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Regionleder

Gunvor Hegni
ansvarlig redaktør

Hei alle sammen!

Etter en vinter og vår med stor 
aktivitet rundt i hele regionen vår 
går det mot sommer og ferie. Vi fra 
styret har besøkt mange lokallag og 
landsforeningslag på deres årsmøter. 
Årsmeldinger viser stor aktivitet og 

mye godt handikappolitisk arbeid. I tillegg til arbeid 
i lagene med tilbud til medlemmene er det mange 
som gjør en jobb i kommunale råd og som brukere i 
de forskjellige helseforetak og NAV.

Noe av det som gleder meg mest etter mange år i 
NHF, nå har vi fått et NHFU lag i regionen. Er viktig 
at vi støtter opp om disse aktive ungdommene, det er 
organisasjonens fremtid.

Er bra at lag som sliter finner løsninger ved å søke 
samarbeid med lokallag i nærområdet. Sammen 
er vi sterke. Det er behov for aktive personer i 
hver kommune, vi kan gjøre den jobben bra om 
NHF laget omfatter flere kommuner. Mitt lokallag 
strekker seg over seks kommuner som er større enn 
Vestfold fylke, men har ca. 15000 innbyggere. ( Vest 
Telemark)

NHF er en organisasjon i utvikling, ser endringer 
og tar utfordringer som kommer. På årsmøte hadde 
vi besøk av generalsekretær Arnstein Grendahl 
som orienterte om NHF` s Samfunnsoppdrag og 
strategien som skal behandles av NHF` landsmøte i 
juni.

Et viktig tema som vi hadde oppe i forbindelse 
med årsmøtesamlingen: Stopp Hatprat ved 
kampanjerådgiver Eirik Riise, Europarådets Stopp 
hatpratkampanje.
Det er skremmende hva som blir skrevet på sosiale 
media av hat, her må en tenke seg om og være 
pådriver for at dette kan bli stoppet.

En møter hatefulle ytringer mot flyktninger, 
homofile og funksjonshemmede. Det er lett å overse, 
ikke bry seg når det ikke treffer meg.

Vi må ikke tåle den urett som ikke rammer oss selv, 
men jobbe for full deltagelse og likestilling.
Vil ønske dere alle en god sommer og en aktiv 
sensommer med valgkamp. Møt opp på stand, still 
spørsmål og gi gode råd til våre folkevalgte.
Vær klar over at nå som før gjelder ordtaket ” den 
som har skoen på vet best hvor den trykker”

- Gunvor
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Bruk stemmen din!

Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

I år er det stortingsvalg og min oppfordring til deg er 
å bruke stemmeretten din. Vårt samfunn er bygd opp 
på en slik måte at alle skal kunne gi sin stemme, så 
bruk stemmen din. Det er summen av alles meninger 
i dette landet, som må være meningsbærende i 
forhold til hvordan samfunn vi skal ha, og ikke bare 
summen av «noens» mening. Den største trusselen 
mot demokratiet vårt, er altfor lav valgdeltagelse. 

Så min oppfordring er: Start så tidlig som mulig 
å sett deg inn i partienes partiprogram, og finn det 
partiet du er mest mulig enig i. Du vil sannsynligvis 
ikke finne et parti som du er enig med i alt, men 
finn det partiet som er mest mulig enig med deg, i 
de sakene som er viktige for deg. Det er dette som er 
demokratiets grunntanke. 

Ikke la deg forstyrre av personifisering av partienes 
meninger. Vi stemmer i utgangspunktet ikke på 
personer i valget, selv om det er personer som 
fremfører partienes budskap. Det er politikken vi må 
fokusere på, og hva politikken partiene fører, gjør 
med samfunnet vårt. Det er det som er viktigst.

Prøv å se bort fra «skitkasting» og «personangrep» 
i valgkampen, spesielt i sosiale medier. Dette er 
ødeleggende og burde vært forbudt etter min 
mening. Noen personangrep som er rettet mot 
enkelte politikere, er helt klart over grensa for hva 
vi vil definere som mobbing og trakassering i andre 
sammenhenger. At enkelte politikere finner det mest 
mulig hensiktsmessig å «slenge dritt» om andre 
politikere, istedenfor å fremme sitt eget politiske 
budskap, kan vi ikke få gjort noe med. Så prøv å 
ignorer det. 

Alt for mange politikere bruker sosiale medier til å 
trykke andre politikere ned, gjerne ved å «henge dem 
ut» dersom de sier noe feil eller tar på seg feil kjole, 
etter deres mening. Dette er etter min mening med 
på å ødelegge politikeres troverdighet generelt, og 

øker ikke valgdeltagelsen! Hvilken kjole en politikker 
bruker eller hvilken hårsveis vedkommende 
har, er ikke relevant for det politiske budskapet 
vedkommende prøver å formidle til oss. Så skjerp 
dere politikere!

Jeg synes det er utrolig mye «støy» i valgkampen, så 
prøv å sett deg ned i god tid før valget å gå igjennom 
partienes partiprogram. Ikke la deg bare flyte med 
strømmen, men få deg en mening. Bestem deg for 
hva som er viktig for deg. Det hjelper ikke å sitte å 
klage i etterkant av valget, på hvordan landet vårt blir, 
om du ikke har tatt et valg og gitt noen din stemme 
når du hadde anledning. 

En ting er sikkert: Samfunnet er i endring, og du 
kan være med på å bestemme hvilken vei vi skal 
gå. Hvilken politikk som blir ført har betydning 
for hvilken retning vårt samfunn går i, og DU har 
anledning til å bidra. Vil du være med på å endre 
verden må du starte med deg selv.

Bruk stemmeretten din! Godt valg

Vårlig hilsen fra  
- Anna-Lisbeth
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Engasjerte deltagere på årsmøtekonferansen. Hovedtema i år var Stop Hatprat, 
som ble ledet av Eirik Rise kampanjerådgiver Stopp Hatprat Norge. (bak kamera)
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Årsmøtekonferansen

Tekst: Anna-Lisbeth Mikalsen
 Foto: Jan Arne Dammen

I år ble regionens årsmøtekonferanse 
lagt til Kongsberg den 28.-29. 
april. Det var over 50 deltagere på 
konferansen som representerte 
om lag 20 lokallag. Regionleder 
Gunvor Hegni åpnet konferansen 
og varaordføreren i Buskerud Olav 
Skinnes hilste årsmøtet. Han åpnet 
også for at deltagerne kunne stille 
han spørsmål og viktige temaer som 
tilgjengelighet og assistanse i den 
videregående skole og tilgjengelig 
kollektivtrafikk ble blant annet løftet 
frem. Det var stort engasjement i 
salen og varaordføreren fikk mange 
innspill han kunne ta med seg tilbake 
til den politiske hverdagen. 

Selve årsmøtet ble ledet med 
stødig hånd av generalsekretær 
Arnstein Grendahl, og var unnagjort 
i rekordfart. Regionens nyvalgte 
styre er: Regionleder Gunvor Hegni, 
som nestleder Stein Wilmann og 
som styremedlemmer Atle Haglund, 
Åse Jakobsen og Birgitte Holmsen 
(ny). Som varamedlemmer ble 
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Inger Kvennodd og Vibecke Selliken valgt. Mer 
informasjon om det nyvalgte regionstyret kommer i 
Grenseløst nr 3 2017. 

Når årsmøtet var vel gjennomført tok 
generalsekretæren oss igjennom forslaget til NHFs 
nye samfunnsoppdrag og strategien som skal be- 
handles av NHF Landsmøtet i juni. Deretter var det 
en lang pause hvor lokallagene kunne bli kjent og 
utveksle erfaringer om de ønsket det. I tradisjon tro 
ble det under årsmøtemiddagen gitt heder og ære til 
flere ildsjeler som har arbeidet i mange år for NHFs 
formål og prinsipper. NHFs hedersnål i sølv ble 
gitt til Marianne Gulbrandsen og Leif Larsen. Brit 
Gaarås Haugerud og Lise Konningen ble også tildelt 
denne æren, men var ikke tilstede under middagen 
og vil derfor få tildelt NHFs hedersnål i sølv ved en 
senere anledning. 

Stopp Hatprat
Stopp Hatprat var hovedtemaet for dag to av 
konferansen, som du kan lese om senere i bladet. 
Torleif Støylen informerte også om likeperson-
arbeidet i regionen og om hvordan dette arbeidet er 
organisert hos oss. Konferansen ble avsluttet med 
lokallagenes time, hvor lokallagene hadde mulighet 
å komme med store og små gleder og utfordringer 
ved å drive lokallagsarbeid. Alt i alt kan vi se tilbake 
på to innholdsrike dager med nyttige temaer og stort 
engasjement til inspirasjon for arbeidet som ligger 
foran oss.
Ble hedret
Marianne Gulbrandsen fra Mjøndalen ble tildelt 
Norges Handikapforbunds hederstegn på forbundets 
årsmøte i Kongsberg. Hun har vært medlem siden 

Takker: 
Regionkontorleder takker lokallagene for pengegaver som 
ble gitt til regionen i 2016. Fra venstre Torun Jakobsen LFPS 
Vestfold, John A Svensen NHF Holmestrand, Harald Mælingen 
og Kent H Bråthen fra LARS Oslofjord Vest

Tre blide damer i nyvalgt regionstyre

Engasjerte innlegg til 
fylkesvaraordføreren

Stiller alltid opp: 
Anna-Lisbeth Mikalsen takker Jan 
Arne Dammen for jobben under 

årsmøtemiddagen og for at han alltid 
stiller opp bak kamera når det trengs.

Nytt styre: Nyvalgt regionstyre
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Settes på tekstside

1982 og er en av NHFs trofaste slitere. Marianne var 
leder i NHF Øvre Eiker før hun ble styremedlem og 
sekretær i NHF Drammen. En periode var hun 
med i redaksjonskomiteen i Medlemsnytt, medlem 
i likemannsutvalget og områdeutvalget i Hjelpe-
middelsentralen. Hun satt også i brukerutvalget på 
sykehuset Buskerud og hadde fire perioder i Rådet 
for funksjonshemmede. I NHF Kongsberg har hun 
vært økonomiansvarlig i noen år. Tilgjengelighet har 
vært hennes kjerneområder og har vært en viktig 
brikke og godt synlig i lokalpressen. 

I dag er hun leder i Ingeborg Solberg, født 
Bendiktsby og Arnt Solberg private stiftelse og er 
med i tilgjengelighetsutvalget. 
Også hedret

Leif Larsen fra Sandefjord ble tildelt Norges 
Handikapforbunds hederstegn på forbundets 
årsmøte i Kongsberg. Han har gjennom mange 
år vært med i styret i NHF Sandefjord som 
senere ble til NHF Søndre Vestfold. Her har han 
håndtert økonomien på beste måte. Leif har også 

vært med i styret i LFA Oslofjord Vest der han i dag 
er leder. Tilgjengelighet og universell utforming har 
vært hans kjerneområder gjennom flere år, bl.a. som 
brukermedvirker i kommunale råd og helseforetak.

I statuttene heter det: NHFs hedersnål er innstiftet som 
et 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.

STOPP HATPRAT: Kampanjerådgiver Eirik Rise i Stop 
Hatpratbevegelsen i Norge engasjerer deltagerne på dag 
to av årsmøtekonferansen.

Hedersnål: 
Leif Larsen fra 
Sandefjord, og 
Marianne Gulbrandsen 
fra Mjøndalen 
ble tildelt Norges 
Handikapforbunds 
hederstegn
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Fylkesvaraordføren i Buskerud, 
Ola Skinnes, sin hilsen til årsmøtet

Det er en stor glede å være tilstede ved Reginonårsmøtet i 
Norges Handikapforbund Oslofjord Vest.

