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Regionleder

Gunvor Hegni
ansvarlig redaktør

Hei alle sammen!

Ønsker dere et godt nyttår. De fleste 
lokallag er godt i gang med arbeidet i 
det nye året og årsmøtene skal holdes. 

Tid for at regnskap og årsmelding 
skal skrives, å se tilbake på hva vi har 
fått til og hva har vi brukt penger på 

gir oss tro på arbeidet og lyst til videre arbeid for en 
viktig sak. 

Vi kan også se at det er noe vi gjerne vil gjøre som vi 
ikke har fått til i året som ligger bak oss. Gå på med 
godt mot, vi har et klart samfunnsoppdrag som ble 
vedtatt på NHF sitt landsmøte og som jeg gjentar til alle 
får det som et klart mål for alt arbeidet.

- Lede samfunnet mot full likestilling. 
- Gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet. 
- Være et sterkt fellesskap.

En av de viktige sakene, som har opptatt mange og 
har blitt jobbet med mot politikere fra alle partier 
både sentralt og lokalt, er hjelpemiddelområdet. Her 
ble det full seier og vi kan si at det er lyse utsikter for 
hjelpemiddelformidlingen. Kun Høyre og FRP vil 
gi kommuner ansvar for bolighjelpemidler, flertallet 
vedtok at det er folketrygden sitt ansvar. 

Bilstønaden til gruppe 1 biler har vert opp til 
Stortingsbehandling. Den ble ikke slik vi ønsket, men 
utvides til å gjelde personer som er i varig tilrettelagt 
arbeid (VTA). 

I bladet kan dere lese om samlingen på Merket i august 
og dette har jeg store forventninger til. Her kan vi være 
et sterkt fellesskap og oppleve at nå er vi alle NHF’ ere 
og har felles mål: full likestilling. 

Håper mange setter av denne helgen i august.

- Gunvor
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

Nytt år, nye muligheter!

I årets første nummer av Grenseløst kan du lese 
om aktuelle saker fra sentralt, regionalt og lokalt i 
handikapforbundet. Vi har også med informasjon 
fra SAFO, siden vi er en aktiv del av dette 
samarbeidsforumet. Vi ønsker at vårt medlemsblad skal 
være en god informasjonskilde for våre medlemmer, og 
derfor ønsker vi hele tiden inn aktuelle saker fra dere. 
Tusen takk til alle som har bidratt med stoff til dette 
nummeret også.

Årets første nummer av bladet vårt kan du nå også 
kun motta elektronisk om du ønsker det. Vi håper at 
flere griper denne muligheten i året som kommer, så 
sparer vi både miljøet og lommeboken.

Vår nye strategi som ble vedtatt på NHF landsmøtet 
i fjor er på full fart innover i organisasjonen og jeg 
håper dere alle vil være med å bidra til at vi oppfyller 
intensjonene med denne i året som kommer. Vi har 
tatt den nye strategien med oss når vi har planlagt 
arrangementer i 2018. 

Regionen har allerede startet planleggingen av årets 
lederkonferanse, som i år vil arrangeres samtidig som 
årets Felleskapssamling på Merket 24. til 26. august. 
Vi håper at dette arrangementet vil samle regionen på 
tvers av lokallag og landsforeninger, så vi håper at flest 
mulig av dere har anledning til å være sammen med oss 
disse dagene. Vi har booket hele stedet og håper at vi 
kan fylle opp i alle kriker og kroker. Mer informasjon 
om dette arrangementet finner dere et annet sted i 
bladet.

Våre brukermedvirkere vil bli viktig for oss 
også kommende år, så det blir skolering for våre 
brukermedvirkere i SAFO TVB samarbeidet 25. mai 
og 28.-29. september. SAFO TVB møteplassene er 
viktige arenaer hvor brukermedvirkerne våre kan 
komme sammen og få faglig påfyll samtidig som vi kan 
utveksle erfaringer vi har opparbeidet oss i rollen som 
brukermedvirker, enten det er i et kommunalt råd, i 
brukerutvalg ved helseforetak eller i NAV systemet.

Vår region er i endring: Noen kommuner har 
allerede slått seg sammen og noen kommuner er i en 

sammenslåingsfase, og til og med fylkesgrensene våre 
vil være i en endringsprosess kommende periode. Om 
endringer i kommune- og fylkesstrukturen vil få følger 
for regionene i NHF, vil våre regionlederne nå gå i gang 
med å diskutere. Det vil bli spennende å se om hva 
dette fører med seg. 

Mitt ønske er at prosessene i kommunene og 
fylkeskommunene ikke vil gå utover politikken som 
skal gjennomføres. Vi får håpe at prosessene som 
er i gang i kommunene og fylkeskommunene ikke 
blir så dominerende at tjenestene som skal ytes til 
innbyggerne blir glemt. Når alt kommer til alt er vel 
ikke kommunene og fylkeskommunene til for seg 
selv, men de er vel til for å yte gode tjenester til sine 
innbyggere. Mitt ønske for året er derfor at tjeneste 
som skal ytes til innbyggerne blir et viktig fokus i 
kommunene og fylkeskommunene også i året som 
kommer.

Med ønske om en god vår til alle fra  
- Anna-Lisbeth

NHFs hedersnål i sølv 
Vi har en rekke ildsjeler rundt om i regionen, 
som gjennom frivillig arbeid gjennom mange 
år har kjempet for funksjonshemmedes 
muligheter til et selvstendig liv. Om du har 
tips om personer som har gjort seg fortjent 
til å motta NHFs heders nål i sølv, send 
ditt forslag til regionkontorleder på e-post 
anna-lisbeth@nhf.no eller i ordinær post til 
regionskontoret. NHFs hedersnål vil deles ut 
på regionens lederkonferanse i august. 
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- amazonas-tur

Fellesbilde: ”Her ser vi hele gruppa samla, både 
turdeltakere, hjelpere og reiseleder. En fantastisk gjeng!” 

Hengekøye: å strekke ut ryggen på stranda var også godt, 
så da ble hengekøyene med ned til stranda som lå ca 200 m 
unna basecampen 

Soveplass: vi fikk sove der vi ville og noen fant seg en plass 
med veldig fin utsikt mot ”kjærlighetsøya” og fjellet vi var på 
”Jordas alter”
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- amazonas-tur

En reise som satte spor

Den 9.desember i 2017 kom siste del av gjengen som hadde vært på en uforglemmelig 
tur til Amazonas hjem. En tur vi alle hadde gitt jernet for å få til i en tre år lang prosess. 

Turen varte i to uker for tre av oss og for fire av oss 
varte den tre uker. Reisen til Amazonas starta med tre 
flyvninger og to overnattinger, så turen var temmelig 
lang og krevende, men det var nettopp derfor vi dro på 
denne turen, For å vise at vi funksjonshemmede kunne 
klare dette. 

Gruppa besto av fem med ryggmargsbrokk og 
hydrocephalus (vannhode) og en med CP og en 
revmatiker. Alle med forskjellige grader. En person 
permanent i rullestol, en delvis i rullestol og på 
krykker, en på krykker, og en med skinner. Men dette 
stoppa oss aldri. 

Helt fra starten av turen var jeg ganske stum av 
alle opplevelsene. Det som møtte oss på flyplassen i 
Santarem i Brasil var en eldre Volkswagen minibuss 
og en jeep. Og vi kom med masse bagasje og flere 
rullestoler. Så jeg tenkte fort på hvordan dette skulle gå. 
Men det ble lagt til rette helt fra starten, og rullestoler 
ble løfta opp på taket og stroppa fast. Videre hadde vi 
en drøy times kjøretur foran oss. Etterhvert som vi kom 
oss lenger og lenger vekk fra byen så vi jungel rundt 
oss, og mer og mer landsby. Et utrolig syn, sånt man 
bare ser på tv. 

Vi kom frem til campen der vi skulle være og fikk 
se hvordan den var. Vi hadde informert reiselederen 
vår om våre utfordringer og han hadde aldri ledet en 
tur for funksjonshemmede før, men han var klar for 
en utfordring. Før turen hadde han og de som jobber 
for han, forberedt to rom med egne bad for de som 
trengte å være nærme et toalett. Det var laget ramper 
til kjøkkenet og til to flere rom. Han hadde også lagd 
to andre toaletter med dusj og ramper inn til, og i alle 
rom var det mulig å snu med rullestol og å komme seg 
inn med rullestol. 

Det var også en maloka (bygning med betonggulv 
og stråtak hvor vi sov i hengekøyer. To og tre uker i 
hengekøye er faktisk veldig sunt for ryggen! Ikke bare 
var det tilrettelagt bra ift til fasiliteter, men det var 
også mange sterke menn som hjalp til. De hjalp alltid 
til med et smil om munnen og selv om det var mye de 
aldri hadde sett eller gjort før fant de løsninger. 

I løpet av disse tre ukene opplevde vi ting som ikke 
mange får oppleve. Vi padla i Rio Tapajos (en sideelv 
til Amazonas elva) nesten daglig, vi padla 6 km inn 
i jungelen og besøkte en familie som bodde der og 
levde etter mye av det jungelen hadde å tilby av råvarer, 

vi sov i hengekøye hver dag, noen sov under åpen 
himmel, vi sov også to netter utenfor campen. Den ene 
natta på en øy i nærheten og den andre natta ved der 
familien vi besøkte bodde. Da fikk vi velge hvor vi ville 
bo, og noen gikk lengre inn i jungelen enn andre, alt 
ettersom hvilken spenning man søkte. I løpet av den 
natta hørte vi brøleaper som hørtes ut som hunder 
som bjeffa, utallige fugler, og rasling i busker og løv og 
kvister som brakk. Det er mye rart som vandrer rundt 
i jungelen om natta, men selv om det var spennende 
følte ingen seg utrygge. Å sove i jungelen har alle godt 
av, man hører lyder og kjenner lukter og får inntrykk 
som ikke kan sammenlignes med noe annet. 

