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Jeg har fått gleden av å fylle nok en 
utgave av medlemsbladet. Regionstyret 
har vedtatt at organisasjonskonsulent 
Kirsti Elise Fosshaug skal overta 
redaktøravnsvaret fra og med neste 
utgave. 

Dette bladet har fokus på 
rehabilitering. Dette er et svært viktig 
tema for alle medlemmene, og et tema 
som står høyt på agendaen hos lands-
foreningslagene. Samhandlings-
reformen stiller store krav til 
kommunenes tilbud, samtidig som 
mange opplever at det skjæres ned på 
rehabiliteringstilbudet i kommunene. 
Folks erfaringer så langt er utgangs-
punktet for rehabiliteringskonferansen 
2015. 

Nå er det et år siden eiendommen i 
Bodø ble solgt. I denne utgaven 
forteller vi hvordan pengene er 
plassert, hvilken avkastning dette vil 
gi i hvor mange år og hvorfor vårt 
inntektsarbeid er viktigere enn 
noensinne. Alle innspill på hvordan 
vi kan finansiere våre aktiviteter tas i 
mot med takk.

Kontoret har påskestengt 28. mars 
– 6. april . Jeg ønsker alle lesere en 
strålende påske!

Beste hilsen
Lizett Ulrika Skottestad

Kjære leser!
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R E G I O N L E d E R  H A R  O R d E T
Temaet i denne utgaven av «Vi gjør en forskjell» er rehabilitering. Et ord som brukes i mange sammenhenger og gir ulike 
assosiasjoner i forskjellige miljøer og fagområder. Ordet kommer fra latinsk re og habilis (dyktig) – gi æresoppreisning, sette i 
funksjonsdyktig stand igjen (Escolas ordbok). det er noe som er ødelagt som skal settes i stand slik at det kan fungere igjen. 

I et scenario etter en bilulykke kommer blålysetatene til med førstehjelp og 
akuttbehandling for å redde liv. Hva om de bare forlot åstedet etterpå og lot de 
skadde ligge igjen? de lever jo og jobben er gjort for akuttpersonalet. de fleste 
forstår at det ikke vil ende bra for de forulykkede på enten kort eller lengre sikt. 
Hvor vil jeg med dette? Jo, når livet er reddet og skader er lappet sammen skal 
personene fortsette å leve et liv i samfunnet. de skal bli i stand til å fungere 
igjen på best mulig måte, altså rehabilitering. 

Vi får stadig økt medisinsk kunnskap og bedre utstyr slik at flere overlever 
alvorlige ulykker og sykdommer der de tidligere ville omkommet. dette er bra, 
svært bra. problemet er at denne akutte fasen ofte er en kort periode i den 
skadde/sykes liv. Når kirurgen har gjort sitt må det komme inn noe annet for at 
personen skal kunne leve et så godt liv som mulig. dette annet er kyndig 
personell som hjelper pasienten med å lære å bruke kroppen på en ny måte, 
eller trener opp skadde kroppsdeler. Rehabilitering eller sette en i stand til å 
fungere igjen er en prosess som kan ta kort eller lang tid, og ikke sjeldent må 
gjentas i løpet av personens liv og skaden/sykdommens utvikling. 

I de siste årene har det aller meste av rehabiliteringen blitt flyttet fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene. dette har sammenheng med 
samhandlingsformen. I tillegg til mindre vekt på rehabilitering i sykehusene/
spesialisthelsetjenesten, har også bevilgningene fra helseforetakene til plasser 
i rehabiliteringsinstitusjoner gått ned.  

mange kommuner har vært uforberedt på utfordringene Samhandlings-
reformen har medført, eller er så små at de vanskelig klarer å bygge opp et godt 
rehabiliteringstilbud til mange grupper, særlig de med sammensatte og 
kompliserte skader/sykdommer. den som først taper på dette er den enkelte 
personen som ikke får raskt nok får et riktig tilbud om rehabilitering. Etter det er 
det samfunnet i sin helhet som taper. 

Rehabilitering koster, det er det ingen tvil om, men jeg vil påstå at det koster 
samfunnet mer ikke å investere i god rehabilitering til rett tid. Klarer vi å få flest 
mulig til å greie seg med minst mulig hjelp fra andre, tilbake i jobb redusert eller 
heltid og leve et aktivt liv hvor den enkelte har mulighet til å være fysisk aktiv, er 
dette en vinn-vinn situasjon for den enkelte og for samfunnet. 

NHF Nord Norge vil være med å gjøre en forskjell ved å arrangere en 
rehabiliteringskonferanse som du kan lese om i dette bladet. Konferansen skal 
gi politikere og ansatte i kommunene innsikt i folks erfaringer med Sam-
handlingsreformen så langt, og løfte frem hvordan noen kommuner har gjort 
seg gode erfaringer som de ønsker å dele med andre kommuner – begge deler 
er kunnskap til å lykkes. 