Visjonen for Buskerud er «å skape resulter gjennom 
samhandling». Buskerud fylkeskommune vektlegger 
samhandling i egen organisasjon og i forholdet til andre 
samfunnsaktører. Frivillige organisasjoner er viktige 
samfunnsaktører og gjør en stor innsats i Buskerudsamfunnet. 

Norges Handikapforbund er en av disse organisasjonene 
som jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne 
kan delta på lik linje med alle andre i samfunnet vårt. 
Dette er et viktig arbeid for at alle som skal bo, arbeide 
og besøke Buskerud trives og har det godt. Innbyggerne 
er Buskeruds viktigste ressurs. God og jevn fordeling av 
helse og levekår i befolkningen er derfor grunnleggende for 
en god samfunnsutvikling. Buskerud fylkeskommune har 
definert sin rolle i folkehelsearbeidet, og har over lenger tid 
jobbet systematisk gjennom egne oppgaver og virkemidler 
som regional utvikler og pådriver. Dette må fortsette og 
videreutvikles ytterligere. 

Spørsmål som fort kommer opp i denne sammenheng 
er; Er videregående opplæring for alle i Buskerud?
Videregående opplæring er for alle ungdommer i Buskerud, 
uansett forutsetninger. Alle har rett til å komme 
inn på ett av tre valgte utdanningsprogram. Det er et mål 
om at flest mulig skoler skal være i stand til å ta imot de 
fleste typer elever. Det er et mål om størst mulig integrering, 
men noen elever kan ha så store utfordringer, at for å 
oppfylle deres rettigheter til videregående opplæring, er 
enkelte skoler særskilt tilrettelagt for deres behov. Det kan 
være i form av personaltetthet, fysiske forhold, kompetanse 
m.m. Elever med sterkt nedsatt psykisk eller fysisk 
funksjonsevne kan ha rett til å bli tatt inn til en skole som 
er særskilt tilrettelagt. Dette er en behovsprøvd rettighet.

Når særskilte behov krever det, har de også rett på 
skoleskyss. Mye av spesial-skoleskyssen går med drosje. 
Fylkeskommunen bruker årlig store summer for å oppfylle 
retten til skyss for elever med særskilte behov.

Hva med kollektivtilbudet? Er det tilgjengelig for alle?
I alle nye anbud som angår kjøp av busstransport har 
Brakar krav om at kjøretøyene skal være universell 
utformet. Dette kravet har ligget en stund slik at vi per i 
dag har en busspark hvor tilnærmet alle busser er universell 
utformet. (Det er unntak av 2 eldre busser på Røyken/
Hurum, en skolebuss i Drammen på morgenen, og ca 10 
minibusser på Ringerike og i Hallingdal).

Når det gjelder informasjon på terminaler og inne i 
bussene kommer det et nytt sanntidsinformasjonssystem i 
Buskerudbyen i løpet av 2017. Dette systemet gjør at Brakar 
kan montere knapper med opprop av avganger  

på terminaler, og bussen vil ha utvendig opprop med  
navn og nummer på busslinje ved holdeplass. Brakar jobber 
også for å utvikle ny teknologi med bruk av mobil- 
telefon for blinde- og svaksynte slik at de enklere kan 
navigere i kollektivsystemet. Det er et mål om at dette 
nye informasjonssystemet skal monteres på alle busser i 
Buskerud etter hvert, men det avhenger av finansiering når 
det blir tilgjengelig i hele Buskerud. 

Hva med kulturarrangement og naturstier, hva gjør man 
i Buskerud for at dette skal være tilgjengelig for alle?
Kunst og kulturstrategien for Buskerud har en overordnet 
visjon om et allsidig, synlig og inkluderende kunst- og 
kulturliv for alle. Gjennom den kulturelle skolesekken 
tilbys kunst- og kulturopplevelser for alle barn og unge i 
grunnskolen og videregående opplæring.

Buskerud fylkeskommune tildeler spillemidler til 
friluftslivsanlegg og statlige friluftslivsmidler til 
tilrettelegging av statlig sikrede friluftsområder. Universell 
utforming er et kriterium for begge tilskuddsordningene der 
det er relevant.

Når områder som skal utformes universelt, skal 
prioriteres, må det tas utgangspunkt i de terrengmessige 
forholdene på stedet. Der det er små høydeforskjeller, er det 
vanligvis lite som skal til for å oppnå universell utforming, 
og slike arealer bør prioriteres. Det må også 
tas hensyn til områdenes naturgitte egenarter. Fylkes-
kommunen skal være en pådriver i forhold til å fremme 
universell utforming i forvaltningsplaner for de statlig 
sikrede friluftslivsområdene. Fylkeskommunen skal 
oppfordre til kartlegging av universell utforming på 
kommunale friluftslivsområder og turtraseer. Fylkes-
kommunen kan gi økonomisk støtte til universell utforming 
av friluftsområder. Fylkeskommunen har sammen med 
fylkesmannen, ledet prosjektet; «Fra kartlegging til 
universell utforming av statlig sikrede friluftsområder i 
Buskerud».

Innad i Buskerud er det store forskjeller i befolknings-
sammensetning, levekår, utdanningsnivå og bo – og 
næringsattraktivitet. Behov for endring og omstilling 
er store, og behovene er ulike i de ulike kommunene og 
for ulike grupper av befolkningen. Samspillet med de 
ulike frivillige organisasjonene blir framover i denne 
sammenheng like viktig og kanskje viktigere enn tidligere. 

Jeg vil med dette takke for at jeg ble invitert til 
årsmøtet og ønske dere lykke til med årsmøtet og 
årsmøteforhandlingene.
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- aktuelt

- aktuelt

Hjelpemiddelmessen 2017

Mountain Rally 
Rullestol
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Hjelpemiddelmessen TeVeBu er en årlig messe for 
å vise brukere, pårørende, helsepersonell, ungdom, 
ansatte i skole og barnehage og skoleelever hvilke 
muligheter som finnes.

Årets messe har turnert på Østlandet i mai 
med start i Ekeberghallen 4. mai, fortsatte til 
Sørlandshallen, Skienshallen og turneen ble avsluttet 
i Drammenshallen 11. mai.

Medlemmer av Landsforeningen for Polioskadde 
i Buskerud er alltid på plass. De er de første man 
treffer på, da de har ansvaret for registreringen av 
besøkende. Selvsagt har de også egen stand der det 
vanket både en hyggelig prat og en kaffekopp. 
50 utstillere 
Norges ledende leverandører av hjelpemidler 
presenterte det nyeste av hjelpemidler innen en 
rekke områder, blant annet bevegelseshjelpemidler, 

løft og forflytning, hygiene, IKT og syn og hørsel. 
I år var det over 50 utstillere som har vært med. At 
messen er populær var tydelig i Drammen der det 
var køtendenser i hallen til tider.
Haglebu fjellstue
Mountain Rally rullestol, fanget vår oppmerksomhet. 
Dette var stedet for de som ønsker en aktiv fjellferie. 
Er du rullestolbruker, så er det ingen hindring i 
å oppleve naturen på Haglebu. Mountain Rally 
rullestol er et arrangement i samarbeid mellom 
Haglebu Fjellstue og Håptimistforeningen.

- Dette arrangementet går av stabelen på Haglebu 
Fjellstue i Eggedal 28.juni 2017! Vi ønsker at alle 
skal ha muligheten til å få oppleve fjellet, uansett 
funksjonsnivå, sier Marie Hav Lundkvist fra 
Håpptimisten. 
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- aktuelt

Reiser du 
med manuell 
rullestol på 

fly?
- her er et tips fra 

seniorrådgiver Steinar 
Myrdal i NHF

Etter hendelse fra i fjor, hvor noen opplevde at den 
manuelle rullestolen ble levert til bagasjebåndet på 
flyplassen, har vi gjennom flygruppa bedt om at 
Avinor klargjør hva som er gjeldende for reisende med 
manuell rullestol.

Det viste seg at det har vært noe ulik praksis og ulike 
rutiner på de forskjellige lufthavner og flyselskaper. Vi 
har fått tilbakemelding fra Avinor og flyselskapene om 
at vi kan gi følgende info til våre medlemmer som skal 
ut å fly med manuell rullestol: 

Ved Innsjekk på flyplassen skal du be spesielt om 
at rullestolen skal leveres til Gate når de kommer til 

sitt ankomststed. Ikke alle selskaper har spesiell tagg 
for dette, men eksempelvis har SAS en type DAA-tag 
(Delivery at Aircraft) som de fester på stolen. Antar 
denne dukker opp hos andre selskaper også. Men igjen, 
uansett: Be ved innsjekk om at stolen skal leveres til 
Gate ved ankomst.

Hvis noen av dere fra nå av opplever problemer med 
dette, vil vi gjerne ha en melding om det, for eventuelt 
å følge opp.

Ønsker alle en flott sommer, enten dere skal ut å 
reise eller ikke!

SAS Ground Handling (SGH) har vist oss dette som er 
gjeldende rutiner for deres personale.

LKB Telemark
I Telemark lokallag er styret satt sammen med 
medlemmer i forskjellige alder og personer i 
forskjellige livssituasjoner. Dette ser vi styrker styret 
ved flere syn på samme sak og utfordringer. Nytt i år 
er at en likepersonskoordinator er blitt valgt til å være 
deltagende i alle styremøter.

Styret består av 
•	 Leder Inga-Lill Gabrielsen
•	 Økonomiansvarlig Astrid Wilmann
•	 Sekretær Jeanette Buer Høyvik
•	 Styremedlem Stine Marie Oterholt Knutsen
•	 Vara Signe Karin Torjusrød
•	 Vara Thea Staurset
•	 Likepersonskoordinator Merethe Buer Høyvik

Fokusområde: Bassengtrening
Trening i oppvarmet basseng kan være en fin 
treningsform og gir samtidig mulighet for avslapning. 
Vannets oppdrift kan gjøre at du kan bevege deg friere 
enn på land, det kan gjøre godt. I Telemark lokallag 

har vi bassengtrening i Stridsklevhallen hver torsdag 
kl 20.00, foruten helligdager og ferier. Her er det 
fysioterapeut som leder vanntreningen med fokus på 
bekkenbunntrening og generell styrke av resten av 
kroppen. Dette er ett godt besøkt tilbud.

Fokusområde: Mestringstur
Fokus på en mestringstur i året. Denne turen går i år 
til Kragerø Spa&Resort over to netter. Her blir det 
foredrag og bassengtrening med fysioterapeut. Vi 
legger stor vekt på sosialt samvær der vi skaper en 
trygg arena for å dele med hverandre. Det å kunne 
snakke åpent om bekymringer, utfordringer og 
erfaringer gir medlemmene trygghet og støtte. På 
grunn av at medlemmene i LKB Telemark bor så langt 
ifra hverandre, er denne turen en hovedmøteplass for 
alle medlemmene.

Ta kontakt med oss på:
telemark@lkb.no, eller leder - Inga-Lill Gabrielsen,  
tlf 926 53 011
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En hilsen i fra 
NHF Søndre Vestfold

Tekst: Gro B Rohde 
Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen & Privat

I februar hadde vi årsmøte, der ble det valgt inn nytt 
styre, pr i dag består styret av følgende personer:

•	 Leder : Gro Børresen Rohde

•	 Nestleder: Karl Erik Holmquist

•	 Kasserer :Merete Bergan

•	 Sekretær: Nils Kristian Stretere

•	 Styremedlem: Brit Wenche Carlsen

•	 Varamedlem : Per Frederiksen

Fra årsmøtet til skrivende stund har vi hatt 2 styre- 
møter der veien videre er diskutert, vi har mange 
forskjellige ønsker om veien videre, vi håper å få til 
en tettere kontakt med medlemmene, og det plan-
legges både quiz kvelder og medlemstur, og at vi kan 
bli flere medlemmer.