En dag var vi også på en uforglemmelig fjelltur som 
jeg aldri trodde jeg skulle få oppleve, og som virkelig 
har satt spor og vist meg at jeg kan klare mye uansett 
funksjonshemning. Fjellet var snaue 200-300 m høyt, 
men det var bratt mange steder og med 34 varmegrader 
gir det en ekstra utfordring. På den fjellturen var ikke 
alle i gruppa med, men de av oss som var med var alle 
gående, jeg med skinner og en annen på krykker. Men 
jaggu kom vi oss både opp og ned, og viste verden hva 
vi er gode for. 

Vi fikk også smake på mye forskjellig mat som var 
lokalprodusert og mange juicer de lagde der vi bodde, 
som ingen av oss hadde hørt om eller smakt før. Maten 
vi fikk var sunn og fersk og gjorde opplevelsen enda 
mer fantastisk. 

Som sagt gjennomførte vi denne reisen av 
mange grunner, både individuelt men også felles. 
Den store felles grunnen var å vise verden hva 
funksjonshemmede får til og å snu fordommer. Og for 
noen av oss betydde denne reisen en ny start på livet, 
og en ting er sikkert, alle kom hjem med spor i sjela. 
Før vi dro var det mange som mente dette var galskap, 
men vi var fast bestemt fra starten. Med god hjelp og 
tilrettelegging fra reiseleder og folkene hans og vår 
viljestyrke gikk dette. Det er nå lagt en plan for veien 
videre, så det er bare å følge med! 

For meg personlig betydde denne reisen hele livet, 
fra jeg fikk vite om den til vi landa på Gardermoen, og 
nå videre i livet. Jeg kommer aldri til å glemme folkene 
jeg dro med, folkene jeg møtte, stedene jeg så og alle 
grenser jeg sprengte. ”Ett skritt videre, og aldri se seg 
tilbake” er en setning jeg sa på turen og som jeg ennå 
husker og vil leve etter.

Tekst: Kim Andre Støvind (Nestleder NHFU Oslofjord Vest)
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NHF NestenVoksen

Vi er 4 unge voksne som nå har hatt vårt første idèmøte i forhold til å 
starte opp et prosjekt under NHF, som er beregnet for unge voksne.  Vi er 
veldig ivrige etter å komme i gang med prosjektet, som har fått navet NHF 

NestenVoksen.

Meningen med NHF NestenVoksen er at det skal være 
en arena for medlemmer mellom 25-45år+ De som 
føler seg litt for gamle til NHFU og litt for unge (noen 
ganger) til NHF. Vi vil ha viktige og spennende temaer 
og aktivitet som er veldig relevante for oss som er så 
å si ferdig med utdanning og studentlivet. Nå er vi i 
en fase hvor vi skal bygge og bo, jobbe, få ektefelle og 
barn og få familielivet til å funke med alt det fører med 
seg av gleder og store og små bekymringer. Vi er også 
i den fasen i livet hvor vi må ta noen store og viktige 
avgjørelser som kommer til å påvirke fremtiden og 
resten av livene våre. 

Noen av oss er godt etablert, noen av oss har barn, 
noen av oss er langt inn i arbeidslivet, noen av oss er 
på vei inni i voksenlivet. Vi ønsker å dele erfaringer og 
få mer påfyll av temaer som: nedsatt funksjonsevne og 
graviditet/barn, barnevernet, lytt til kroppen; hva har 

jeg kapasitet til, helse og kosthold, personlig økonomi, 
jobb eller uføretrygd, ektefellens oppgaver i hjemmet 
og ferie. Dette er noen av de temaene vi synes er veldig 
relevante for oss i NestenVoksen. Vi er også veldig 
sosiale og liker å ha det gøy og vil finne på ting som 
f.eks. cafeturer, utepils, teater, spa og storbyweekend. 

Vi ønsker flere innspill av viktige temaer og aktivitet 
fra dere som føler dere som NestenVoksen. Husk at 
hvis du har et tema eller en aktivitet du synes er viktig, 
så ikke nøl, det kan være interessant for andre også.

Vi håper at du som føler deg truffet og tenker at 
«dette er noe for meg» tar kontakt med oss. Vår 
kontaktperson er: Tamarin Varner: epost:  
tamarin.varner@gmail.com 

Vi har nå opprettet en egen Facebookside: NHF 
NestenVoksen så ta en titt på den.

Dere kommer i hvert fall til høre mere fra oss.

Tekst: Birgitte Holmsen

Tamarin Varner, Birgitte Holmsen, Guri Anne Egge og Marius Korsell er klare for å starte opp prosjektet NestenVoksen. 
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Per Gaaserud har med seg Carl Christian Sole Semb og 
Klaus Klausen Espedal på sin første tur i sit-ski. CC og 
Klaus fra Dignum stilte opp hele helgen som assistenter

Torstein Lerhol deler sine 
erfaringer med BPA.

Julie G Jacobsen fra Tjøme 
og ATV kjører Thomas.

Flotte vinterforhold på Golsfjellet 
og Lars Vinter Camp

Leder av LARS Anders Nupen 
Hansen, Julie G. Jacobsen, 
Marius Alexander Bacher fra 
Horten og Kerstin Margareta 
Bang. Atle Haglund er ute på 
sit-ski
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- LARS vinter camp 2018

Målet må være Kvitfjell

Tekst og foto Jan Arne Dammen

LARS (Landsforeningen for ryggmargsskadde) arrangerte 
sin første familie Vinter Camp i februar. Arrangementet 
var lagt til Golsfjellet, der de om lag 100 deltagerne kunne 
bli med på isbanekjøring, scootersafari, langrennpigging 
og alpint. Med god støtte ikke minst økonomisk fra 
samarbeidspartnere og leverandører, ble dette en lærerik, 
inspirerende og fartsfull helg. Leverandørene var også til 
stede med informasjonsmøter og stands. 

270 fotballbaner
Baneansvarlig i Isbanedrift var på hotellet og holdt et 
førermøte før turen gikk til Skogshorn som banen vår het. 
Isbanen på Tisleifjorden dekker et areal på ca. 1930 dekar, 
noe som tilsvarer om lag 270 fotballbaner. 
På 65 cm tykk stålis, rallypigg og nok av hester under 
panseret, fikk vi en opplevelse vi sent glemmer. På isen 
stod de på rekke; Morten i Alfa Romero, Kristian i en 
Subaru GTI, Svein André i en AMG 45, Lauritz i en UTV 
og Thomas på ATV.

Vi var oppe i hastigheter som ville blitt kostbart på 
norske veier. For de som virkelig ønsket å kjenne på 
fjellufta, så bød sjåførene i UTV og ATV på det. Med stor 
fart og piruetter fikk man en fartsfølelse som kunne ta 
pusten fra noen og enhver.

Ellers var det fritt fram for de som ville prøve seg i egen 
bil. For de aller fleste av dem så måtte de ha tauehjelp etter å 
skrense og lekt seg ut av banen. Men ingen ting ble ødelagt 
og ingen skader, så dette var bare helt digg, som de sa.

Team LARS Polaris
Adrenalinet hadde ikke rukket å synke før turen gikk til 
Hemsedal og snøscootersafari. Banen som ligger i Lykkja 
lå noen km og flere veibommer unna. Ved Hemsedal 
Snøscooterutleie ble vi tatt imot av en guide som hadde 
ansvaret for gruppen. Etter at noe praktiske opplysninger 
var gitt og hetter, hjelm og briller var på begynte moroa. 
Dette var en opplevelse som passet de fleste. Det å kunne 
oppleve fjellet på en fartsfylt og morsom måte var helt 
konge, ble det sagt.

Målet må være Kvitfjell
I alpinbakken og i skiløypene var det også aktiviteter hele 
helgen. Det gledelige var at så mange lot seg friste ut på 
ski for første gang. Ronny Aspesletten som var ansvarlig 
i alpinbakken kunne fortelle at ca. 10 personer var 
nybegynnere med lånt utstyr. 

- De første sekundene tenkte jeg på hvordan dette skulle 
gå. Men så var det bare helt digg og gav mersmak, fortalte 
Ørjan Grut. 

Ørjan kunne fortelle at i april skulle han til Trysil der 
Funkisstiftelsen arrangerer tur for alle med nedsatt fysisk 

funksjonsevne, der aktivitetene er snowboard, slalåm eller 
sitski.

 - Her blir det mer skikjøring og målet må være Kvitfjell, 
sier Ørjan spøkefullt.

Løsningsorientert gruppe
Dette var den første Campen LARS arrangerer i år og 
arrangørene var veldig glade for å se at så mange valgte 
å komme til fjells. Det er sjelden å se så mange glade og 
fornøyde folk på en gang!

