DESIGN | FIRMAGAVER | PROFILTØY

Matbørsen
3160 Stokke

Tlf. 33 74 43 00
Fax. 33 74 43 01

Pb. 320 Sentrum, 3101 Tønsberg
Tlf. 33 30 70 10 • www.linneakompetansesenter.no

City Bil AS

www.citybil.no
- godt arbeid til riktig pris

Hovedentrepenør julegater - snørydding/strøing - hagedesign - råd og veiledning
Vedlikehold grøntanlegg - natursteins- plen og plantearbeider - servicebedrift

Velleveien 15 - 2118 TØNSBERG - Tlf. 99 11 60 00 - Fax. 94 77 04 76
post@strandman.no - www.strandman.no

Våren kommer
   Foto: Reidun Odland.
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Vet du dette?
1. premie. Weekendopphold inkl. frokost og badepark for  
2 personer på Quality Hotell & Resort Skjærgården, 
Langesund i Telemark. 2. premie. 5 quicklodd

1. Hvem er Fakkelbæreren på fremsiden av Grenseløst?

2. Hva driver han med og som gjør ham til en av de beste i sin klasse i verden?

3. Hvem er Tone Iren Sørum?

4. Hva driver vår gode bidragsyter Luther & Co med? 

5. Hvilke av våre gode bidragsytere har adresse Follestadveien 34 på Åros?

6. Hvem har telefonnummer 913 03738?

7. Hvor gammel blir NHF neste år – i 2017?

8. Hvem er Brage Æsøy Titlestad?

9. I hvilke to byer skal Hjelpemiddelmessen være i år?

10. Hvilke organisasjoner er med i SAFO?

Navn:

Adresse:

Telefon:

Svar sendes Norges Handikapforbund Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg 
eller pr epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no - Svarfrist 01. mai 2016.
PS! Alle svarene finnes blant våre annonsører og i artiklene i bladet

Vinnerne av Vet du dette i Grenseløst 04.14 ble er tilskrevet. 
Vi gratulerer. 

PS! Send gjerne svarene til oss på e-post til: 
nhf.oslofjordvest@nhf.no

VI ØNSKER NYE MEDLEMMER – FUNKSJONSHEMMEDE, PÅRØRENDE ELLER VENNER! Som medlem av Norges 

Handikapforbund (NHF) og våre landsforeninger har du tilgang på en rekke medlemsfordeler som kommer deg til gode.  

Spør oss om vår individuelle veiledningstjeneste eller våre medlemsrabatter på mobiltjenester, fasttelefoni, Internett ADSL, 

drivstoff, forsikring m.m. Gi gjerne denne kupongen til en i familien eller en venn, som du mener vil ha glede og nytte  

av å stå som medlem i Norges Handikapforbund.

Hovedmedlem - kr 300

Husstandmedlem - kr 150 *

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

For husstands- og juniormedlemskap 
forutsettes et hovedmedlem i husstanden. 
Medlemsnummer til hovedmedlem:

Studentmoderasjon 50 % på kontingenten 
(kopi av studentbevis må legges ved)

Jeg ønsker ikke medlemskap i NHFU 
(gjelder de under 30 år)

Mitt medlemskap gjelder følgende lands-
forening av NHF

Innmelding i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnummer:                                Poststed:

E-post:

Telefon/mobil:

Fødselsdato og år:

Sted/dato:

Underskrift:

Når jeg melder meg inn i Norges Handikapforbund (NHF) samtykker jeg i å motta 
informasjon fra organisasjonen gjennom alle kanaler. Innmeldingsopplysninger
behandles sensitivt og etter Datatilsynets retningslinjer. Medlemskapet 
følger kalenderåret fra 1.1 til 31.12 samme år.

Funksjonshemmet Interessemedlem

Medlemstype (velg én)

Pårørende

Kategori:

* 

✁



Retur: NHF Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 TØNSBERG

N E D R E  E I K E R

Rosenkrantzg. 17, 3018 Drammen
 Tlf. 32 83 04 15    www.doi.no

L I E R

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

Lier
Tlf. 32 84 80 95

M O D U M

D R A M M E N

K O N G S B E R G

www.carlsenfritzoe.no

H U R U M

AK mur & byggservice da 

Alt innen mur, støp & naturstein 
 

Hjemmeside:   akda.no 

 Arild 91548242      Kjetil 91389371 
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Puss 
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20 ÅRS
ERFARING
med nybygg, tilbygg 
og rehabilitering av 

hytter i Hurum

Org. nr. 999549810

Tlf. 906 09 845

KJØP KJAPT, TRYGT OG BILLIG

Tlf. 32 87 75 04 - Åpningstider: 07-23 (21)

Avd. Tofte 
tlf. 32794249

Avd. Slemmestad    
tlf. 31282061

Avd. Sætre
tlf. 99307010

Vektere-Ordensvakter-Sivil butikkspaning mm
Tlf. 47 01 76 69

HURUM ENERGIVERK AS
Øvre Skoledalen 12

3482 Tofte
Tlf. 32 79 20 00

Åsveien 9, Samsonbygget, 3475 Sætre
Tlf. 48 31 05 00 • Fax 32 79 28 55  
E-post post@hurumregnskap.no  

www.hurumregnskap.no

Christian Augusts gate 2
+47 32 77 28 00 
kongsberg@choice.no

Personer som ønsker å bli tilsynsfører, 
støttekontakt eller besøkshjem bes 

henvende seg til
Seksjon for funksjonshemmede 

Modum kommune. Tlf. 32 78 93 00

www.tess.no

St.Hallvards vei 23, 3414 Lierstranda
Tlf. 32 84 54 30

www.planteborsen.no

www.viva-iks.no | tlf. 32 22 58 00
Postboks 513, 3412 Lierstranda

Tlf: 32 23 06 60
Fax: 32 23 06 10
Mob: 911 04 554
www.pewi.no
pipe@pewi.no

Solbergveien 30, 3057 Solbergelva
Mob.: 900 80 549 • E-post: harahe@ebnett.no  

Utlei og montering av stillaser

Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen
www.vardar.no