Vi har allerede vært ute på ett oppdrag, vi har vært 
å prøvd førerløs buss på Bakkenteigen. Vi må jo bare 
innse at teknologien er kommet for å bli, om vi vil 
eller ei, det var et par ting vi hadde å komme med 
på hvordan vi synes den fungerte. En av tingene var 
rampeløsningen, som dere ser av bildene var den 
veldig bratt og det kan være vanskelig om man ikke 
har noen med seg. Men de vi pratet med var veldig 
lydhøre og så hva vi mente, så da er det jo bare å 
håpe at de som har ansvar tar det med seg videre. 

Vi har deltatt på region NHF Oslofjord Vest sitt 

årsmøte, denne gangen var vi der med 3 delegater og 
1 observatør, nye bekjentskaper ble knyttet og vi fikk 
se overrekkelsen av Sølvnål til vår tidligere kasserer 
Leif Larsen. Det var veldig koselig og vi gratulerer 
Leif så masse, det var veldig velfortjent!
Vi har fått egen telefon! 
Vårt telefon nr er 48 39 44 16, vi har ingen fast 
telefontid, men prøver å være tilgjengelig, men pga 
arbeid og familiesituasjon kan det være at vi ikke 
kan ta telefon når du ringer, da ringer vi opp så fort 
vi har anledning. Du kan ringe, eller sende sms, eller 
mail til nhfsondrevestfold@gmail.com når du vil ha 
tak i oss, eller du kan sende god gammeldags post 
(såkalt snilepost ifølge ungdommen) til NHF Søndre 
Vestfold, Skiringssalvei 26 ,3210 Sandefjord

Vi har representanter i forskjellige råd og bruker- 
fora der vi jobber interessepolitisk, vi har sendt ut 
postkort til kommunenes ordførere og rådmenn 
i håp om å få de til å se viktigheten av at kommunen 
svarer på høringen om at hjelpemiddelformidlingen 
IKKE må overføres til kommunene, funksjonshemmede 
må være sikret hjelpemidler uavhengig av geografisk 
bosted og kommuneøkonomien!

Vi vil ønske alle våre medlemmer og alle andre 
en kjempefin sommer og håper at vi ses på en 
aktivitet!

- aktuelt
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- aktuelt

Nye krav for 
HC-parkering

Tilbyr du avgiftsparkering og vil kreve betaling også 
av de som har kommunalt HC-bevis, må du passe på 
å informere om betalingsplikten. 

I januar trådte de nye parkeringsreglene i kraft. 
Etter 1. april kan forflytningshemmede med bevis 
parkere gratis hvis ikke betalingsplikt fremgår av 
skilt eller oppslag på området. 

- Hvis du er forflytningshemmet kan du gå 
ut fra at det er gratis om ikke annet står, sier 
avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens 
vegvesen. – Det er parkeringstilbyders ansvar å sørge 
for at informasjonen er i orden. 
Oppfølging fra Statens vegvesen
Hvis ikke informasjon, skilt og andre forhold på 
parkeringsplassen er i orden, kan parkeringstilbyder 
risikere å måtte ettergi parkeringsboten 
(kontrollsanksjonen) eller få sanksjoner fra Statens 
vegvesen. 

- Statens vegvesen er nå i gang med tilsyn. 
Selv om fristen for skilting av betalingsplikten 
ikke er før 1. april, er det en del andre krav som 
trådte i kraft fra nyttår. Dette gjelder blant annet 
krav til overgangsinformasjon og registrering i 
parkeringsregisteret, sier Harsem. 

Skilt som sto oppe 1. januar 2017 må byttes ut med 
nye skilt innen 1. januar 2018. Fram til de gamle 
skiltene er byttet ut, må det gis informasjon om de 
viktigste endringene på parkeringsområdet. 

Parkeringsregisteret
Som en del av innføringen av det nye regelverket, ble 
det også opprettet et parkeringsregister. 

- Fristen for å registrere seg som tilbyder var 
1. januar, og vi ser at mange har registrert seg. 
Per nå holder det å ha registrert virksomheten og 
antall betalingspliktige parkeringsplasser, men fra 
1. juli må de også ha lagt inn skiltplaner for den 
betalingspliktig parkeringen, sier Harsem. 
Gjør deg kjent med reglene
Den nye parkeringsforskriften omfatter alle 
som tilbyr parkering mot vilkår – for eksempel 
mot betaling eller med tidsbegrensning. 
Parkeringsplassene må også være åpne for alle. 
Mange tilbydere vil være profesjonelle private aktører 
eller kommuner, men de kan også være mindre 
borettslag, grunneiere eller butikker.

- Vi mistenker at det kan være en del mindre 
tilbydere som ennå ikke har fått med seg det nye 
regelverket. Vi oppfordrer derfor alle som tilbyr 
parkering til å sjekke om de er innenfor de nye 
kravene, sier Harsem. 

Lurer du på om borettslaget ditt eller bedriften 
din faller inn under regelverket, finner du mer 
informasjon på vegvesen.no/parkering. 
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- aktuelt

Fra 1. mars 2017 fikk alle innbyggere i Buskerud, 
Vestfold, Telemark, Østfold samt Asker og Bærum 
som de siste i landet egen kjernejournal. Det betyr at 
du kan lese journalen din på nettet.

Slik det var før 1.mars, deltes ikke alltid helse-
opplysninger mellom de ulike behandlingsstedene. 
Det som stod om pasienten i fastlegens journal- 
system var ofte ikke tilgjengelig på andre behandlings- 
steder. 
Kan forekomme feil
Da det kan forekomme feil informasjonen i kjerne-
journaler ber Datatilsynet og Norsk pasientforening 
om at alle går inn og sjekker at opplysningene som 
ligger der stemmer.

Som et eksempel var undertegnede oppført med 
seks akutte slag. Har en lang sykehistorie, men slag 
har jeg nå aldri hatt. Skulle man i fremtiden trenge 
hjelp så kan man risikere å få feil behandling om 
kjernejournalen har feil opplysninger.
Kan redde liv
Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som 
inneholder viktige opplysninger om helsen din, som 
både du som innbygger og helsepersonell har tilgang 
til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og 

sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.
Kjernejournalen skal sørge for at fastlegen, 

helsepersonell på sykehus, legevakten og spesialister 
får tilgang til lik og oppdatert informasjon om 
pasienten. I situasjoner hvor det haster, kan rask 
tilgang til opplysninger gi bedre behandling og i 
ytterste konsekvens redde liv.
Logg inn 
For pasientene kan kjernejournalen også bety bedre 
innsikt i hvilke legemidler han eller hun skal bruke. 
Pasientene kan selv legge inn egne registreringer 
om pårørende, sykehistorie eller andre forhold av 
betydning for behandlingen. Et viktig formål med 
kjernejournal er å unngå feilbehandling som følge av 
manglende eller gale helseopplysninger. 

Alle innbyggere oppfordres til å gjøre seg kjent 
med sin kjernejournal, og legge inn relevante 
opplysninger. Du finner din kjernejournal ved 
å logge deg inn på helsenorge.no og gå til «Få 
kjernejournal». helsenorge.no/kjernejournal

Kjernejournal på 2 minutter:  
youtube.com/watch?v=ncyYZjGNGjQ

Kjernejournal gir 
sikrere behandling

- dersom opplysningene stemmer
Av Jan Arne Dammen

Foto: Direktoratet for e-helse
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VELKOMMEN TIL 
EN NYDELIG HELG PÅ MERKET

Fredag 25.08
Ettermiddag:	Fremmøte
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.00 Orientering om dagene. Kort orientering fra regionleder om hva  
       regionen arbeider med.
Kl. 19.30 NHFU presenterer seg  
Kl. 20.30 Avslutning – sosialt samvær.

Lørdag 26.08
Kl. 08.00 Frokost
Kl. 10.00 Aktiviteter for de minste
Kl. 10.00 Samling for ungdommene – ny giv for NHFU
Kl. 10.00 Motivasjonsforedrag. 
Kl. 12.30 Lunsj
Kl. 14.00  Faglig tema: Rehabilitering / habilitering
       - Landsforeningen for ryggmargsskadde / LARS
       - Landsforeningen for Slagrammede / LFS
Kl. 16.00 Til fri disposisjon
Kl. 18.00 Avslutning 
Kl. 19.00 Middag
Kl. 20.30 Quiz.

Søndag 27.08 Aktivitetsdag.
Kl. 10.00 Mestringsaktiviteter i naturen / lage smykke/ pil og bue  
Kl. 13.00 Lunsj og hjemreise.
 
Det	kan	bli	noen	endringer	i	programmet.

- Minimessa er åpen lørdag og søndag
- Besøk fra Medema og Funksport

Påmeldingsfrist: 1. juli
- Egenandel er kr 2.040,-
- For ikke-medlemmer kr 2.300,- 
- Egne priser for barn
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Norges første 
leirduestevne

Tekst & foto: Jan Arne Dammen

Det smalt tett og kruttrøyken lå tjukk over 
Buttentjern jaktskytesenter søndag 30.april da 
Norges første leirduestevne for rullestolbrukere 
«Jakt for alle» ble arrangert. 

Jakt for alle er et samarbeidsprosjekt mellom 
Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS), 
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og 
Buttentjern Jaktskytesenter og er basert på 
midler fra Extrastiftelsen.

Deltagerne kom fra fjern og nær og de fikk 
en uforglemmelig opplevelse. Noen hadde vært 
aktive skyttere før de ble skadet, mens andre fikk 
sitt første møte med sporten. Alle var de skjønt 
enige om at dette gav mersmak og flere vil ta 
kontakt med sin lokale jeger og fiskeforening.

Leder for haglebanen Arne Andersen 
hadde med seg dyktige instruktører fra lokale 
jeger- og fiskeforeninger. Her var sikkerheten 
første prioritet, og en gjennomgang av 
sikkerhetsrutiner var første post på programmet 
før deltakerne entret standplassen. 

800 hagleskudd og like mange leirduer ble 
kastet ut, hvor mange leirduer som overlevde 
sier vi ingen ting om. Så var det tid for kurs og 
show og det var en helt utrolig oppvisning som 
ble gitt av verdensmester i trickskyting med 
hagle Kenneth Aspestrand. Det var imponerende 
hvordan han plukket ned «duene». Morsomt var 
det å se hvordan man kan lage fruktsalat med 
hagle og det var i kategorien, ikke gjør dette 
hjemme! Lærerikt var det også da vi fikk se hvor 
god tid man egentlig har til å treffe disse skålene. 

Noen hadde vært aktive skyttere før de ble 
skadet, mens andre fikk sitt første møte med 
sporten.

En av de som hadde skutt mye før, var Trond 
Hammer fra Hønefoss. Trond er for øvrig 
instruktør i Politiet. 

- Dette er første gang jeg prøver hagleskyting, 
men har skutt mye før, da med pistol og rifle. Jeg 
synes dette var et bra tiltak og gav meg en fin 
mulighet til å komme tilbake i skyttermiljøet. 

Leirdueskyting er veldig moro og er en aktivitet 
som de fleste kan være med på, sier Trond 
Hammer.

Som en avslutning på stevnet gjennomførte 
man en «duell» med to av stevnedeltakerne mot 
to av Buttentjerns instruktører, der de også var 
spent fast i en stol.

- Det var nok en aha-opplevelse, der instruk-
tørene måtte innrømme at å sitte fastspent mens 
man skyter øker vanskelighetsgraden betraktelig, 
sa Arne Andersen.