- Vi som arrangerer er storfornøyde med å se at alle 
har kost seg. Vi var veldig spent på hvordan det skulle gå 
med så mange rullestolbrukere samlet på en plass. Oset 
Høyfjellshotell skal ha ros for hvordan de har taklet å huse 
så mange av oss på samme sted. Deres og deltakernes 
fleksibilitet har gjort at dette frister til gjentakelse. Det må 
sies at de som måtte bo på Storefjell var veldig fleksible og 
forståelsesfulle, siden all aktivitet skjedde ved Oset. Dette 
lover bra for neste Camp som vil være LARS Vår Camp i 
Stavanger i begynnelsen av mai, sier en fornøyd leder av 
LARS Anders Nupen Hansen.

Produktpresentasjon
Leverandørene fra Coloplast, Wellspect Healtcare, 
Hollister og Aleris var til stede med egne stand og 
informasjonsmøter. Firmaet Independence Gear As viste 
fram et nytt toaletthjelpemiddel Dignum. Det var en slags 
tang med kamera, lys og skjerm som kan gjøre brukeren 
selvhjulpen på toalettet.

Avdelingsleder i Aleris Torstein Lerhol delte sine 
erfaringer med BPA-ordningen. Torstein er også politiker 
og foredragsholder.

- BPA ordningen er et samfunnsøkonomisk verktøy for å 
få mennesker med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. 
Gjennom min BPA- ordning har jeg fått muligheten til å 
leve et aktivt, sosialt og inkluderende liv, sa han.

LARS
Hvert år får mange mennesker en ryggmargsskade etter 
trafikkulykker, idrettsulykker eller arbeidsulykker, i 
forbindelse med eller ved sykdom. En ryggmargsskade kan 
forandre livet fysisk, emosjonelt og sosialt. Uansett 
om du er nyskadet eller har levd med en ryggmargsskade 
over lengre tid, kan det oppstå situasjoner som krever litt 
andre løsninger eller svar enn før.

Mer info om LARS som er tilknyttet Norges 
Handikapforbund 
nhf.no/om-oss/lars-landsforeningen-for-ryggmargsskadde
Samarbeidspartnere: Boots, Coloplast, Hollister, Aleris, 
Invacare og Wellspect Healthcare.

- LARS Vinter Camp 2018
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- aktuelt

- aktuelt

Å sprenge grenser
Sprenge Grenser er et dokumentarfilmprosjekt som ble startet opp av  

Landsforeningen for slagrammede (LFS) i Vestfold i 2014. Meningen var å lage en 
dokumentarfilm om tiden etter hjerneslaget, at livet ikke slutter selv om en har fått et 

slag. De som medvirker i filmen har tilhørighet i Vestfold

Solfrid Lindhjem Kvinnesland var 19 år og gikk på 
videregående skole i Larvik. Da hun kjørte moped 
hjem fra skolen, ble hun påkjørt og hardt skadet. Hun 
fikk et hjerneslag. Mange som har vert i trafikkulykker 
har fått hjerneslag eller hjerneblødning etter ulykken. 
Solfrid studerer nå på Sykepleierhøyskolen i Oslo. 

Dag - Michael Jacob Andersen var 31 år da han fikk 
hjerneslag. Før det levde og åndet han for musikk. 
Han var pianist og reiste rundt og holdt konserter over 
hele verden. Nå spiller han som en «konge» med bare 
en arm. Tilhørerne sier at de nesten ikke kan høre 
forskjell.

Tore Fredriksen var 47 når slaget rammet ham. Han er 
nå 56 år, gift og har 3 barn. Tore jobbet til vanlig som 
lastebilsjåfør i Nortura. Ting som er veldig viktig for 
han nå er bilkjøring og sykling på tilrettelagt sykkel

Arne Mjåland var veldig ung (28 år) da han ble syk. 
Han jobbet da som tekniker på Norges Veterinærhøy-

skole. I dag er Arne leder i LFS Vestfold. Han lever og 
ånder for sykling. Han har syklet Norge på langs alene 
etter hjerneslaget. 

Alle disse fire har strekt grensene sine litt lengre. Men 
bakom ligger det enormt mye trening. Men en ting er 
sikkert: Alle slagrammede og andre med funksjonsned-
settelser, kan sette sine egne mål å sprenge sine egne 
grenser. 

Denne filmen er laget for å gi inspirasjon og motiva-
sjon for andre som er i en vanskelig situasjon. Filmen 
ligger ute på LFS Vestfolds Facebookside og TV Agder.

Mange gjester hadde møtt opp på premieredagen 
27. november 2017 på Sandefjord Medisinske senter. 
Filmen er blitt finansiert av midler fra legater, fra 
Ekstrastiftelsen, Teknomed, Sandefjord kommune, 
fylkeslegen i Vestfold, Film sør og med støtte og hjelp 
fra Norges Handikapforbund. Til slutt har Media 
Service AS vært en viktig samarbeidspartner.
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Hele Norges  
helsesista på snap

Vi var til stede på Ung i Vestfold-konferansen 30. november 2017, hvor blant 
annet psykisk helse blant ungdom var tema. En av innlederne på konferansen var 

den etter hvert så berømte Helsesista.

Helsesista ble skapt av en den unge helsesøster 
Tale Maria Krohn Engvik, som var helsesøster på 
videregående skoler i Oslo. Hun opplevde at tiden var 
for knapp til å være nok tilgjengelig for ungdommer 
som hadde mye på hjertet. 

Da kom ideen om snapchat for å kommunisere 
og være tilgjengelig der, for de unge. Snapchat er en 
morsom plattform, og ved å utnytte dette, samt å 
snakke rett frem og på et språk som ungdom forstår, 
når hun ut til de unge på en helt ny måte. Det begynte 
i det små med noen følgere men etter noen dager 
ble helsesistas snapper fort kjent og hun fikk følgere 
fra hele landet. Så etter kort tid ble hun hele Norges 
Helsesista på Snapchat. 

Hun tar jobben veldig seriøst og har tatt ett års 
permisjon fra sin jobb som helsøster i Oslo, slik at hun 
har mulighet til daglig å legge ut snapper der hun er 
100% seriøs på en morsom, kreativ og kunnskapsrik 

måte som ungdommen forstår og hører på. Hun 
snakker om alt fra forelskelse, pubertet, sex, overgrep, 
sette grenser, være seg selv og psykisk helse. Dette 
handler om å nå frem til det ene mennesket som 
trenger svar på et lite spørsmål som tar all plass i hodet, 
eller som trenger mot og kraft til å fortelle om vonde 
hemmeligheter. Helsesista får mange spørsmål døgnet 
rundt og prøver å svare på alle så godt hun kan. Det 
beste hun kan gjøre er å skape et godt forbilde for de 
unge og det gjør hun ved å bruke seg selv og hennes 
kunnskap som helsesøster og fagperson.

‘’Jeg velger å være et forbilde ved å være til stede og 
være ekte, varm og raus og kjærlig. Jeg har fokus på det 
jeg vil ha mer av og snakker ikke om mobbing men glade 
ting. Fokuserer også mye på å fremsnakke mennesker 
som gjør noe bra og IKKE baksnakke’’ sier Helsesista 
som nylig mottok pris for Årets sterke mening og Årets 
forbilde Under Vixen Influencer Awards 4. februar.

Esther Buchmann en annerledes møtereferent. Hun er visuell referent, det vil si en illustratør som i sanntid og 
i stort format dokumenterer innholdet i møter, foredrag og konferanser.

Birgitte Holmsen
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Adresse: Paradisvegen 184, 2923 Tisleidalen  

NHF Oslofjord Vest inviterer til lederkonferanse for ledelsen i lokallagene og 
Fellesskapssamling for alle våre medlemmer et heidundrende arrangement 

Tiden er kommet for å sette vår nye strategi ut i livet, og å skape en arena i regionen hvor vi 
kan møtes på tvers i NHF Oslofjord Vest. Vi har derfor booket hele Merket og håper vi klarer å 

fylle opp stedet! Det er aldri for sent å tenke nytt! Så kom å bli med :)  

Vi vil legge opp til et variert program for alle våre medlemmer og å legge inn mulighet til 
samarbeid på tvers av lokallag. 

Egenandel: 2040 kr pr person (i tillegg kommer 400 kr i enkeltromstilegg) dette inkluderer: overnat-
ting, helpensjon, aktiviteter, sengetøy og håndklær.  

Vi møtes fredag 24. august kl 18.00 og  avslutter med lunsj på søndag 26. august.  

Vi jobber med å utarbeide et interessant program og dette vil vi sendes ut så snar det er klart.  

Temaer for helgen: 

 Innovasjon Likeperson – Et NHF prosjekt som skal videreutvikle likepersonarbeidet vårt.  

 Sosiale Medier – Gull eller tull? Facebook, Innstram, Snapchat, Twitter  eller blogger—hva foretrekkes? 

 Mulighet for aktiviteter —noe for enhver smak og funksjonsevne.  

 Regionen som et kraftsenter — hvordan skal vi få til det da? 

 Samarbeid på tvers i NHF for å bli STERKE som organisasjon.  

 Påvirkningsarbeid: Hvordan jobbe mot politikerne for å nå frem?  

 Tilgjengelighetsutvalget – ut i lokallagene 

 

Det vil bli lagt opp til feles transport for de som har behov for dette, gi beskjed ved påmelding.  