Jeg vil ønske alle medlemmer, tillitsvalgte, ansatte, samarbeidspartnere og andre lesere en riktig god 
påske. mye kos enten det er på hytta eller hjemme, sol, turer og ingen ulykker og skader. 

merete Krohn
r e g i o n l e d e r
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Først ut er rehabiliterings-
konferansen torsdag 16. april, 
deretter følger en hel dag med 
fokus på lokallagsarbeid – og 
samarbeid, før vi i helgen 
diskuterer fremtidig politikk, 
organisasjonsutvikling og 
økonomi. 

For første gang kan vi alle være 
samlet på samme hotell uansett 
hvor mange rullestolbrukere 
vi blir. Tidligere år har vi vært 
tvunget til å splitte oss opp fordi 
hvert hotell i byen bare har hatt 
en håndfull hotellrom som er 
egnet for rullestolbrukere. 
Gleden er derfor stor over at det 
nybygde hotellet The Edge har 
hele 29 HC-rom. Nå kan vi være 
samlet alle mann alle de fire 
dagene konferansen, samlingen 
og årsmøtet avholdes. En ting 
som man må bite seg merke i er 

at hotellet ikke har egne 
parkeringsplasser tilknyttet seg, 
verken vanlige parkeringsplasser 
eller HC-plasser. Vi prøver å finne 
en løsning på dette til datoene 
nærmer seg. 

I tillegg til de vanlige årsmøte-
sakene, bruker NHF NN å løfte 
frem et aktuelt tema på hvert 
årsmøte. I 2015 kommer Camilla 
Huggins Aase, interessepolitisk 
rådgiver ved NHF hovedkontor, 
til å holde et innlegg om FN-
konvensjonen for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. Hva 
betyr konvensjonen og hvordan 
kan vi bruke den i vårt på-
virkningsarbeid i kommunene? 
dette håper vi å få svar på. det 
vil åpnes opp for å stille spørsmål 
så vi kan få i gang en diskusjon 
rundt konvensjonen. 

Har du tanker rundt hva NHF NN 
bør jobbe med? delta på ditt 
lokallags årsmøte for å fremme 
dine innspill der. den som 
lokallagsårsmøtet velger som 
delegat til regionårsmøtet kan ta 
med seg dine innspill videre til 
regionårsmøtet. 

Ta kontakt med oss hvis du vil 
vite mer. Vi håper at så mange av 
dere som mulig kan delta på vår 
spennende konferanse, samling 
og regionårsmøte.  

 KONFERANSEN SAmLINGEN REGIONÅRSmøTE 
mer informasjon side 6 og 7. 
påmelding via nettsiden vigjoren-
forskjell/rehabilteringskonferansen 
Ring Kirsti på 77 67 20 30.

Alle lokallagsledere ønskes 
velkommen til å diskutere lokal-
lagsarbeid! Vi gleder oss til sammen 
å se fremover. 

Hva skal NHF NN jobbe med 
fremover? Send dine innspill med 
lokallagets delegat. Eller ta kontakt 
med Lizett på 77 67 20 30.

- 3 i 1 
Vi håper på et rekordstort oppmøte på regionårsmøtet som avholdes 18. – 19. april i 
Tromsø. For å gjøre det spennende å ta turen til Tromsø tilbyr vi et 4-dagers program 
med mye påfyll på byens nyeste hotell «The Edge».

KONFERANSE - SAmLING - REGIONÅRSmøTE

REGIONÅRSmøTE
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Hvordan
kan du bruke

FN-konvensjonen?

Norge ratifiserte FNs konvensjon om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne (forkortes CRpd) 

sommeren 2013.  den ble dog ikke tatt inn i norsk lov, og 
Norge har hverken signert eller ratifisert tilleggsprotokollen 

til konvensjonen, som ville gitt oss individuell klagerett til FN. 
Likevel er konvensjonen et verdifullt dokument, og som bare 

vil bli viktigere i tiden som kommer. derfor er det viktig å forstå 
hva konvensjonen er, og hvilke muligheter som ligger i denne. Så, 

hvordan kan vi bruke konvensjonen i vårt lokale arbeid, trass i 
manglende lovfesting?

Først er det greit å vite litt om oppbyggingen av konvensjonen. 
Konvensjonen består av 50 artikler. de fire første artiklene er formåls-

artiklene, og sier noe om de grunnleggende prinsippene som 
konvensjonen er basert på, og artikkel 5-30 er rettighetsartiklene. (Artikkel 

31-50 er prosedyreartikler, og er ikke så viktige i denne sammenhengen.) 
disse artiklene, altså artikkel 1-30, er gull verdt, for brudd på disse betyr 

faktisk brudd på menneskerettighetene. Selv om konvensjonen ikke er tatt 
inn i norsk lov, tror jeg det sitter langt inne for saksbehandlere eller lokal-

politikere å gjøre vedtak som faktisk bryter menneskerettighetene! derfor er 
det viktig å kunne konvensjonen, og å huske å bruke den – min erfaring er at 

den kan anvendes til nesten alt vi i NHF jobber med. 

Jeg vil oppfordre alle til å studere den godt. Ha gjerne en sak dere jobber med i 
bakhodet samtidig som du leser konvensjonen, og bit deg merke i hvilke artikler 

du kan benytte deg av. Er et offentlig svømmebasseng utilgjengelig? da ville jeg sett 
på artiklene 3, 9, 25 og 30. utilgjengelige skolebygg? Se f.eks. på artiklene 3, 9 og 24. 