Skal man ut i naturen eller på jakt i rullestol, 
må man ha utstyr. Og tilstede på Buttentjern 
var flere leverandører av slikt utstyr. Vi nevner 
Permobil, Terrengen og Joelette Trackmaster. I 
tillegg fikk de prøve «sitte-segway», som kan bli 
en stor hit blant funksjonshemmede.

- For Jaktskytesenteret var dette en absolutt 
positiv opplevelse som frister til gjentakelse. 
Fra første skudd var det 100 % fokus og både 
deltakere og arrangører hadde en fin dag på 
Buttentjern Jaktskytesenter, sier leder for 
haglebanen Arne Andersen.
Jakt for alle

Prosjektet kom i stand i 2016 etter møte 
mellom LARS og NJFF. Landsforeningen 
for ryggmargskadde hadde lenge sett på 
forskjellige muligheter for at rullestolbrukere 
og funksjonshemmede kunne ta del i jakt, 
fiske og naturopplevelser. De tok kontakt med 
NJFF for å høre om de var interessert i å starte 
pilotprosjektet Jakt for alle. Prosjektet gir 
muligheter til at funksjonshemmede kommer 
seg ut i naturen og muligheter for jakt og fiske. 
I tillegg skulle prosjektet legge til rette for 
skytetrening innen leirdueskyting og rifleskyting 
inkludert kursing og jegerprøver. Buttentjern 
Jaktskytesenter var en av de som ønsket å være 
med på prosjektet.
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Livet snudde 
med iSave

iSave - inclusive economic empowerment

Norges Handikapforbunds iSave-program gir fattige funksjonshemmede bedre 
økonomiske levekår, samtidig som de opplever fellesskap, møter respekt og får 

nytt håp for framtiden.

Tekst: Tone Elin Liavaag og Ingrid Christine Sandnæs, oversatt og redigert av Karen Kvam. 
Foto: Poul Henning Nielsen

Sylvia er 30 år og er ryggmargsskadd. 
Hun bor på landsbygda i Uganda og er 
aleneforsørger for de fem barn sine - den 
eldste er 13 og den yngste bare tre.

I 2014 ble Sylvia med i den inkluderende 
spare- og lånegruppa We Can Manage. 
Gruppa er en del av et iSAVE-program som 
Norges Handikapforbund støtter i det fattige 
landet Uganda. Et program som skal sikre 
at de som ikke har inntekt får økonomisk 
trygghet og en mulighet til å forsørge seg 
selv. 

Da Sylvia ble med i spare- og lånegruppa 
hadde hun så godt som ingenting. Likevel 
klarte hun å spare små beløp hver uke. I dag 
har hun en liten bedrift som selger tre og 
kull. Hun er i stand til å forsørge alle barna 

og seg selv. I tillegg har hun fått selvtillit og 
livet har fått ny mening. Endelig har hun fått 
håp for fremtiden - ikke bare for seg selv, 
men også for barna sine.
Respekt og framtidshåp
James (52) har bygget seg sin egen mølle, 
skritt for skritt og sten på sten. James har en 
deformert fot og er avhengig av stokk, han 
har også seks barn i alderen 2 til 14 og en 
kone som er avhengig av inntekten hans. 

Før James ble med i en spare- og 
lånegruppe sto han på bar bakke. Jobber var 
ikke å oppdrive, han fikk ikke lån til å drive 
en virksomhet og ble ikke respektert. Etter et 
par års sparing, snudde alt. I gruppa møtte 
han mannen han startet møllen sammen 
med. Til å begynne med malte de bare mel 
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iSave - inclusive economic empowerment

til lokalbefolkningen, men etter hvert spredde det seg 
rykter om møllen og stadig flere kom til dem for å male 
kornet sitt. 

Nå har James og samarbeidspartneren flere ansatte, 
og de maler korn for et stort antall kunder langt utover 
sitt eget lokalsamfunn. Han har blitt en respektert 
mann som har håp for barnas framtid. Ingenting av 
dette så han for seg for bare tre år siden. 
Dokumentert effekt 
Norges Handelshøgskole har studert effekten av 
spare- og lånegruppene i iSAVE og ser klare tegn 
til at stadig flere deltakere opplever å få det bedre. 
Bedringen gjelder ikke bare privatøkonomien, 
men også livskvaliteten. Etter å ha blitt en del av en 
inkluderende spare- og lånegruppe, føler deltakerne seg 
mer respekterte. De er stolte av å være selvhjulpne og 
har fått nytt håp for framtiden. 

Etter et par års sparing slo James seg sammen 
med en annen mann og etablerte sin egen mølle. Nå 
har de flere ansatte, og James har blitt en respektert 
mann.

Blinde Huijarn Namuyonaja (20) jobber i tre- og kullbedriften 
til Sylvia. Livet hennes ble snudd etter at hun ble ansatt hos Sylvia. 
Hun har fått egen inntekt, nye venner og er ikke lenger alene.

Sylvia har fått en helt ny livssituasjon etter at hun ble 
med i spare- og lånegruppa. Med den lille bedriften hun har, 
har hun fått inntekt og selvtillit og livet har fått ny mening.
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Den nye terminalen på TORP Sandefjord lufthavn 
har siden desember 2016 fått en omfattende opp-
gradering. Atle Haglund og Jan Arne Dammen 
fra NHF Oslofjord Vest har vært på befaring på 
flyplassen.
Parkeringsskilt
For å ta det negative først. Hva er det første en 
reisende ser etter når en kommer til en flyplass? 
Jo-riktig en plass og parkere selvfølgelig. Det i seg 
selv er som oftest ikke så vanskelig å finne, men har 
du bil, du skal ha rullestolen ut og inn av, er det lurt 
med en HC plass. Har du sola i øynene som vi hadde 
på denne flotte solrike dagen, så ser du ikke alt like 
kjapt.

Jeg hadde ikke vært her på Torp på et par år, 
altså altfor lite kontinuitet og da blir hodet litt 
i stressmodus. Nå var det heldigvis ikke mitt 
stresshode som gjorde at jeg ikke så skiltingen til 
HC plassene, skiltene til korttidsparkeringen fantes 
nemlig ikke.

- Vi har nå tatt kontakt med Statens vegvesen 
for å forbedre skiltingen og håper å ha løst denne 
utfordringen innen kort tid, sier Markeds- og 
kommunikasjonssjef på TORP, Tine Kleive-
Mathisen. 
Ny gangvei
Skal man parkere på langtids i P-huset, har de nå 
bygget eget hjørne i første etasje nærmest mulig 
utgang i fra P-huset med adkomst til ny gangvei ned 
til avgangshallen. Denne gangveien har tidligere 
vært fryktelig bratt og det er brukt betydelige 
ressurser for å bedre dette, noe de har klart.

Ledes gjennom 
Innsjekkingsområdet er stort og oversiktlig, men har 
ikke ledelinjer for synshemmede. Til gjengjeld skal 
de ha folk som er ekstra oppmerksomme dersom de 
enser ei bikkje eller en hvit stokk!

Etter sikkerhetskontrollen blir man selvfølgelig 
ledet til hjertet på flyplassen nemlig Taxfree-
butikken. Her har de tatt hensyn til reisende med 
allergier, og det er det ganske mange av. Her er alle 
damelukter og selvfølgelig også herredufter plassert 
på den ene siden i butikken, slik at man ikke skal gå 
rett i bakken av all godlukten. Dette tiltaket har blitt 
godkjent av Norges Astma- og Allergiforbund.

På tross av at TORP er en liten flyplass er det etter 
sikkerhetskontrollen blitt betydelig flere og bedre 
spisesteder. Vil man vente ved gaten er det egne 
sittebenker hvor et par-tre av stolene på seteradene 
er merket med reservert og trukket med egen farge. 
Dette for at crewet lettere kan se hvem som trenger 
assistanse. 
Det store løftet
Så til det helt STORE som gjør at folk i rullestol 
kanskje velger Torp, den nye bilen. Denne fikk de for 
kun få år siden og nå blir vi heist elegant om bord.
Altså JA det er slutt på at vi skal bli nedverdiget ved 
å sitte på en vaglete og ustabil stol løftet inn i flyet 
av et par stuere. Dette syntes vi som var på befaring 
løftet hele inntrykket av Torp flyplass og som gjør at 
enda flere av oss i rullestol velger nettopp Torp som 
avreisested til neste mål.

God Tur!

Torp flyplass skårer høyt
Tekst Atle Haglund

Foto TORP Sandefjord lufthavn & Jan Arne Dammen
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Ivrig diskusjon: Terminalsjef 
Ellen Sandnes og Markeds- og 
kommunikasjonssjef Tine Kleive-
Mathisen i ivrig diskusjon med NHFs 
Atle Haglund.

Taxfree butikken: Her har de tatt 
hensyn til reisende med allergier. 
Dette tiltaket har blitt godkjent av 
Norges Astma- og Allergiforbund.

Seter: Merkede seter for personer 
som trenger assistanse
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AMBASSADØR I SKOLEVERKET
Et prosjekt i regi av NHF Oslofjord Vest

Hva er Ambassadør i skoleverket?
Norges Handikapforbunds prosjekt Ambassadør 
i skoleverket er et tilbud til skoler og skoleklasser 
i Telemark Vestfold og Buskerud om å få besøk 
fra Norges Handikapforbund for å belyse temaet 
funksjonshemming.
Skolebesøkene retter seg i første rekke mot barne- o
ungdomstrinnet, men kan også tilpasses den 
videregående skolen.
Hvorfor driver vi ambassadørvirksomhet?
Ambassadørvirksomheten er et ledd i NHFs 
holdningsskapende arbeid for et samfunn hvor 
funksjonshemmede kan delta på lik linje med alle 
andre, og mot diskriminering av funksjonshemmed
Gjennom skolebesøkene vil vi synliggjøre de 
hindringene funksjonshemmede møter til daglig 
og samtidig vise at man lever rike og spennende liv 
også om man har en funksjonsnedsettelse. En viktig
målsetting med besøket er å bevisstgjøre elevene 
om at samfunnet blir tilgjengelig for alle gjennom 
tilrettelegging og universell utforming.
Hva skjer på et skolebesøk?
I forkant av et skolebesøk kommer en eller flere 
representanter fra NHF til skolen for å presentere 
opplegget.

Før skolebesøket kan skolen få tilsendt et 
kartleggingsskjema som elevene kan bruke til å 

g

e

 

kartlegge tilgjengeligheten på skolen og /eller i 
området rundt skolen.

Kartleggingen vil kunne være en del av grunnlaget 
for dialogen med elevene om hvordan det er og være 
funksjonshemmet i dagens samfunn.
Skolebesøkene er vanligvis tre delt:

 1. En samtale med elevene /klassen, der man snakker 
 om funksjonshemming og funksjonshemmedes  
 situasjon.
2. En rullestolløype hvor elevene får prøve vanlige  
 hindringer som en rullestolbruker møter.
3. Et aktivitetsopplegg med eksempel rullestoldans,  
 rugby, volleyball eller liknede aktiviteter.

.
Opplegget er fleksibelt og kan tilpasses ressursene på 
hver enkelt skole. Lengden av besøkene varierer med 
antall elever og klasser, men et vanlig besøk varer i 
ca. 4 timer

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med Norges Handikapforbund Oslofjord 
Vest (Telemark, Vestfold, Buskerud)
Telefon: 91 59 70 21, Epost: v-kvenno@online.no 
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LFPS.NO

- Landsforeningen for Polioskadde

Informasjon fra Landsforeningen for Polioskadde  
- Vi har lokallag i Vestfold, Buskerud og Telemark.