Påmelding og spørsmål til : anna-lisbeth@nhf.no 

Påmeldingsfrist 15. april 2018. 
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Tilgjengelige bygg og uteområder

1

UNIVERSELL UTFORMING OG LIKESTILLING

TILGJENGELIGE BYGG 
OG UTEOMRÅDER

Dette heftet er blant det 
mest nyttige og populære 
informasjonsmateriell som 
Handikapforbundet gir ut. Det 
foreligger nå i en helt ny og 
redigert utgave og er tilgjengelig 
både i elektronisk utgave og i 
papirformat.
Heftet viser med bilder, 
illustrasjoner og gode eksempler, 
universelt utformede løsninger 
som kan brukes av alle. Sentrale 
grunnelementer for planløsning 
og utforming av byggverk og 
utearealer og bestemmelsene i 
lovverket blir gjennomgått. Der 
lovverket ikke er godt nok for 
å oppnå universell utforming, 
har Handikapforbundet lagt til 
egne krav til kvalitet og gode 
løsninger.
Heftet har vært populært i alle 

fagmiljøer der det arbeides 
med universell utforming. 
Det omhandler og henviser til 
aktuelt lovverk. To av de viktige 
lovverkene som omtales i heftet 
er Plan- og bygningsloven og 
TEK 17 – byggeteknisk forskrift.
Under overskriften: Hva mener 
Norges Handikapforbund?/
NHFs kvalitetskrav, frem-
kommer tydelige krav til 
politiske myndigheter og til 
kommunene som skal praktisere 
lovverket.
Heftet egner seg også godt for 
medlemmer av kommunale 
råd for funksjonshemmede. 
Heftet er utarbeidet og 
bearbeidet i NHF og er støttet av 
Husbanken.

Nytt styre 
i NHF 
Kongsberg

NHF Kongsberg har fått et nytt styre som planlegger 
ny aktivitet i lokallaget: Ny leder er Anne Marie Vike, 
Thana Mouhana Sriekhi er økonomiansvarlig og nye 
styremedlemmer er Robert Hansen, Ingvill Thor 
Straten og Arve Kristoffersen (var ikke tilstede da 
bildet ble tatt). Det nye styret ønsker å takke den 
lokale bedriften Treotech på Kongsberg for en gave- 
sjekk på 10 000 kr, de mottok rett før jul.

Vi ønsker det nye styret lykke til.

Parkerings”bot”
Irriterer du deg over 
alle som parkerer på 
handikapplass uten synlig 
bevis i frontruta? Da kan 
du gjerne gi synderne 
parkerings”boten” vår. 
”Boten” er like gul som 
en ekte parkeringsbot 
og forteller at bilen 
står feilparkert og at 
dette skaper problemer 
for andre som trenger 
en tilgjengelig 
parkeringsplass. 
Mottakerne får ikke gebyr, 
men vil forhåpentligvis gå 
en runde i tenkeboksen. 
Idéen har vi fått av GIL, 
Göteborgskooperativet för 
Independent Living – 

Heisann! 
Du har visst parkert
der du ikke bør 
parkere! 

Å parkere på en plass for 
funksjonshemmede uten synlig, 
gyldig bevis koster den late/
uoppmerksomme ca 900 kroner i bot.

En feilparkering som din kan bety 
mye problemer for personer med 
bevegelseshemming, selv om du 
bare skal et kjapt ærend. Det skulle 
kanskje jeg også!  

Denne parkeringsplassens 
plassering og størrelse kan være 
avgjørende for om jeg i det hele tatt 
får gjort det jeg kom hit for å gjøre. 

Så legg frem ditt gyldige bevis 
helt synlig i ruta di neste gang, 
eller vær grei og la plassene for 
funksjonshemmede være til de som 
virkelig trenger dem!
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Vi har gleden av å invitere til 
hjelpemiddelmesse i:

Sørlandshallen, Kristiansand
tirsdag 24. april 2018, kl 10:00-15:30

Skien Fritidspark, Skien
onsdag 25. april 2018, kl 10:00-15:30

Drammenshallen, Drammen
torsdag 26. april 2018, kl 10:00-15:30

Kongstenhallen, Fredrikstad
torsdag 3. mai 2018, kl 10:00-15:30

Ekeberghallen, Oslo
tirsdag 8. mai 2018, kl 10:00-15:30

er får du nyttig informasjon om et
tort utvalg av tekniske hjelpemidler.

Enkel servering

Gratis adgang

Velkommen til en innholdsrik dag!

Hilsen
Hjelpemiddelleverandørene

H
s
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40 - årsjubileum/julemøte for 
Nome Handikaplag

Leder Kari Grønstein Dahl ønsket de 45 frammøtte 
hjertelig velkommen til Vertshuset på Ulefoss. Spesielt 
velkommen til Stein Wilmann, nestleder i regionstyret. 
Leder Gunvor Hegni var også invitert, men hadde ikke 
anledning. Kari ønsket velkommen også til kveldens 
toastmaster, Torgeir Hegland.

Kari fortsatte med litt historie: Laget er i høst 40 år, et 
interimstyre  ble dannet 26.10.1977. Dessverre var det 
ingen fra dette styret som kunne komme på festen. 

Ved årsmøtet 12.04.1978 hadde laget 57 medlemmer, 
nå 83. Laget satsa på studievirksomhet, bl.a studiesirkler 
om lover og regler. Bassengtrening på Dagsrud var da 
som nå et godt tilbud til medlemmene. Ellers jobba laget 
for å bedre forholda for handikappa i kommunen,- hus, 
leiligheter, friareal og transportsentral tilrettelagt for uføre 
og eldre. I alle år har laget hatt en teknisk komite´ som 
påser at offentlige bygg er tilpassa alle. 

Handikaplaget har hele tida vært en sosial møteplass 
med møter og turer. På møtene, første mandag i måneden, 
har vi foredrag, mat og kaffe med hyggelig prat. Utlodning 
hører også med.  Laget begynte tidlig å arrangere turer, 
både i inn- og utland. Siste møtet på våren har gått til 
Sverige og første høstmøtet har vært på Røde Kors hytta på 
Lifjell. I år hadde vi også en flott tur til Røros.

Laget har en brukbar økonomi, takket være bl.a bingo- 
inntekter. Tidligere var medlemmene bingovakt. Vi har 
etter søknad fått gave hvert år fra vår lokale sparebank. Vi 
har også kontingenten og loddsalget på møtene våre som 
gir inntekter.  Medlemmene er veldig flinke til å ta lodd og 
ha med gevinster.

Kari takka styremedlemmer og medlemmer for alt de 
gjør for at vi fortsatt kan drive laget vårt. Hun ga så ordet 

til toastmasteren. Han starta med å si at han synes det 
var hyggelig å være med på festen. Han gikk igjennom 
kveldens program.

 Vi sang så ”Det lyser i stille grender”, før Kari leste to 
julefortellinger, ”Adventslys” og ”Lucia-piken” av Aukrust.

Kveldens meny var julebuffe´ med ribbe, pølse og 
medisterkaker og alt tilbehør, riskrem til dessert. Dette 
smakte deilig.  Etter middagen var det pause med hyggelig 
prat og strekk på beina.

Etter pausa fikk Stein Wilmann  ordet. Han takket 
for invitasjonen og hadde med hilsener fra regionstyret. 
Han snakka bl.a om at det er spennende tid med  aktive 
ungdommer som er raske til å aksjonere.  Han gratulerte 
det stabile lokallaget med 40 år og overrakte blomster til 
leder Kari.

Neste hilsen framførte styremedlem Else Skafte. Hun 
hadde besøkt lagets første leder, Oddvar Nystad. Han 
sendte hilsen til alle og takket for blomstene han hadde fått.

Toastmaster Torgeir snakket om alle ildsjeler som står på 
år etter år, og en av disse var Oddvar.

Da var det klart for flott kakebord og kaffe. 
Etterpå sang vi ”Glade jul” og medlem Ruth Vetne spilte 

piano.
Kari er alltid flink til å finne koselige fortellinger til 

høytlesing. Nå var det ”Julegaven hans Simen” av Prøysen  
og ”Når minnene stømmer på” av Aukrust som stod for 
tur.

Før vi sang ”Julekveldsvisa” av Prøysen takka Kari for 
den trivelige kvelden  og ønsket alle vel hjem.  Hun takket 
vår hyggelige toastmaster og ga han blomster. Wilmann 
fikk også blomster. Kari minnet på neste møte som er 08. 
01.18.
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En lite kjent støtteordning 
i NAV?

Småhjelpemidler gis det enda støtte for!

1. januar 2014 ble det innført en tilskuddsordning for billigere og små hjelpemidler.  Dette 
tilskuddet er pt på kr. 2000.  Ordningen gjelder små hjelpemidler som en tidligere fikk direkte fra 

NAV og det kan bare søkes om tilskuddet hvert fjerde år.

Skjemaspøkelset er kanskje ikke så skummelt likevel?
Med jevne mellomrom får vi innspill fra medlemmer 
og andre om at det er utfordrende å finne frem i 
skjemajungelen i Nav.  Mange gir opp uten egentlig 
å forsøke.  For noen kan det likevel være lurt å søke 
om støtte til innkjøp av noen enkle hjelpemidler som 
hjelpemiddelsentralen ikke lenger formidler.  Dette er 
hjelpemidler som i dag selges i for eksempel butikker 
som Enklere Liv.  Disse butikkene er spredt rundt i 
store deler av landet, ofte på kjøpesenter.

Når du går inn på hjemmesiden til Nav.no vil du til 
høyre på siden finne en oversikt: Snarveier!  Øverst 
her er lenke til siden Skjema og søknad.  Trykker du 
på den vil siden Skjemaer for privatpersoner åpne seg.  
Trykk da på lenken som heter Skjemaer.  Da kommer 
du til en ny side som heter Velg emne!  Nederst til 
høyre på denne siden finner du en lenke som heter 
Hjelpemidler og tilrettelegging.  Her bruker du lenken 
som heter Bevegelse! Nå vil du finne en ny lenke: Jeg 
har bevegelsesvansker og vil søke om et hjelpemiddel.  

Du kommer nå til en oversikt over mange forskjellige 
hjelpemidler som du kan krysse av på.  Det trenger 
du ikke å gjøre.  Trykk på Neste nederst på siden.  Nå 
må du fylle ut postnummer og fullt fødselsnummer.  
Trykk så på neste igjen.  Her vil dette skjemaet dukke 
opp: Søknad om bevegelseshjelpemidler NAV 10-07.03 
BEVEG.  Her laster du ned begge dokumentene.  På 
søknaden fyller du ut punkt 1,2,og 3.  Punktene 4 og 
5 trenger du ikke fylle ut.  På neste side beskriver du 
tilstanden din og gjerne diagnose samt at du søker om 
ADL-hjelpemidler (Aktiviteter i dagliglivet).  Husk å 
signere.

Punkt 7 er stedet du skal fylle ut over hva du har 
behov for.  Få gjerne hjelp av din ergoterapeut til 
dette.  Husk det er her bare snakk om småhjelpemidler 
som: gripetang, strømpepåtaker ol.  Hvis du allerede 
har kjøpt hjelpemiddel trenger du ikke fremlegge 
dokumentasjon på dette!

Håper dette kan være til litt hjelp og lykke til!

Tilrettelagt: Torleif Støylen
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#SmashingBarriers

Innlegget er skrevet av Martine Eliasson, medlem i 
NHFUs internasjonale utvalg og NHFU sitt sentralstyre.

En drøy uke har gått siden jeg, André, og ungdomskoordinator 
Sissel kom hjem fra Malawi. Hensikten med turen var å forberede 
et Fredskorpsprosjektet mellom NHFU i Norge og FEDOMA i 
Malawi. Dette er et pionerprosjekt hvor ungdommer fra begge 
organisasjoner skal utveksle mellom landene for å skape et mer 
inkluderende samfunn for funksjonshemmede. Fredskorpset 
har ingen prosjekter hvor utvekslingen skjer mellom unge 
funksjonshemmede fra Nord og Sør – så dette er historisk! Det 
overordnede målet for prosjektet vil være å bryte barrierer, redusere 
stigma og diskriminering mot funksjonshemmede i begge landet. 
Mye av prosjektet handler om å danne et godt partnerskap mellom 
de to organisasjonene.

Den første dagen gikk med til å bli kjent med arbeidet i NHFU og 
FEDOMA, og fra første stund ble jeg mektig imponert over deres 
arbeid. I Malawi har FEDOMA en hel måned der de jobber med å 
markere FNs internasjonale dagen for funksjonshemmede. Dette 
er virkelig noe vi kan lære av! Målet deres er å få reserverte plasser 
i parlamentet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. På denne 
måten får de opp funksjonshemmedes stemmer på et politisk nivå 
og kan enklere skape et likestilt samfunn for alle. FEDOMA jobber 
også mye med å inkludere alle typer funksjonsnedsettelser inn i 
organisasjonen. Dette er noe vi i NHFU kan bli flinkere til. Hvordan 
kan vi skape et inkluderende samfunn hvis vi som organisasjon ikke 
er inkluderende? Dette er noen tanker jeg sitter igjen med.

På tirsdagen hadde vi et frokostmøte for å diskutere 
utvekslingsprosjektet. Vi kom frem til at temaet for utvekslingen 
skal være inkluderende skole/utdanning, da vi tenker at tilgang 
på utdanning er nøkkelen til et inkluderende samfunn. Man kan 
spørre seg om dette er et problem i rike Norge?

Men jo.
Hele 80 % av norske skoler er ikke tilgjengelige, 44% av 
undervisningen som funksjonshemmede får gis av ufaglærte 
assistenter, og mange elever får heller ikke gå på sin nærskole.

Neste dag fikk vi oppleve at situasjonen i Malawi er langt verre. 
Vi besøkte skoler der tilgjengeligheten er knapt tilstede. For å 



23

komme til de ulike skolebyggene, måtte du gå i enten 
trapper eller ulent terreng. I inngangen til hvert av 
klasserommene var det en høy kant. Toalettene var 
utilgjengelig. Dette handler ikke om penger, men 
holdninger. Drømmer blir knust av utilgjengelighetens 
tyranni.

Det som allikevel sjokkerte meg mest var da jeg fikk 
høre historiene til Døve elever i Malawi. I Norge har 
du rett på tolk dersom du er Døv. Du har da mulighet 
til å få kunnskap på lik linje som hørende. Slik er ikke 
situasjonen i Malawi. Døve elever får ikke undervisning 
på tegnspråk. De får ikke undervisning på sitt morsmål. 
Dette betyr at mange får dårlige resultater på skolen. og 
er dårlige stilt til å ta høyre utdanning og få jobb. Dette 
sier noe om viktigheten av tilgangen på tegnspråk. Jeg 
har et ønske om at tegnspråk skal bli et språkfag på 
skolen, slik at flere kan kommunisere på tegnspråk.

På torsdag hadde vi et Skypemøte med Fredskorpset, 
der vi gikk igjennom våre diskusjoner. Dersom alt 
går etter planen, vil utvekslingen begynner i slutten 
av 2018. To deltaker fra NHFU og FEDOMA skal 

være med på utvekslingen i første omgang. Vi tenker 
å ha en åpen søknad til å delta i utvekslingen, dvs. at 
medlemmer over 18 år kan søke. Vi har selvfølgelig 
noen kriterier for hvem dette kan passe for, men du 
kan være med uavhengig av assistansebehov. Samtidig 
er det viktig at det er helsemessig forsvarlig for den 
enkelte å delta. Viktigste av alt er viljen til å fremme 
funksjonshemmedes rettigheter i begge land.

På vår siste dag hadde vi pressekonferanse med 
Malawisk media fra TV, radio og avis. Her snakket 
vi om utvekslingsprosjektet vårt og viktigheten av å 
promontere funksjonshemmedes rettigheter verden 
over. Det handler om menneskerettigheter.

 ▶ Den 3. desember er FNs internasjonale dag for  
 funksjonshemmede.

 ▶ Daglig bryters rettigheter til funksjonshemmede.
 ▶ Daglig brytes menneskerettigheter.
 ▶ Sammen kan vi snu dette mønstret. Jeg er for et  

 likestilt, inkluderende og varmt samfunn. 
 ▶ Er du?
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- SAFO-konferansen

Et blikk inn i 
årets SAFO 
konferanse

Det begynner å bli en tradisjon; at SAFOs daglig 
leder Vigdis Endal inviterer til konferanse siste helgen 
i januar. Årets konferanse var intet unntak og om 
lag 60 personer hadde funnet veien til Gardermoen 
denne helgen. Deltagerne var representanter fra 
SAFOs hovedstyre, lederne i SAFO regionene, lederne 
i NHF regionene, lederne i NFU Fylkeslagene, 
representanter fra FNDB og koordinatorene for de ni 
SAFO regionene. Hovedfokuset på årets konferanse var 
kommunale råd for funksjonshemmede.  

Her kommer en kort oppsummering om de som 
innledet på konferansen:
Christian Hellevang snakket om hva KS (Kommunenes 
Sentralforbund) gjør for at vi skal få Gode kommunale 
råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Hellevang er ansatt som rådgiver i KS, med frivillighet, 
boligsosialt arbeid og universell utforming som 
temaområde. Han jobber i avdeling for lokaldemokrati, 
europapolitikk og internasjonalt arbeid. Hellevang 
snakket i sitt innlegg om KS sin aktivitet for å legge til 
rette for gode kommunale råd i kommunene. En viktig 
del av det, er den folkevalgtopplæringen som KS driver. 

Tom Anders Ludvigsen er ordfører i Vestby og han 
snakket om sine erfaringer med det kommunale rådet 
i Vestby, og reflekterte rundt hvordan de kommunale 
rådene kan være gode verktøy i kommunepolitikken. 

Et rådmannsblikk på kommunale råd fikk deltagerne 
via et videointervju med rådmannen i Hamar Bjørn 
Gudbjørgsrud. Han snakket om det han mener må til 
for at kommunale råd skal blir gode råd og hvordan de 
gjør det i Hamar. 

Fagleder ved KS sin avdeling for arbeidsliv og 
arbeidsgiverpolitikk Jorunn Leegaard, er også  leder 
av KS sitt reformteam. Hun informerte om viktige 
reformer som foregår i disse dager og hva det er lurt 
å vite noe om for de som skal være representanter i 
kommunene. Et nyttig innlegg, siden Norgeskartet er i 
endring i forhold til kommune- og fylkesgrenser i disse 
dager. 

Kristel Juriloo arbeider som rådgiver CRPD hos 
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og 
hun er også leder i kommunalt råd for personer med 
nedsatt funksjonsevne i Nordstrand bydel i Oslo. 
Hun snakket om hvordan man kan benytte CRPD i 
rådsarbeidet. 