Referat årsmøte LFPS Vestfold

LFPS Vestfold avholdt årsmøte på Furulund kro 
i Stokke, torsdag 16. mars. 

Møteleder var nestleder i NHF Oslofjord Vest, 
Stein Wilmann. 

Årsmelding og regnskap ble godkjent. Det var 
innkommet forslag på å bevilge kr. 25 000 til 
NHF Oslofjord Vest. Forslaget ble enstemmig 
godkjent. Valgkomiteens leder, Karin Andersen, 
la fram valgkomiteens forslag. Leder, Torunn 
Jacobsen, økonomiansvarlig Jorunn Rimstad og 
1. vara ble gjenvalgt med akklamasjon. Styret 
består i tillegg av sekretær Kari M. Johansen 
og styremedlemmene Toril K. Eriksen og Line 
Mau Hersve. Det var 16 personer tilstede på 
årsmøtet som ble avsluttet med nydelige snitter og 
utlodning.

Foran fra venstre Line 
Mau Hersve og Toril K. 
Eriksen
Bak fra venstre Torunn 
Jacobsen, Kari M. 
Johansen, Else K. Bakke 
og Jorunn Rimstad

Vårt årsmøte ble holdt på Åssiden Seniorsenter, 
et sted der medlemmene trives. Vi får god 
service, deilig mat og det er bra parkering. 

Årsmøtet startet kl. 18.00 og ble godt ledet av Arne 
Furulund, økonomiansvarlig i LFPS sentralt. 

Tidligere i år valgte Brit Garaas Haugerud å 
søke om fritak fra styret etter 23 år, av personlig 
årsak. Årsmøtet vedtok derfor at vårt styre kunne 

reduseres med et medlem, noe som ble tatt hensyn 
til ved valget. Brit ble takket for godt samarbeid i 
alle år og fikk en påskjønnelse for innsatsen.

Det nye styret i LFPS Buskerud består nå av 
følgende personer:

- Leder           Wera Fjeld
- Økonomiansvarlig  Asbjørn Huka
- Styremedlem      Unni Grønlund
- Styremedlem      Anne-Lise Bekkevold
- Varamedlem      Rolf Ask
- Varamedlem      Marit Brubakken

Leder takket møteleder og medlemmene for 
frammøte og godt gjennomført årsmøte. Som 
avslutning på kvelden ble det servering med 
påfølgende kaffe og kaker, samt loddsalg.  

Referat fra LFPS Buskerud årsmøte 06. april 2017
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HVEM ER HVEM 
Norges Handikapforbund er i dag en organisasjon med rundt 14.000 medlemmer. Medlemmene 
er organisert i lokallag. Et flertall av disse lokallagene er interesseorganisasjoner som åpner for 

medlemskap for personer med forskjellige funksjonsnedsettelser. Mange medlemmer kjenner ikke disse 
interesseorganisasjonene, så derfor ønsker vi å presentere disse landsforeningene i Grenseløst. Primært vil 
vi rette fokus på de foreningene som har lokallag og dermed tilbud for medlemmene bosatt i vår region: 

Buskerud, Vestfold og Telemark.
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- hvem er hvem: LFS

Denne gangen presenterer vi LFS – Landsforeningen For Slagrammede. 
Landsforeningen har lokallag i Telemark og Vestfold. I mai ble det holdt et møte i Drammen og det er 

håp om at det skal startes opp lokallag igjen i Buskerud. Kontaktinformasjonene til lokallagene 
finner dere i lokallagsoversikten bakerst i Grenseløst.

Hjerneslag defineres av Verdens helseorganisasjon (WHO) 
som en plutselig oppstått fokal eller global forstyrrelse i hjernens funksjoner av 

vaskulær årsak som vedvarer i mer enn 24 timer eller fører til død.

Fokale forstyrrelser i hjernen kommer til uttrykk i 
form av nevrologiske utfall som lammelser, sansetap, 
taleforstyrrelser eller bevissthetsforstyrrelser. Med 
vaskulær årsak menes at årsaken til hjerneslaget 
er svikt i blodtilførselen til deler av hjernen eller 
blødning i hjernen.

Hjerneslag rammer hvert år ca. 15.000 
personer i Norge, er den tredje hyppigste 
dødsårsaken, er en dominerende årsak til alvorlige 
funksjonsnedsettelser. Hjerneslag har derfor store 
konsekvenser både for den enkelte som rammes, for 
pårørende, og for helsetjenesten og samfunnet.
Hjerneinfarkt / Hjerneblødning
Hjerneslag omfatter hjerneinfarkter (85-90%) som 
oppstår som følge av en blodpropp. Blodpropper 
kan oppstå i selve hjernen, i pulsårene på halsen, 
eller det kommer blodpropper fra hjertet som 
skyldes flimmer, uregelmessige slag eller klaffefeil. 
Blodpropp skyldes ofte åreforkalkning i blodkarene, 
som blokkerer for blodtilførselen til hjernen.

Hjerneblødninger (10-12%) som oppstår som følge 
av blødning ved at en blodåre i hjernen brister, og 
blodet danner en blodansamling i området som er 

rammet. I tillegg kommer hjernehinneblødninger 
(3-5%) som er en akutt blødning fra store og 
middelsstore pulsårer inne i skallen, men utenfor 
selve hjernen.

Dødeligheten ved hjerneslag har gått ned i løpet 
av de siste ti-år. De fleste som får hjerneslag er eldre 
mennesker. Det er likevel viktig å merke seg at en del 
av slagpasientene er relativt unge mennesker selv om 
den aldersrelaterte insidensen synes å være ganske 
uforandret. Som en følge av økning i andelen eldre 
vil antall slag i Norge trolig øke med 50% i de neste 
20 år, hvis ikke forebygging av slag blir mer effektiv. 
(Insidens = antall nye tilfeller av en sykdom dividert 
med befolkningstallet).
Forvarsler, symptomer og risikofaktorer

Et hjerneslag kan varsle sin ankomst og 
symptomene må tas på alvor selv om «anfallet» er 
gått over i løpet av 60 minutter eller 24 timer. Et 
drypp kommer brått og en kan ikke beskytte seg mot 
det der og da.

Lær FAST-REGELEN som hjelper å avsløre 
hjerneslag, det kan redde liv! 

FAST    Hva sjekkes     Hvordan sjekke for slag        Symptom på slag

F = Fjes   Ansiktslammelse   Be personen smile eller le        Smiler skjevt

A = Arm   Lammelse i Arm   Be personen om å løfte begge hendene   Kan ikke hold armen løftet

S = Språk  Språkforstyrrelse   Be personen si en enkel setning, som    Finner ikke ord 
                 «sola skinner i dag» 

T = Tale   Tale forstyrrelse   Sjekk om personen snakker utydelig    Utydelig tale

Ved et eller flere FAST-symptomer, ring 113!
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Leserbrev fra Jan Ronald Skogsrud

Statsråd Sanner og sannheter

- lesebrev

Jeg er over tid blitt provosert av at statsråd Sanner ukritisk 
slutter seg til standpunktet om at universell utforming 
gjør boliger dyrere, ja for hvem? Det er helt klart at det i 
første rekke er bevegelseshemmede som skal henges ut, 
idet det hevdes at kravet til snusirkel opptar så mye plass 
at det fordyrer, til tross for at dette ved flere anledninger 
er grundig tilbakevist. Så vidt jeg har registrert går 
argumentasjonen i liten grad på byggeforskriftenes krav 
til materialer som ikke er allergifremkallende, krav til 
god nok isolasjon, krav til dagslys og annet som bærer de 
vesentligste kostnadene.

En tidligere stortingsrepresentant uttalte i en samtale 
med meg forleden at han var kommet fram til et nytt 
ordtak for bruk i debatter. Han mener det er uklokt og 
uhøflig å påstå at andre tar feil eller at deres påstander er 
uriktige. Alle parter har rett til å hevde at deres budskap er 
riktig, så om man ikke deler samme oppfatning kan man 
påberope seg en alternativ sannhet.

Jeg har inntrykk av at mange av budskapene fra den 
sittende regjering bærer preg av å være en alternativ 
sannhet. Et sterkt argument for å krympe boarealene er 
at det er de som skal inn på boligmarkedet og de som har 
svakest økonomi som må bære disse kostnadene. Min 
alternative sannhet er at når statsråd Sanner støtter denne 
framstilling velger han å støtte utbyggernes krav til høyere 
økonomisk avkastning. Det er ikke mindre areal i seg selv 
som koster mindre, men når man i et bolig kompleks kan 
knipe areal på flere steder kan man få presset inn en ekstra 
boenhet. Dette senker ikke boligprisene, selv om man kan 
si at mindre areal koster mindre, man får det man betaler 
for mens utbygger profiterer på å kunne selge en ekstra 
boenhet.

Det er også å anse som alternativ sannhet når 
regjeringen ved hver minste anledning hevder at 
de er sterkt for universell utforming og vil bedre 
funksjonshemmedes kår, når de i politisk handling gjør 
det stikk motsatte. Det er i alle fall en alternativ eller 
kanskje halvkvedet sannhet når angrepet på snusirkelen 
forsvares med lavere inngangsbillett til boligmarkedet for 
unge og vanskeligstilte. Det mangler iallfall tilføyelsen 
«dersom du ikke er funksjonshemmet».

Om det blant takstfolk og eiendomsmeglere finnes noen 
med tanker om et bedre tilrettelagt, jeg velger å ikke bruke 
universelt utformet samfunn, bør disse knytte prissetting 
opp mot manglende universell utforming. En ville da få et 
økonomisk aspekt inn i verdien av god tilrettelegging, noe 
som trolig ville sette fart i håpet om et universelt utformet 
samfunn. Tar noen utfordringen?

Begrepet boliger med livsløpsstandard bør etter min 
mening lukes vekk fra det offentlige vokabular. Det er 
en bremsesko for utviklingen av universelt utformede 

boliger. Om man gjennom bestemmelsene for offentlige 
boligtilskudd/låneordninger bare satte krav til universell 
utforming ville det være en pådriver for å få dette 
gjennomført. En ville trolig også snart se at bankene ville 
komme med gunstige finansieringstilbud for slike boliger. 

Man vil nok ganske snart møte argumenter som at 
det må i alle fall være mulig å få lån/tilskudd gjennom 
Husbanken til å oppgradere boliger til livsløpsstandard. 
Min påstand er at et krav om oppgradering til universell 
utforming ville utgjøre det samme. Det er stort sett de 
samme utbedringer det vil være snakk om og innenfor 
reglene som gjelder i dag gis finansieringsbistand for å 
sette den enkeltes bolig i en slik stand at man kan bo i den 
lengst mulig. At man kanskje må gjøre noen endringer ut 
over minimumsbehovet vil komme den enkelte til gode, 
og det vil gjøre boligen til et bedre omsetningsobjekt.

Men det er ikke bare boligpriser kontra snuareal som 
kommer inn under regjeringens alternative sannhet. 
Man opplever til stadighet utspill fra helseminister Høie 
som rammer kronikere og andre med store helsemessige 
utgifter, og dette rammer i særlig grad de som har en 
medfødt eller seinere «ervervet» funksjonsnedsettelse. 
Først ble muligheten for å trekke fra for slike utgifter på 
selvangivelsen fjernet. Argumentasjon: Vanskelig å vurdere 
hva som til enhver tid var reelle utgifter. 

Man har over tid hatt diskusjonen om forvaltningen av 
hjelpemidler, og trodde kanskje at den reformen var lagt i 
skuffen, men døde kjepphester får lett nytt liv. Dette feltet 
er det andre som kan bedre enn meg, men jeg vil bare ta 
det med som en del av regjeringens arbeid som forsurer 
tilværelsen for funksjonshemmede. Siste utspill er fjerning 
av den såkalte diagnoselisten for fysikalsk behandling. 
Argumentasjonen her er at noen kan bli forfordelt, så for 
å bøte på dette endrer man på reglene for frikort tak 2, og 
dermed er den saken ute av verden.