Det ble også vist et intervju med Faridah S. 
Nabaggala, som er direktør for Abloom filmfestival. 
Hun etablerte selv filmfestivalen i 2012. Idéen fikk 
Faridah for en del år tilbake, i etterkant av at hun selv 
ble mor til et barn med nedsatt funksjonsevne. Faridah 
er opptatt av at alle skal ses og møtes for den de er, 
uavhengig av bakgrunn. Hun gav innspill på hvordan 
kommunene, kommunale råd og organisasjonene kan 
bidra til inkludering. 

Rollen som brukerrepresentant i brukerråd 
Vigdis Endal har skrevet masteroppgave om 
brukerrepresentanten i brukerråd (2017). Hun foretok 
dybdeintervju med representanter i ulike råd, og 
presenterte funn som er relevante for SAFOs videre 
arbeid med brukermedvirkning på konferansen. 
Hun besvarte spørsmålene: Hvordan blir rollen som 
brukermedvirker opplevd av representantene? Hva 
gjør rollen verdt å ta på seg? Arne Lein, styremedlem 
i SAFO og forbundsleder i NHF, kommenterte funn 
i masteroppgaven med bakgrunn i SAFOs syn på 
brukermedvirkning og representasjon. 

Mot slutten av konferansen ble det også litt tid 
til å diskutere NAV. Følgende problemstillinger 
ble diskutert. Hvilke temaer er viktige for SAFO-
organisasjonene i NAV? Hvor er det viktig at vi deltar 
som brukerrepresentanter? Er det hensikt for SAFO-
representanter å delta i brukerutvalg NAV lokalt? Arne 
Lein innledet om NAV og ansvarsfordeling. Frode 
Strømman, fylkesleder i NFU Sør Trøndelag, tok fram 
erfaringer og refleksjoner rund spørsmålene fra NFU/
SAFO-ståsted. 

Tekst: Anna-Lisbeth Mikalsen
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SAFO er et samarbeidsforum mellom organisasjonene: Norges Handikapforbund (NHF), Norsk 
Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblindfødte (FNDB). SAFOs 
regioner er delt inn på samme måte som NHFs regioner. 
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- Samvalg

Samvalg 
– pasientens deltagelse 
i egen behandling
Tekst: Rune Kløvtveit Foto: colourbox.com

Hva som er beste behandling for deg avhenger i stor 
grad hvordan du veier fordeler og ulemper ved ulike 
behandlingsalternativer opp mot hverandre. Hvordan 
du vektlegger fordelene og ulemper kommer an på hvem 
du er, hva dine preferanser er og hvordan livssituasjonen 
din er på det gitte tidspunktet. Dette kan selvfølgelig også 
endre seg over tid. Ulike valg kan få ulike konsekvenser 
for livet ditt, derfor er dine egne prioriteringer veldig 
viktige i beslutninger som gjelder helsa di. 

Definisjon av samvalg
”Ved samvalg samarbeider pasient og helsepersonell 
om å treffe beslutninger om utredning, behandling 
og oppfølging, i den grad og på de måter pasienten 
ønsker. Pasienten får støtte til å vurdere alternativene 
ut fra beste tilgjengelige kunnskap om fordeler og 
ulemper, og til å utforske egne verdier og preferanser, 
og derigjennom kunne ta et informert valg”. 

Påtrykk fra pasienter 
Etter påtrykk fra pasientorganisasjoner blir pasienters 
medvirkning i valg som gjelder helse og behandling 
nå styrket i Norge. Satsningen har støtte i en rekke 
Stortingsmeldinger, og er også en klar bestilling til 
helseforetakene i årets statlige oppdrags- og bestiller 
dokument.

Hvorfor samvalg?
Samvalg er viktig fordi:
•	 Samvalg bedrer kommunikasjonen mellom pasient  
 og behandler og skaper tillit
•	 Å delta i samvalg gjør at pasienten tar mer ansvar  
 for beslutningen som er tatt, følger opp behandlingen 
  bedre og får bedre effekt av behandlingen
•	 Samvalg forbedrer livskvaliteten, bidrar til økt  
 følelse av kontroll over tilstanden og kan være  
 symptomlindrende
•	 Samvalg kan redusere depresjon, tretthet (fatigue)  
 og grad av bekymring over tilstanden
•	 I et samfunnsøkonomisk perspektiv kan samvalg  
 potensielt redusere kostnader relatert til over- og  
 underbehandling

Samvalg for SAFOs medlemmer
Som pasient med en livsvarig tilstand, vil du og 
dine pårørende være spesielt opptatt av helsen 
din og hva som er den best mulige behandlingen 
for deg. Gjennom samvalg deltar du aktivt i din 
egen behandling og du kan engasjere deg ut ifra 
dine premisser i samarbeid med behandlende 
helsepersonell. At du selv engasjerer deg og deltar 
aktivt kan gi enda bedre resultat av behandlingen og 
vedlikeholde helsen din bedre på lang sikt.

Tre tips til samvalg
Når/hvis du skal begynne på en ny behandling, eller 
behandlingen din skal endres kan det være nyttig å 
stille behandleren din disse tre spørsmålene:
1) Hvilke alternativer har jeg?
2) Hva er sannsynligheten for ulike fordeler og ulem 
 per knyttet til behandlingsalternativene?
3) Forstår du hva som er viktig for meg?

Samvalg står sentralt i det politiske budskapet om å 
realisere “Pasientens helsetjeneste”. Både et miljø på 
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og i Helse 
Sør-Øst RHF pågår det også arbeid for å lage bedre 
tekniske løsninger som understøtter samvalg. Disse 
verktøyene kalles samvalgsverktøy. Samvalgsverktøyene 
som er utviklet gir ny kraft til begrepet” bruker-
medvirkning” ved å tilby en felles elektronisk plattform 
for deg som pasient, helsepersonell og andre involverte. 
På denne plattformen kan alle involverte kommunisere 
og samarbeide om å forbedre behandlingen din.
Samvalg er en rettighet. Benytt deg av denne 
rettigheten til å medvirke slik at du får den 
behandlingen som er best egnet for akkurat deg!
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HVEM ER HVEM 
Norges Handikapforbund er i dag en organisasjon med rundt 15.000 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 organisasjonene, 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 medlemmer bosatt i vår region: Buskerud, Vestfold og Telemark.

Tidligere har vi presentert:
Grenseløst 01.17: LFN  - Landsforeningen for nakkeskadde 
Grenseløst 02.17: LFS  - Landsforeningen for slagrammede 
Grenseløst 03.17: LFPS  - Landsforeningen for polioskadde 
Grenseløst 04.17: ALF  - Arbeidsmiljøskaddes landsforening

Alle artiklene er tilgjengelige på regionens nettsted eller ved å søke på landsforeningenes nettsider.
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- hvem er hvem: LFS

Denne gangen presenterer vi LARS – Landsforeningen For Ryggmargsskadde

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) er en landsomfattende forening for personer med ryggmargsskader, 
deres pårørende og andre interesserte. LARS har lokallag i Oslofjord Vest: LARS Oslofjord Vest. Det vil si at 

lokallaget har medlemmer i alle de tre fylkene. Oversikt og adresser finner du bakerst i Grenseløst.

Rundt 4500 – 5000 mennesker er ryggmargsskadet 
i Norge. Hvert år vil mange mennesker få en 
ryggmargsskade fra trafikkulykker, sport og 
arbeidsulykker, fall eller ved sykdom. 

En ryggmargsskade forandrer en persons liv – det 
kan være fysisk, emosjonelt og sosialt. Om du er 
nyskadet eller har levd med din skade over en tid, vil en 
alltids ha ting som dukker opp og spørsmål.

Når en person får en ryggmargsskade, betyr det at 
kommunikasjonen mellom hjernen og andre deler 
av kroppen blir brutt med det resultat at signaler 
ikke lenger når forbi skadestedet. Hvor mye av denne 
kommunikasjonen som er ødelagt, kommer an på 
både omfanget av skaden og skadenivået. Menneskets 
ryggmarg er en samling av nerveceller og sammen 
buntede nervefibere (axoner) som går fra hjernen til 
nedre del av ryggen. Ryggmargen fører beskjeder fra 
hjernen til hele kroppen.

Ryggmargen
Ryggmargen er beskyttet av ryggmargssøylen, som 
består av 33 individuelle segmenter (ryggvirvler). Disse 
ryggvirvlene har forskjellige navn avhengig av deres 
plassering. Disse er:
•	 7 cervicalvirvler lokalisert i nakken som på fag- 
 språket benevnes C
•	 12 virvler ligger i ryggens brystdel. De kalles for  
 thoracale virvler (Th)
•	 5 virvler i lendedelen. De kalles lumbale virvler (L)
•	 5 fem korsbenvirvler som er smeltet sammen til  
 korsbenet. De kalles sakralvirvler (S)
•	 4 virvler i coccyx området (halebeinet) som er  
 smeltet sammen

Ryggmargsskader kan oppstå ved alle nivå i 
ryggmargen, og skadenivået vil avgjøre hvilke 
kroppsfunksjoner som blir påvirket eller som går 
tapt. Ryggmargsskader kan forårsake forandringer på 
bevegelse, sensasjon følelse, blærekontroll eller andre 
kroppsfunksjoner. Hvor mye som påvirkes avhenger 

av hvor ryggmargen er skadet og hvor alvorlig skaden 
er. Hovedproblemet er at forbindelsen mellom hjernen 
og kroppen nedenfor skadestedet er svekket eller 
fraværende.

Gjenervervelse
Rett etter en traumatisk ryggmargsskade kan 
ryggmargen stoppe å gjøre jobben sin for en periode, 
dette kalles for ”spinal sjokk” og skjer i omlag 
halvparten av tilfellene ved traumatisk cervical 
ryggmargsskader. Gjenervervelse av reflekser nedenfor 
skadestedet markerer slutten på spinal sjokk perioden. 
På dette tidspunkt vil en lege kunne fastslå om en skade 
er komplett eller inkomplett. Er skaden inkomplett vil 
førligheten ved berøring og bevegelse kunne komme 
tilbake i større eller mindre grad. Dette er allikevel 
vanskelig å forutsi, og sjelden er det en kaller for 
komplette skader helt komplette.

Rehabilitering må begynne umiddelbart. Den 
enkelte vil bli instruert i øvelser for opparbeidelse 
av muskelstyrke, og det å benytte nødvendige 
hjelpemidler. Om ytterligere ervervelse av sensasjon 
følelse og bevegelse ikke skjer, vil rehabiliterings team 
hjelpe til med å utvikle nye mål.

LARS er en veldig aktiv organisasjon, hvor 
lokallagene rundt om i Norges land har høyt fokus på 
aktivitet. Dette gjør det spennende å være medlem 
i LARS. Nytt av året er det også at LARS i regi av 
hovedstyre vil arrangere 4 årlige arrangement fordelt 
på hver årstid. Dette er arrangement som er ment for 
hele familien og vil vare fra fredag til søndag. Fokuset 
vil være på aktivitet for alle. Grunnen til at dette er satt 
opp som et familiearrangement er at familien ofte er en 
ressurs som blir tatt for gitt.

Her kan de få et nettverk og høste erfaringer 
fra hverandre. Dette gjelder også barn av 
ryggmargsskadde. Det er viktig at disse også blir 
ivaretatt og kan få et nettverk. Mer informasjon om 
våre 4 årlige arrangementer finner du i siste utgave 
av medlemsbladet Patetra: www.yumpu.com/no/
document/view/59628275/patetra-3-2017
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LFPS.NO

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

- Landsforeningen for Polioskadde

Invitasjon likepersonkonferanse
Likepersonkonferanse på Sandefjord Motor Hotel 
fredag 27. april klokken 11.00

Veldig mange av våre medlemmer sliter med smerter 
og mange har prøvd ulike behandlingsmetoder. 
Effekten av behandlingene kan være gode for noen, 
men ingen effekt på andre. 

En behandlingsmetode som har hatt god effekt 
på økonomiansvarlig i Landsforeningen for 
polioskadde, Arne Furulund, er behandling med 
trykkbølge. Han er så fornøyd med resultatet av 
behandlingen at han vil formidle det videre til 
oss. Arne Furulund og kiropraktor Halvor Sørbye, 
kommer til konferansen vi skal ha fredag 27. april.

På nettet står det at trykkbølgen brukes mest på 
kroniske senebetennelser blant annet i skulder, hofte, 
albue, kne og akillessener. Andre eksempler på bruk 
kan være ved hælsporer og annen smerte i fotsålen.

Fordelen med behandlingen er at man stimulerer 
kroppen til selv å reparere problemet. Når man har 
gått med et problem over lengre tid, jobber ikke 
kroppen lenger med problemet. Ved trykkbølgen 
setter man igjen i gang prosessen av at kroppen fikser 
problemet.

Konferansen starter kl. 11.00. Dagen avsluttes 
rundt kl. 15.00. Det vil bli servert lunsj. 
Egenandelen er kr. 100,-. Meld deg på til leder i ditt 
lokallag innen 23. april.

Årsmøte LFPS Buskerud
Årsmøtet vårt er 19. mars kl. 18.00 på Åssiden 
Eldresenter. Påmelding til Unni Grønlund, tlf. 906 81 
497 og Anne Lise Bekkevold, tlf. 480 96 818 innen 4. 
mars.

Ønsker også å nevne Felleskonferansen sammen 

med LFPS Telemark og LFPS Vestfold 27. april kl. 
11.00 – 15.00 på Sandefjord Motorhotell. Påmelding 
til leder i LFPS Buskerud, Wera Fjeld, tlf. 415 18 848. 
Se omtale om konferansen i bladet fra leder i LFPS 
Vestfold.
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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- og 
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 funksjonshemmede.
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 
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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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.

Tekst: Torleif Støylen

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

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

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

SYNKRONE HENDELSER kalles det jo - tilfeldige 
hendelser og meningsfulle sammentreff - noe vi alle 
opplever: Vi går kanskje på gaten eller sitter i godstolen 
hjemme og tenker på et bestemt menneske vi burde 
kontakte - og så, der og da, møter vi akkurat det 
mennesket, om det er på gaten, eller de ringer oss der 
og da hvor vi sitter i godstolen og vurderer å ta kontakt 
selv. 

Tilfeldig - tenker vi når det skjer kun en gang, men 
når det skjer stadig, og med de samme menneskene, da 
undrer vi oss. Vi lever med det der rundt oss hele tiden, 
det vi ikke forstår, og det blir mer markert etter som 
årene går. Noen har flere slike mennesker de føler det 
er en trådløs linje til. Selv har jeg hatt tre. Den ene har 
naturlig nok vært partneren gjennom livet, men også to 
venninner som bare så vidt kjente hverandre. 

Det med partneren er ikke så originalt - det opplever 
mange og kalles ”vàrdøger” her i distriktet. Jeg hørte 
bilen hans komme (boble), parkere i tunet, sette 
nøkkelen i døra, og komme inn i gangen. Husker jeg 
ropte en gang: ”Ta med deg posten inn da?” Ikke noe 
svar. Jeg tittet i gangen, men ingen var å se der. Vel, slik 
var det nå da. Etter fem minutter kommer han, og nå er 
det han som kommer, samme prosedyren, og han har 
posten i handa, fant på å se etter i kassa. 

Akkurat slikt har mange opplevd. Ikke sikkert at 
det er så mystisk, men noen forklaring har jeg aldri 
hørt, men den kommer nok med tiden. Noe er mer 
besynderlig, og som jeg har tenkt mye på de siste 
dagene. En av de nevnte to venninnene døde nå nylig. 
Vi hadde kjent hverandre i over seksti år fra tenårene 
av, og hun og mannen hadde hatt 60 bryllupsdager 
sammen. Hun hadde vært alvorlig syk svært lenge, 
og det var ventet dette. Det var i minnestunden det 
skjedde. Tristhet og sorg preger jo slike samvær. 

Da ordet var fritt fant jeg å ville prøve å lette litt på 
stemningen ved å minne om den gladjenta hun som var 
gått bort også kunne være. I lystig lag pleide hun å reise 
seg ved bordet og synge Zarah Leanders : ”Vill ni se en 
stjerna, se på mej...”. Varm latter i forsamlingen - for 
dette hadde de fleste hørt. Stemningen ble bedre. Men 
til poenget, for det stopper ikke der. Skal tro om hun 
fulgte med meg fra ett eller annet sted også nå min 
gamle venninne? 

Tidlig neste morgen, kl. 4.00 satt jeg som vanlig med 
kaffekoppen i godstolen, og også som vanlig slo jeg på 
radioen. Straks var programlederen der og sier: ”Og nå 
kjære morgenfugler, har vi hørt Dan Anderson, han 
kjenner vi alle, men dere skal få høre noe helt annet - 

de eldste av dere husker den kanskje - men den høres 
sjelden nå, Zarah Leander vil synge sitt glansnummer 
”Vill ni se en stjerna, se på meg!... Det er en Garbo-
parodi”, sa han. 

Jeg ble stum, og det er da rart dere, der og da, den 
sangen jeg hadde sitert bare timer i forvegen og som er 
så sjelden å høre nå? Og ikke bare det, det kom et kåseri 
også i kjølvannet av denne sangen, og omtale av de tre 
divaene, på hvert sitt område, som levde den gangen: 
Zarah Leander, Greta Garbo og Marlene Dietrich. Det 
var spennende og nytt for meg. Hør bare hva jeg fikk 
vite: Zarah Leander (1907-1981) var en frisk revy- og 
kabaret-sangerinne, og noe helt annet enn skjønnheten, 
gåtefulle og myteomspunnet Greta Garbo(1905-1990), 
som vil leve i historien i all framtid. Hun trakk seg 
tidlig fra skuespilleryrket, viste seg ikke offentlig, 
ingen ektemann eller menn generelt hørte en noe om. 
Hun var rik selvsagt, og hadde primadonnanykker så 
det holdt. De eldste av oss som husker og så filmene 
”Kameliadamen” og ”Anna Karenina” glemmer dem 
aldri. Zarah Leander ergret seg grenseløst over henne 
bl.a. i sangen ”Vill ni se en stjerna... ”. ”Ni får mycket 
gjerna se på mej” sa hun. 

De var jevngamle de to, og Zarah bestemte seg som 
22-åring for at livet redan var slutt for hennes del. Det 
bestemte hun på en utedass på prestegården i Risinge 
hvor hun bodde. Hun satt der og leste brevet fra 
Dramaten i STOCKHOLM om at hun ikke var opptatt 
som elev fordi hun var ”u-egnat” - intet mindre”. Hun 
tenkte på Greta Garbo som nok aldri hadde fått et 
avslag, avslagene stod Greta selv for. Verdslig sang så en 
ikke med blide øyne på i prestegården i Risenge selv om 
den kom fra en utedass. 