Heldigvis har vi en god medspiller på stortinget i SV s 
Karin Andersen, som med god argumentasjon ofte setter 
posisjonen på plass.

Det er en mager trøst at det nærmer seg et nytt 
stortingsvalg. Med forbehold om alternativ sannhet, 
vil etter all sannsynlighet den blå-blå regjeringen ikke 
overleve dette valget. Spørsmålet er bare hvilken regjering 
får vi til erstatning, vil den være styringsdyktig eller bare 
et administrasjons team? Vil den være i stand til å rydde 
opp i kaoset den sittende regjering har forårsaket? Og ikke 
minst vil den være i stand til å se Norge som et helhetlig 
land med et samordnet regionalt mønster og ikke slik vi 
har det nå med forskjellige geografisk betingete regioner 
for politi, rettsvesen, helse, jernbane og veg. Bare å ønske 
dem lykke til og håpe på det beste.
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- Mari Å. Bjurgren 

- Har du behov for det, da?
Alle har behov for å sove, helst sove godt. For å sove godt, trenger jeg en trykkavlastningsmadrass og en justerbar 
seng. Altså har «brukeren behov for en spesialtilpasset seng». «Men har du behov for en seng som er 120 cm bred? 
For det er jo ikke standard…» Nei, men jeg har behov for å snu meg, med assistanse. 

Tekst: Mari Å. Bjurgren Foto: Privat

Senga må være bred nok til at assistenten får snudd 
meg uten å belaste seg selv for mye. Altså har vi – 
assistenten og jeg – behov for en seng som er 120 cm 
bred.

Vi klarte å dokumentere det behovet. Men 
madrassen, som ble levert med senga, var 110 cm 
bred, og da var vi like langt. Det vil si: verre for 
assistenten, for madrassen skled sidelengs med 
meg oppå. Det ble en rastløs tilværelse for meg, og 
vanskelig for assistenten å få festet grep på meg.

Vi spurte pent om hvorfor senga ble levert med 
smalere madrass enn senga var bred til. Det måtte da 
være feil? Neida, den senga ble levert med 110 cms 
madrass, den. Men vi hadde altså behov for en madrass 
som passet til senga. Gikk det an å si det slik, uten 
ytterligere behov for attestasjon og dokumentasjon 
av behovet?

Nå sover jeg godt, men det tok tre måneder fra den 
gamle senga brøt sammen, og vaktmesteren ikke fant 
det forsvarlig å sveise mer på den, til den nye senga 
var klar med passende madrass…

Det er ikke jeg som har behov for en personløfter. 
Assistentene mine har behov for en personløfter, 
fordi jeg har et definitivt behov for å stå opp 
om morgenen. Men fordi det er mitt ansvar at 
assistentene har forsvarlige arbeidsforhold, har jeg 
likevel behov for en pasientløfter til å stå opp med.

Andre ganger blir det regnet med at jeg har behov 
som jeg slett ikke har. Et eksempel: Hvordan 
opplever jeg min situasjon med hensyn til behovet 
for spasmedempende medikamenter? Det er visst 
veldig vanlig å gå på slike. Fysioterapistudenter blir 
overrasket over at jeg ikke bruker det. De kjenner, og 
observerer, at jeg er mykere enn min egen diagnose. 
Det er takket være flinke fysioterapeuter og flinke 
assistenter, som jeg har lært opp, og som assisterer 
meg med å trene og tøye alle dagene jeg ikke har 
fysioterapi. 

Derfor trenger jeg ikke spasmemedisin. Legene 
får hakaslepp, og studentene undrer seg. Nei, takk 
som byr, jeg vil ikke ha Botox og Baklofen. Jeg greier 
meg godt med det jeg har. For all del – jeg er ikke 
motstander av spasmedempende medikamenter, 

men jeg vil ikke ha det før jeg selv opplever at jeg har 
behov for dem.

Og jeg har behov for mye spesialtilpasning av 
utstyr. Derfor har jeg også behov for de flinke 
folkene på Hjelpemiddelsentralen.

Men pass på at ingen andre enn deg selv, og de 
som du stoler på, og som kjenner deg, definerer dine 
behov.

Jeg har ikke behov for en personløfter, jeg har behov for å 
stå opp om morran. Men assistentene og jeg har behov for 
en personløfter, for å få stått meg opp. (foto: privat)
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Mat og helse
LFN, Østfold arrangerte nok en gang et heldagsseminar med den inspirerende og kunnskapsrike foredragsholder, 
overlege, PhD Audun Myskja. Han er tilknyttet bl.a. Senter For Livshjelp på Ski, og har forfattet en rekke 
helserelaterte bøker. Møtet var åpent for medlemmer i LFN, HBF, LKB, LFS ØSTFOLD. 

Tekst: Viggo Sørensen Tilrettelagt: Torleif Støylen

Usunn mat påvirker helsen
Vi har jo alle hørt om sunn og usunn mat som påvirker 
helsen. Men det er jo et virvar av motstridende 
kostholdsråd der ute i media og siden Audun har stor 
faglig kompetanse på området ble han oppfordret til å 
holde et nytt seminar for LFN høsten 2016.

Temaet for høst seminaret ”mat og helse”, og det 
passet godt inn som videreføring og fordypning av 
noen av temaene på vårseminaret.

Kroniske sykdommer er tapere når det gjelder helse 
kroner. I de senere år så har det vært en firedobling til 
akuttmedisin, mens en halvering til mestringsmedisin. 
De kroniske sykdommene blir da taperen. 

Tenk over hvordan, ikke bare hva man spiser
Det er viktig at vi tar vare på vår egen helse i størst 
mulig grad, og det er mye forskjellig vi kan gjøre. 
Det er ikke bare viktig å vite hva vi spiser, men også 
hvordan vi spiser. Tenk deg hvordan mat smaker 
hvis du krangler eller er sint eller oppjaget? Man 
har da aktivert det sympatiske nervesystem som 
setter kroppen i et forsvarssystem (sloss eller flykte). 
Fordøyelsesfunksjonen i magen blir hemmet og vi får 
mindre spytt osv. og den halvfordøyde maten skader 
oss. Så et rolig måltid hvor man nyter og tygger maten 
lenge og godt er viktig. Gjerne nesten som et ritual 
med f.eks levende lys på bordet. For å unngå skadelig 
halvfordøyde proteiner og karbohydrater, så ta å 
stimuler sansene ved å kjenne, smake, se og lukte. Det 
gode måltid forlenger livet. Kjappe ” drive in ” måltider 
i bilen, kiosken osv. vedlikeholder stresset og ofte får du 
feil mat og dårlig fordøyelse.
Aktiv hverdag forbedrer helsen
Andre faktorer som er medvirkende helsefaktorer er 
det å være aktiv i hverdagen, gjøre ting, mosjonere og 
være i bevegelse. På den Japanske øya Okinawa lever 
folk lengst i verden, og en av grunnene er at de har 
oppgaver og er aktive også når de er gamle. Det er også 
viktig med å la sinnet få ro og være tilstede, nærvær 
med deg selv og omgivelsene. Kjenn på pusten din og 
husk det finnes helbredelse i vært øyeblikk. Hjernen må 
også trenes og holdes ved like. Lær noe nytt hver dag, 
bruk din livserfaring- ”use it or lose it.”

- Mat og helse

Infeksjon kommer fra bakterier og streptokokker, 
mens inflammasjon er kroniske betennelser som 
danner varme, sveller opp og det blir overtrykk i 
området. Kostholdet ditt har en stor påvirkning på 
utfallet av betennelser.
Vegetarmat
Maten du spiser er et speil av deg og dine relasjoner. Og 
her kan du ta viktige valg, bruk ” de fire store ” og spis 
regnbuen, velg Norge i rødt hvitt og blått. De blåsvarte 
som blåbær og rødbet er antocyaninens beskyttelse og 
hindrer tidlig alderdom og motvirker demens og åpner 
de små blodkarene. De kors-blomstrede brokkoli og 
rosenkål etc. hjelper til med detox, det som ikke levra 
kan klare. Liljefamilien som hvitløk, rødløk, purre, 
asparges og aloe vera fjerner avfallstoffer og er full av 
positive virkestoffer. Tørket tang og tare har meget gode 
detox egenskaper. Tørk dem gjerne selv.

Løvetann er noe av det sunneste du kan spise og 
havregryn er supermat som inneholder langkjedete 
karbohydrater. Finn din ”indre kanin” -grøntfór er 
svulsthemmende og inneholder også (prebiotisk) 
positive bakerier.
Mat kan motvirke dannelse av kreft
Vi danner kreftceller hele tiden. Det springende punkt 
er om kreftcellene finner et sted for å slå seg ned, -ofte 
til betennelses steder. Antiangiogen mat er mat som 
motvirker dannelse av de blodkarene som medvirker 
til kreftdannelse er: artisjokk, grønn te, grønnkål, 
gurkemeie, ingefær, kokt mat, lavendel og persille.
Fermentering, beskyttelse mot tarmkreft
Japanerne bosatt i Japan har langt færre tarmkreft-
tilfeller enn japanere som er utvandret til USA. 
Årsaken er at i Japan spiser de mye mer syltet og gjerdet 
(fermentert) mat. Derfor bør du spise surkål, kefir, 
naturlig yoghurt, oliven, syltede rødbeter, sylteagurk og 
hvitløk. Spirer er også bra for tarmen.

Neste	del	av	denne	artikkelen	kommer	i	Grenseløst	
utgave	nummer	03/17.
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Bevegelige helligdager,  
påske og sånt!

Og nå er alle ekstra fridager utenom søndager 
tilbakelagt for i år. Definitivt. Vi går nå inn i det som 
i kirkesammenheng heter ”Det festløse halvåret” 
d.v.s. at nå er det ikke noen ekstra fridager utenom 
søndager før til jul. Som kjent følger ikke kirkeåret 
det vanlige kalenderåret, men det starter 1. søndag i 
advent, og det er den første søndag i november - og 
varer da fram til neste år på samme tid. Altså er den 
bevegelig. Det er ikke alltid lett å holde styr på det 
der med bevegelige helligdager, og påsken er kanskje 
vanskeligst og utregningen av den. 

Det var derfor ikke så lett for mor og far å fortelle 
lille Maja at de ikke kunne dra til farmor og farfar 
denne påsken, for påsken kom så seint. Skuffelsen til 
Maja var enorm selvsagt, og hun hadde ikke tenkt å 
gi seg i første omgang. De fortalte henne at langt der 
oppe i bygda midtveis i Norge hvor besteforeldrene 
bodde, var isen og snøen smeltet i år, og det var ikke 
mulig å komme fram med bil de siste kilometerne en 
14 dagers tid nå. Farmor hadde ringt og fortalt det. 
Leit var det, men ingen ting å gjøre med når påsken 
kom så seint, nesten så seint som mulig, for det aller 
seineste er 25. april. 

Det var begynt å tine og søla var tung og dyp og 
hindret biler i å komme fram. En skuffet Maja, som 
skjønner at dette er alvor sier: ”Åffer kommer den 
påsken så seint da.?” Det er ikke så lett å svare helt 
korrekt på, men selvsagt prøver foreldre på det. Det 
ble enighet om å lese om dette sammen etter lunsj, 
og det å bli lest for er noe Maja setter pris på, og bli 
tatt på alvor i denne saken - ikke komme til farmor 
og Besse i påsken. Det ble far som skulle begynne å 
forklare, for mor ville så gjerne slippe, og det skjønte 
han godt at hun ville etter hvert. Men det måtte da 
kunne gå an å få en mening i den setningen som 
gjelder om dette og lyder slik:

FØRSTE PÅSKEDAG FALLER PÅ FØRSTE SØNDAG 
ETTER FØRSTE FULLMÅNE ETTER VÅRJEVNDØGN.