Men Zarah skulle ikke bli boende der, og hun skulle 
leve, og også selv å bli en stjerne, men på et helt annet 
plan enn Greta Garbo. Det var i revyene til den berømte 
Ernst Rolf at Zarah gjorde det skarpt. Og hun sang 
for soldatene ved fronten, for å opprettholde moralen, 
som det het den gangen. Det samme gjorde den 
tysk-amerikanske skuespilleren og kabaret-sangerinnen 
Marlene Dietrich, som var kjent i Hollywood og 
Tyskland og blant soldatene hun også sang for under 
første verdenskrig. Men det var synkrone hendelser 
dette skulle dreie seg om innlegget mitt denne gang, og 
det var da det også? 

Ha det fint alle sammen og hilsen fra Else i A.L.F. 
Telemark. 

Hilsen Else B Andren
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- Kontakt oss

Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger

Regionstyret 2017 – 2019 
Leder:  
Gunvor Hegni  
(Permisjon)

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 
Augunsetvegen 14 
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  
Anne Marie Vike 
Tlf: 48 36 20 61 
vike.am@hotmail.com

NHF Modum 
Kontakt regionskontoret

NHF Nome 
Kari Dahl  
Grønsteinvegen 57, 3830 ULEFOSS 
Tel.: 97163788 
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.: 90759030 
vidarknutsen@hotmail.no

NHF Røyken 
Anne Kvale 
Odalsvn. 36, 3470 SLEMMESTAD 
Tel.: 414 33 228

NHF Sigdal og Prestfoss 
Kontakt regionskontoret

NHF Søndre Vestfold 
Gro Børresen Rohde 
Langes gate 7, 3264 LARVIK 
Tel.: 91 73 59 63 
borresen.gro.rohde@lf-nett.no

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

NHF Vest Telemark 
Gunvor Hegni  
(Permisjon)

NHF Øvre Eiker 
Kontakt regionskontoret

NHF Ål 
Kontakt regionskontoret

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

ALF Telemark 
Kontakt regionskontoret

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

Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde: 
LARS Oslofjord Vest 
Tom Henriksen 
Aspelund 3, 3430 SPIKKESTAD 
Tlf.: 95 78 08 80 
tomhenri@online.no
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Landsforeningen for Amputerte: 
LFA Oslofjord Vest 
Leif Larsen 
Nygårdveien 27 A, 3238 
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 
Kragerøgata 9c, 3730 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
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Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at Per var gått bord.  Vi ble kjent med Per  
via hans medlemsskap i Norges Handikapforund Søndre Vestfold.

På årsmøtet vi hadde 15.februar 2017 ble han valgt inn i styret vårt. 

For oss var Per en humørfylt, flink og aktiv mann, med glimt i øyet og  med mange 
meninger og ønske om å være med å gjøre hverdagen lettere for de som lever med 
funksjonsnedsettelser. Per var engasjert og ville lære mer om hvordan ting fungerte, ikke 
bare i Sandefjord hvor han bodde, men også andre steder i Vestfold og i organisasjonen. 

Han var den første til å melde seg når vi tok opp i styre at vi skulle hatt en frivillig til å sjekke 
ut noe, om det var et sted som skulle sjekkes ut, eller ta bilde av en fortauskant. Eller om det 
var noe vi trengte lage til arrangement vi skulle ha. 

Per engasjerte seg i ting han mente var viktig for dagliglivets gjøremål alt fra tilgang på 
ramper på buss og tog til bredde på dører på butikker. Han var opptatt av rettferdighet og at 
alle skulle med, uansett om man var gående eller rullende, om man hadde stor eller liten stol. 

Per var utrolig flink til å se det positive i alle, og han hadde alltid et smil på lur, en koselig 
kommentar og latteren satt løst.  

Vi savnet Per på styremøtet vårt, innslagene han kom med og meningene han hadde. 

Våre  tanker går  til Pers etterlatte og familie som vi vet betydde så mye for han, vi lyser fred 
over Pers minne .

På vegne av hele styret i Norges Handikap Forbund, Søndre Vestfold
Gro B Rohde 
leder

Minneord om Per Frederiksen
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Kryssord

Se løsning på side 42Kryssord
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Kalender og Sudoku

Lokallagskalender 2018
MARS
01    LFS Telemark - Årsmøte
02-04  NHFU OV - Årsmøte
05    NHF Nome - Årsmøte
05    NHF Vestfossen - Årsmøte
07    NHF Kongsberg - Årsmøte
10-11  LKB Buskerud - Badelandshelg  
     for familie
12    ALF Buskerud - Medlemsmøte
14    LFS Vestfold - Årsmøte,  
     Sandefjord med.senter
15    LKB Buskerud  - Årsmøte
15    LFPS Vestfold - Årsmøte
15    LFPS Telemark - Årsmøte  
     Norsjø hotell
19    LFPS Buskerud - Årsmøte
20    NHF Gol - Medlemsmøte
21    NHF Hurum - Årsmøte
21    NHF Søndre Vestfold - Årsmøte
22    NHF Grenland - Medlemsmøte

APRIL
05    LFS Telemark - Medlemsmøte
09    NHF Nome - Medlemsmøte
09    ALF Buskerud - Medlemsmøte
09    NHF Vestfossen -Medlemsmøte
24    NHF Gol - Medlemsmøte
26    NHF Kongsberg - Medlemsmøte
26    NHF Grenland - Medlemsmøte
27    LFPS Ve /Bu /Te - Likeperson- 
     konferanse

MAI 
03    LFS Telemark - Medlemsmøte
07    NHF Nome - Dagstur
14    ALF Buskerud - Medlemsmøte
22    NHF Kongsberg - Medlemsmøte
24    NHF Grenland - Medlemsmøte
28    LFS Telemark - Sommer- 
     avslutning

JUNI
12    ALF Buskerud - Ut i det blå 
16    NHF Grenland - Medlemstur
20    NHF Kongsberg - Sommer- 
     avslutning

AUGUST
02    NHF Grenland - Tur i samarbeid  
     med DNT
13    ALF Buskerud - Medlemsmøte
16    NHF Grenland - Medlemsmøte
16    LFPS Vestfold - Lunsjmøte
24-26  NHF Grenland - Medlemstur til  
     Merket
29.08  NHF Kongsberg - Medlemsmøte 

SEPTEMBER
13-16  ALF Buskerud - Høsttreff 
20    NHF Grenland - Medlemsmøte
25    NHF Gol - Medlemsmøte
26    NHF Kongsberg - Medlemsmøte

OKTOBER
08    ALF Buskerud - Medlemsmøte
18    NHF Grenland - Medlemsmøte
23    NHF Gol - Medlemsmøte
24    NHF Kongsberg - Medlemsmøte

NOVEMBER
12    ALF Buskerud - Medlemsmøte
22    NHF Grenland - Medlemsmøte
27    NHF Gol - Medlemsmøte

DESEMBER
05    NHF Kongsberg - Juleavslutning 
10    ALF Buskerud - Julemøte

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  
 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 tirsdag fra kl. 16.30 –  
 18.00. Kontakt lokallaget om dere vil  
 være med.

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

NHF Søndre Vestfold  
- El-innebandy og ledsagerstyrt  
 el-innebandy i Bugårdshallen  
 tirsdager fra kl. 17.00. Kontakt  
 lokallaget for mer informasjon.

NHF Nome  
- Trening i oppvarma basseng  
 torsdager fra kl. 15.00–16.00

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 nes

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?

te år?

rges Handikapforbund Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg 
hf.oslofjordvest@nhf.no - Svarfrist 01. november 2016.
e finnes blant våre annonsører og i artiklene i bladet

r sendes No
r pr epost: n
 Alle svaren

Navn:

Adresse:

Telefon:

Sva
elle
PS!

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

Hovedmedlemskap kr 350,-

Husstandsmedlemskap kr 175,-*

Juniormedlemskap kr 75,-*

Sidemedlemskap kr 40,-

Det gis 50 % studentmoderasjon på hoved- og 
husstandsmedlemskap. Det kan ikke tegnes æres-
medlemskap, eller andre former for medlem skap som 
ikke betales av det enkelte medlem.

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.

Løsning sudoku fra side 41

Beklagelse
En unnskyldning til Svein Erik Reienes!

I Grenseløst nr. 04.15 (julenummeret) 
trykket vi en morsom historie om de tre 
bukkene Diagnose. Dette lille eventyret 
ble utarbeidet av Svein Erik Reienes 
ifm med et arrangement i regi av HBF 
Rogaland. Historien ble tidligere benyttet 
i medlemsbladet Telemark Handikapinfo 
i 2004. Historien ble da presentert med 
en forsiktig tilrettelegging. 

Selv om historien er laget for lenge siden 
synes vi den var like aktuell i 2004 som i 
2015 og for så vidt også i år.

Dessverre gjorde vi den kardinalfeilen å 
foreta en «forsiktig tilrettelegging» av 
teksten. Dette er selvfølgelig ikke bra 
og vi burde ha innsett dette før vi trykte 
historien. Vi burde selvfølgelig også 
kontaktet Reienes og orientert ham om 
våre planer.

Vi beklager sterkt at dette ikke ble gjort!

Gunvor Hegni, regionleder



Returadresse:
Norges 
Handikapforbund
Oslofjord Vest
Skogergaten 1
312 Tønsberg44 
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