Det kan være en grei huskeregel hvis en er fornøyd 
med en omtrentlig forståelse av saksforholdet. Men 
det viser seg imidlertid at en slik regel gir stort 
rom for ulike tolkninger, bl.a. hvordan påskens 
tidspunkt da vil avhenge av hvor man befinner 
seg på jordkloden i forhold til datolinjen og andre 
astronomiske forhold som detaljkunnskaper om 
månens bane og hvilken geografisk lengde den 
observeres fra. 

Den kanoniske definisjonen av påskedatoen er den 
som Konsilet i Nikea kom fram til i året 325, og 
lød slik: ”Påsken er den søndagen som følger den 
fjortende dagen til den månen som oppnår denne 
alderen på den 21. mars eller umiddelbart deretter.” 

Greit det? Maja synes ikke det. Det hjalp ikke med 
den nærmere definisjonen heller slik den lød: 
 ”Av definisjonen framgår det at påsken ikke 
fastsettes i forhold til det astronomiske vårjevndøgn, 
men i forhold til en fast kalenderdato. Denne ligger 
riktignok nær det astronomiske vårjevndøgns-
punktet, men faller likevel aldri helt sammen med 
dette. Herav framgår det også at påsketidspunktet 
ikke fastsettes i forhold til fullmånen, men i forhold 
til den nymånen som opptrer den 8. mars eller 
umiddelbart deretter. ”Månens alder” angir det antall 
dager som er gått siden nymåne. Videre er det ikke 
den virkelige månen, som har en svært komplisert 
bane, men en tenkt middelmåne som går med jevn 
fart i banen sin rundt jorden. Fullmånen som går 
forut for tidspunktet for påskehøytiden er gjennom 
tidene (også etter den julianske kalenderen) blitt kalt 
for ”påskefullmånen” .

De var litt deppa både Maja og foreldrene. De 
hadde prøvd så godt de kunne å finne ut av dette 
med påsken og dens bevegelighet, men fant å ikke 
ville bruke mer tid på dette. Men saken endte lykkelig 
likevel den, og for Maja var det som å vinne i Lotto, 
slikt som sjelden eller aldri hender. Det fantes rikfolk 
med hytte-palasser øverst på fjellet nær der farmor 
og Besse bodde. Disse påskegjestene hadde ingen 
problemer med vegene. De gjorde som de pleide 
- tok privatfly og landet like ved palasset sitt. Om 
jungeltelegrafen hadde gått eller hva som hadde 
hendt fikk de aldri vite, men det kom et tilbud til 
dem fra en av disse påskegjestene om å bli med i 
flyet deres om de ønsket. Og så ble det påske dette 
året også, en påske de i hvert fall alltid vil huske, 
om de ikke helt husker alt som har med bevegelige 
helligdager å gjøre.

A.L.F. Telemark hilser til alle medlemmer i hele 
landet og ønsker en God og helsebringende 
Sommer. 

Hilsen Else B Andren
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Trenger du noen å snakke med?
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 arbeid og familieliv er blitt snudd helt på hodet!

I Norges Handikapforbund Oslofjord Vest har vi et 
nettverk av erfarne medlemmer som selv har fått 
livet snudd på hodet etter en alvorlig sykdom, ulykke 
eller fått barn med en funksjonsnedsettelse, eller er 
pårørende. Vi kaller disse personene for likepersoner. 
Disse personene har møysommelig gått gjennom sin 
egen situasjon og har dermed fått erfaring i hvordan 
de skal få «livet i gang igjen.» Rådene disse faglig 
dyktige personene kan gi er basert på prinsippet om 
hjelp til selvhjelp. Deres viktigste rolle er å være et 
medmenneske med egne erfaringer.
En likeperson
Når livssituasjonen endres på dramatisk vis, viser det 
seg at det å kunne snakke med noen som har vært 
gjennom noe lignede kan være 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 deg eller unnskylde 
deg. Våre landsforeninger har utdannet mange 
likepersoner. Ta kontakt med disse så kan de gi deg 
råd og bistand (oversikt annet sted i Grenseløst).
Hvilke rettigheter har man!
Etter hvert som man har kommet i gang med 
behandling og rehabilitering møter man av og til nye 
utfordringer. Kanskje må boligen bygges om, kanskje 
klarer ikke familien selv å bidra, hvilke tjenester 
kan familien da få hjelp til, hvilke hjelpemidler kan 
være til hjelp og nytte og hvordan skal vi skaffe disse. 
Mange og vanskelige spørsmål som man aldri har 
hatt anledning til å forberede seg på.

Ta gjerne kontakt med våre rettighetshjelpere!

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

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

Skolespørsmål, BPA og NAV
Kristian E. Hansen
Tel.: 924 08 139
Epost: krihans5@online.no

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

Rettigheter og hjelpemidler 
for barn. Tilpasning for 
hjemmeboende barn og unge 
med funksjonsnedsettelser. 
Husbanken
Merete Bergan
Tel.: 911 01 625
Epost: merete@foreldrehjelpen.com

Skole og spesialundervisning
Gro Børresen Rohde
Tel.: 917 35 963
Epost: borresen.gro.rohde@lf-nett.no

Generelle rettigheter
Gunvor Hegni
Tel: 909 52 295
Epost: ghegni@online.no

Saksgang i forhold til NAV
Baard Midtgaard
Tel.: 493 76 554
Epost: baard.midtgaard@kabeltv.as

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

Individuell plan (IP) og BPA
Bjørn Gunnar Aasbø
Tel.: 971 27 767
Epost: bgaa@tyri.net

Hjemmebaserte tjenester
Ellen Angelstad Hetland
Tel.: 907 98 872 (e.kl. 1500)
Epost: nenna43@hotmail.com

Øvrige henvendelser kan rettes til:
NHF Oslofjord Vest
Tel.: 913 03 738 / 955 28 207
Epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no

Tekst: Torleif Støylen



38 

- Kontakt oss

Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger

Regionstyret 2017 – 2019
Leder:  
Gunvor Hegni 
Flatdalsvegen, 3841 FLATDAL 
Tel.: 90 95 22 95 
ghegni@online.no

Nestleder:  
Stein Wilmann 
Frognerhagen Nord 1, 3751 SKIEN 
Tel.: 90 62 85 04 
stein.gorgonvaktmester.net

Styremedlemmer: 
Atle Haglund 
Rudstunet 20, 3530 RØYSE 
Tel.: 93 05 42 44 
atle@atlesiden.no

Åse Synnøve Jakobsen 
Solbakken 3b, 3011 DRAMMEN 
Tel.: 90 63 10 46 
asesynjakobsen@hotmail.com

Birgitte Holmsen 
Rekkeviksløkka 2 A, 3260 LARVIK 
Tel: 98 84 22 21 
bibbi@holmsen.no

Varamedlem: 
Inger Kvennodd 
Rindesveg 16, 3950 BREVIK 
Tel.: 91 59 70 21 
v-kvenno@online.no

Vibecke Selliken 
Kragerøgata 9c, 3730 SKIEN 
Tel.: 98 82 27 76 
vibeckesel@msn.com

Leder for ambassadørene 
Inger Kvennodd 
Rindesveg 16, 3950 BREVIK 
Tel.: 91 59 70 21 
v-kvenno@online.no

Regionskontoret
Regionkontorleder: 
Anna-Lisbeth Mikalsen 
Tel.: 91 30 37 38 
anna-lisbeth@nhf.no

Organisasjonskonsulent 
Torleif Støylen 
Tel.: 95 52 82 07 
torleif.stoeylen@nhf.no

Lokallag  
NHF Bamble 
Olaf Tverråen 
Hekkensmyrveien 15,  
3960 STATHELLE 
Tel.: 35 96 07 39  
olaf.tve@gmail.com

NHF Drammen og omegn 
Kontakt regionskontoret

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

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

NHF Holmestrand 
John Arild Svensen 
Kjerranveien 2, 3180 NYKIRKE 
Tel.: 47 26 87 50 
johnsvensen14@gmail.com

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

NHF Hurum 
Kassiani Zissis Eriksen 
Postboks 96, 3841 TOFTE 
Tel.: 32 79 46 15 
kassianizissis@gmail.com

NHF Kongsberg 
Kontaktperson: Lise Konningen 
Olavsgt. 54, 3612 KONGSBERG 
Tel.: 32 73 47 48 / 97 51 49 35 
nhf.kongsberg@gmail.com

NHF Modum 
Kontakt regionskontoret

NHF Nome 
Kari Dahl 
Grønsteinvegen 57, 3830 ULEFOSS 
Tel.: 97 16 37 88 
karigdah@online.no

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

NHF Ringerike  
Vidar Knutsen 
Vikersundveien 202,  
3533 TYRISTRAND 
Tel.: 90 75 90 30 
vidarknutsen@hotmail.no

NHF Røyken 
Anne Kvale 
Odalsvn. 36, 3470 SLEMMESTAD 
Tel.: 41 43 32 28

NHF Sigdal og Prestfoss 
Kontakt regionskontoret

NHF Søndre Vestfold 
Gro B. Rohde 
Langes gate 7, 3267 LARVIK 
nhfsondrevestfold@gmail.com

NHF Vestfossen 
Jan Ronald Skogsrud 
Nordre Kolbergveien 1, 3320 
VESTFOSSEN 
Tel.: 92 61 37 94 
jaskogs@online.no

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

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

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

ALF Vestfold 
Kontakt regionskontoret

Handikappede Barns 
Foreldreforening:
HBF Buskerud og Vestfold 
Ulrika Kirudd Letmolie 
Underlia 159, 3021 DRAMMEN 
Tel.: 98 69 34 33 
ulrika.kirudd.letmolie@hbf.no 

HBF Notodden 
Tone Margit Ø Steinhaug 
Ivar Aasensgt. 50B, 3683 
NOTODDEN  
Tel.: 90 63 01 17 
ton-stei@online.no

AMC  
Kontaktperson: Berit Evensen 
Siriusveien 72, 3942 PORSGRUNN 
Tel.: 35 51 01 30 / 92 02 63 17 
beritev@online.no
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Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde:
LARS Oslofjord Vest 
Tom Henriksen 
Aspelund 3, 3430 SPIKKESTAD 
Tlf.: 95 78 08 80 
tomhenri@online.no

Landsforeningen for Amputerte:
LFA Oslofjord Vest 
Leif Larsen 
Nygårdveien 27 A, 3214 
SANDEFJORD 
Tlf.: 48 28 49 01  
le-l2@online.no

Landsforeningen for 
Nakkeskadde:
LFN Telemark 
Hanne Kristin Tuvnes 
Venusvegen 33, 3942 PORSGRUNN 
Tel.: 94 17 60 30 
hetuvnes@sf-nett.no

LFN Buskerud 
Kontaktperson: Vidar Holst 
Solveien 1, 3300 HOKKSUND 
Tel.: 95 87 45 97 
vidhols@online.no

Landsforeningen for 
Polioskadde:
LFPS Buskerud 
Wera Fjeld 
Rådhusgata 6, 3016 DRAMMEN 
Tlf: 41 51 88 48 
wera.fjeld@ebnett.no

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

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

Landsforeningen For 
Slagrammede: 
LFS Buskerud 
Kontakt regionskontoret

LFS Telemark 
Vibecke Selliken 
Gydasgate 10, 3732 SKIEN 
Tlf.: 98 82 27 76 
vibeckesel@msn.no

LFS Vestfold 
Arne Mjåland 
Hystadveien 224, 3230 SANDEFJORD 
firehjuling@gmail.com 

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

LKB Telemark 
Inga Lill Gabrielsen 
Klyvebekkvegen 1, 3919 
PORSGRUNN 
Tlf.: 92 65 30 11 
telemark@lkb.no

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

Menneskelig svikt

Etter tips i fra et medlem etter hc-toalettbesøk på 
Circle K stasjonen ved E18 Nykirke om at toalettet 
der var så altfor lavt, ble jeg selv nysgjerrig og tok med 
kamera innom stasjonen og latet som jeg var nøden. 
Helt riktig som tipseren fortalt. Denne doen var ca. 10 
cm for lav i forhold til kravet som sier det skal være 50 
cm høyde.

For ordens skyld stakk jeg innom nok noen 
stasjoner med samme mål for øyet med å spille nøden 
og igjen med målebånd i baklomma. Ingen visste 
vel på disse stasjonene at jeg var en selvutskremt 
vaktbikkje på hjul, som kanskje innerst inne følte meg 

litt teit der jeg på do etter do satt nede på gulvet med 
målebåndet godt uttrukket for å finne flere feil.

Det endte opp med at jeg så på førstnevnte hc-
toalett som et arbeidsuhell da dette med høyder iallfall 
for undertegnede er et sjeldent syn å se. 

Og som tipseren av saken også skrev i e-posten: 
,han gadd ikke en gang ta opp sin erfaring med de 
som sto i kassa på bensinstasjonen da dette ville ha lite 
eller enda mindre nytte. Det gjorde heller ikke jeg. På 
bildene kan toaletter sees i både feil høyde sees da på 
innmeldte stasjon og på ett annet bilde med riktig mål 
etter kravet.

Tekst og bilde Atle Haglund
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Kalender og Sudoku

Lokallagskalender 2017
JUNI
01.   Sommeravslutning - LFS  
     Telemark
16.-17. LFPS Vestfold 30-årsjubileum
17 .   Sommeravslutning - NHF  
     Grenland
17.   Medlemstur/75-årsjubileum  
     - NHF Gol
JULI
01.    NHF Hurum Stand på  
     Toftedagen - sommerfest om  
     kvelden
AUGUST
Uke 32 NHF Vest-Telemark Tur med  
     Freedom Express
12.    NHF Hurum Stand på Sætre- 
      dagen
11-13 . Fellessamling Eiden på  
     Tjøme - LFPS Bu/Ve/Te
14.   Medlemsmøte - ALF Buskerud
25.-27. Regionens Fellessamling  
     Merket i Valdres
SEPTEMBER
07.    LFS Telemark Medlemsmøte
12.   Medlemsmøte - NHF Grenland
14.-17. Høsttreff - A.L.F. Buskerud
15.-17. Medlemsarrangement  
     - LKB Buskerud
19.    LFPS Buskerud Medlemsmøte
20.    NHF Hurum Medlemsmøte 

20.    NHF Søndre Vestfold Quizkveld
26.    Medlemsmøte - NHF Gol 
OKTOBER
05.    LFS Telemark Medlemsmøte
09.    Medlemsmøte - A.L.F. Buskerud
19.    Medlemsmøte - NHF Grenland
22.-24. NHF Søndre Vestfold Kieltur
25.    NHF Hurum Medlemsmøte
31.    Medlemsmøte - NHF Gol
NOVEMBER
02.   LFS Telemark Medlemstur til  
     Sverige
11.-13. Kieltur - LFA OFV
13.    Medlemsmøte - ALF Buskerud 
23.    Julemøte - NHF Grenland 
28.    Medlemsmøte med julemiddag  
     - NHF Gol   
29.   NHF Hurum Salgsdag av  
     hobbyting for medlemmene
DESEMBER
Uke 49 NHF Vest-Telemark Julemøte 
07.   LFS Telemark Julebord
11.    Julemøte - A.L.F Buskerud
13.   NHF Søndre Vestfold  
     Medlemsmøte

Faste aktiviteter:
ALF Buskerud 
- Turgruppe onsdager fra Kilen ved 
Steinberg kl. 0945

ALF Buskerud 
Kafėtreff på Solbergsenteret hver 
onsdag kl. 1200
NHF Kongsberg 
Bading hver mandag på Skinnarberga 
mellom kl. 1130 – 1300
LFS Telemark 
Pårørendetreff. Andre mandag hver 
måned. Kontakt LFS Telemark 
LFS Vestfold  
Medlemssamling onsdager. Vi spiller 
Shuffelboard
LFPS Vestfold  
Hver mandag mellom 14:45 og 
15:30 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.

Sudoku
Se løsning på side 43
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Medlemsblad for NHF Oslofjord Vest

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 planlegger å svømme fra Florida og til Cuba neste år?

2. Hvor holder Eiker Vekst til?

3. Hvem svarer hvis du ringer 913 69799?

4. Hvem svarer hvis du ringer 913 03738?

5. Hvem var det som laget festmåltid for deltakerne på fellessamlingen i år?

6. Hvem skrev og laget den nydelige visen Mjelle som Else Andrén skriver om?

7. Hvor holder Betty Blue til?

8. Har Lidalen Grustak adresse i Nome i Telemark?

9. Hvem holder til i Fjordvein 44 på Klokkarstua?

10. Når er brukerkontoret ved sykehuset i Drammen åpent?

Navn:

Adresse:

Telefon:

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

Vinnerne av Vet du dette i nr 02.16: Hotellweekend i Skjærgården Resort og Badeland:  
Mette Augestad.  Vinner av 5 quicklodd: Magne Sivertsen.  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 (0-15 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:

* 

✁

S T O K K E

H O R T E N

H O L M E S T R A N D

Firing & Thorsen AS
Nedrevei 8, 3183 Horten

Tlf. 40 63 03 19

L A R V I K

Førerkort for bil, bil/tilhenger, lett/tung mc, moped og traktor 
”Din trafikkskole i ditt nærmiljø…” 

Tel 33 33 84 24 
www.stokketrafikkskole.no 

STOKKE
Trafikkskole

tlf. 90 99 64 32

T Ø N S B E R G

T S Bygg AS
3084 Holmestrand, tlf. 92 69 47 43

H O L M E S T R A N D

Sipro AS
3192 Horten, tlf. 98 21 11 40

H O R T E N

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

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

 Nordliskrenten 1, 3271 Larvik • www.skmaling.no

Steinar Hansen
Korsgårdveien 35

3080 Holmestrand

Tlf. 92 88 88 15

Centrum Bygg Horten AS
Storgt. 19, 3181 Horten

Tlf. 33 04 78 17

Tvetenv. 76, 3265 Larvik
Tel: 33181700 • Mob: 90179085

Web: www.jp-elektro.no

Uforpliktende/kostnadsfri befaring

Tvetenvn. 76, 3265 Larvik
Tlf. 33 18 17 00

Mob. 90 17 90 85
Fax. 33 18 52 42

E-post: janptr@online.no
www.jp-elektro.no

S A N D E F J O R D

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

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

www.carlsenfritzoe.no

T J Ø M E

TORMOD BJØRNDALEN
Hvasservn. 229 - 3148 Hvasser

ØMRER
TILBYGG • NYBYGG

REPARASJONER
Tlf./Fax. 33 39 35 83

Mob. 928 84 508
Putten 21 C - 3148 Hvasser

- 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

FARMANDSTREDET
Jernbanegt. 10, 3110 Tønsberg 

Tlf. 33 01 86 00

Erling Freitag AS
Kobber- og Blikkenslagermester

Bjellandv. 26, 3172 Vear

Tlf. 915 72 000

                                              Betty Blue AS 
                                                       Øvre Langgt. 61 D
                                                       3110 Tønsberg
                                                       tlf. 33 31 26 77

Bayer AS
3165 Tjøme, tlf. 33 39 04 04

T J Ø M E

NORDENS LEDENDE SAMFUNNS- 
RÅDGIVER INNEN PLAN, 
ARKITEKTUR OG TEKNIKK
Til stede i Tønsberg, Sandefjord og Skien

www.ramboll.no

Universell utforming?

Kom over et artig tilfelle i min by, 
Hønefoss, her en dag denne våren. 
Jeg tenkte med meg selv at her er de føre 
var med universell utforming da rampa 
er på plass men det mangler fortsatt en 
dør for å entre bygget. 
Gøy var det nå uansett så jeg klarte ikke 
og la være å knipse et bilde for å vise 
at noen er virkelige framtenkte når det 
gjelder oss på hjul og universll utforming. 
- Atle Haglund

Løsning sudoku fra side 41

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.

3 1 2 6 7 9 5 8 4

8 6 7 4 1 5 3 9 2

5 4 9 3 2 8 6 7 1

9 8 3 2 6 1 4 5 7

4 2 5 7 8 3 9 1 6

1 7 6 9 5 4 8 2 3

2 5 8 1 4 6 7 3 9

7 3 4 5 9 2 1 6 8

6 9 1 8 3 7 2 4 5
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Bevegelsen mot hatprat er en 
kampanje startet av Europarådets 
ungdomsråd og er en kampanje for 
menneskerettigheter og mot hatprat på 
nett. Målet for kampanjen er å gi unge 
mennesker verktøy for å stå opp mot 
menneskerettighetsbrudd på nett.
Stopp hatprat-kampanjen i Norge ledes 
i dag fra Handikapforbundet Oslo sitt 
kontor. 
Hva er hatprat?
Hatprat er tekst, ord, bilder og symboler 
som blir brukt for å spre hat, trusler og 
oppfordre til vold mot enkelt personer 
eller grupper basert på deres tilhørighet 
(som etnisk identitet, religiøs identitet, 
seksualitet, nedsatt funksjonsevne og 
kjønn). Internett er et offentlig rom, og 
selv om du poster noe på din private 
blogg eller facebook-konto ytrer du deg 
altså i det offentlige og må ta eventuelle 
konsekvenser av det.

Det er ikke intensjonen bak det en sier 
som betyr noe, det er konsekvensen 
for den eller de det snakkes til og om. Å 
unnskylde seg med at «det bare var tull» 
eller «ment som humor» holder altså 
ikke: det er det en faktisk får mennesker 
til å føle og gjøre med det en sier som er 
det hatefulle og diskriminerende. 

Hatprat er sårende for de av oss som 

opplever det og ødeleggende for alle. 
Ingen av oss er tjent med et samfunn 
hvor vi ikke kan føle oss trygge og hvor 
hatefull ytringer er akseptert.

Hvordan møte og motvirke hatprat?
Hatprat må forebygges og motarbeides 
på mange områder og nivåer i 
samfunnet. Både myndigheter, 
institusjoner, organisasjoner og 
media må være involvert. Men som 
enkeltindivider kan vi også gjøre vårt for 
å motvirke hatprat:  
• Støtt andre som opplever hatprat: 
   Trykk liker eller skriv en positiv  
   kommentar når noen har skrevet noe  
   som fremmer menneskerettigheter  
   og inkludering.

• Vis et annet bilde av verden: Lik, del  
   og spre nyanserte budskap som  
   fremmer mangfold og går i mot en  
   «oss» og «dem»-retorikk.

• Bli med på en aksjonsdag: Stopp  
   Hatprat markerer ulike aksjonsdager  
   i løpet av året. Følg med på nettsidene  
   våre og Facebook for mer informasjon  
   om aksjonsdagene.

 Bli med du også!

VIS RESPEKT FOR ALLE MENNESKER I 
SAMFUNNET VÅRT

Tekst: Birgitte Holmsen