Legg merke til at jeg i begge eksemplene nevner art.3. Art.3 er en av formålsartiklene, 
og nevner prinsippene i konvensjonen, som f.eks. ikke-diskriminering og 

tilgjengelighet. Klarer man å vise til brudd på art. 3, har man vist at formålet med hele 
konvensjonen er brutt – og det er et ekstra kraftig signal å sende, så bruk det!

Vi har enda en vei å gå med å få konvensjonen inn i norsk lov på linje med de andre 
konvensjonene Norge har ratifisert, men jeg mener likevel at vi har fått et kraftig verktøy i 

den om vi bare bruker det. Gjør det derfor til en vane å se gjennom konvensjonen for hver sak 
du jobber med, så tror jeg den kan hjelpe oss i vårt påvirkningsarbeid fremover.

Tekst: Camilla Huggins 
Camilla har mastergrad i sammen-
lignende politikk fra uiB, og har 
jobbet i NHF som interessepolitisk 
rådgiver siden 2013.
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Konferansen er åpen for 
alle, og den er spesielt 
nyttig for deg som på 
en eller annen måte 
forholder deg til 
rehabilitering. 
deltakeren på 
konferansen kan være 
mottaker av 
rehabilitering, være 
pårørende, politiker, 
helsearbeider, eller saks-
behandler/konsulent 
med rehabilitering som 
arbeidsområde. 

Vi legger konferansen 
tett opp til vårt 
regionårsmøte, og 
håper at våre 
medlemmer i lands-
foreninger og lokallag 
kan delta på begge 
arrangementene når de 

kommer til Tromsø. 

det viktigste med 
arrangementet er å 
sette fokus på 
rehabiliteringstilbudet i 
kommunene der folk 
bor. 

Vi ønsker å finne ut om 
kommunene og helse-
foretakene har nærmet 
seg hverandre under 
samhandlingsreformen. 
Hvordan opplever folk 
rehabiliteringstilbudet 
der de bor, og hvordan 
kan deres historier 
hjelpe kommunene 
til å bli (enda) bedre? 
Hvordan har andre løst 
rehabiliterings-
utfordringer i sin 
kommune, og hva sier 

forskningen om dagens 
situasjon og muligheter 
for økt opplevelse og 
mestring?  målet er at 
alle som deltar reiser 
tilbake til sin kommune 
med nye tanker og 
inspirasjon til det videre 
arbeidet med 
rehabiliteringstilbudet.

prosjektgruppen har 
bestått av fire damer 
som har hatt hoved-
ansvaret for form og 
innhold i konferansen. 

under planleggingen av 
konferansen har vi 
etablert et samarbeid 
Kommunesektorens 
organisasjon (KS), og KS 
har nå blitt vår med-
arrangør. Vi har også 

knyttet kontakt med 
Helse Nord for å nå 
bedre ut med 
informasjon om 
rehabiliterings-
konferansen.

ønsker du å delta? 
du finner elektronisk 
påmeldingsskjema på 
nettsiden; 

www.vigjorenforskjell/
rehabilterings-

konferanse 

Ring Kirsti om du vil at 
hun fyller ut skjemaet 
for deg, tlf. 77 67 20 30. 

Av: Kirsti Fosshaug

Et viktig arrangement for Norges Handikapforbund Nord-Norge er Rehabiliteringskonferansen 2015 – 
bedre rehabilitering der folk bor - som arrangeres i Tromsø torsdag 16. april. Vi trenger en konferanse som 
har fokus på folks opplevelser av rehabiliterings tilbudet. dine opplevelser er viktige fordi du vet hva som 
fungerer og hva som ikke fungerer. denne erfaringskompetansen ønsker vi å dele med helsearbeidere og 
kommunepolitikere som legger rammer og gir innhold i rehabiliteringstilbudet i kommunene. 
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KONFERANSEN HAR FOKuS pÅ pÅRøRENdE

p R O G R A m

09.00 Registrering

09.30 Bakgrunn og intensjonen med Samhandlingsreformen 
- de sentrale myndigheter redegjør for Samhandlingsreformens utfordringer, målsettinger,   
 status og veien videre. Av Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Koordinator for oppfølging av   
 samhandlingsreformen, Helsedirektoratet.
- Hvordan kan samhandlingsreformen gi et bedre og mer brukerstyrt rehabiliteringstilbud i   
 kommunene? Guri moen Lajord, rådgiver i KS Nord-Norge og jobber med implementering av   
 Samhandlingsreformen
- Helse Nords rolle og samarbeidet med kommunene. Av Knut Harald Tjeldnes, seniorrådgiver,   
 fagavdelingen Helse Nord RHF.

10.40.  Samhandlingsreformens voksesmerter illustrert med enkelthistoriene
- Livet med en slagrammet i familien. Av marit Workinn, pårørende til Trond Workinn som ble   
 rammet av slag i 2010.
- Ikke glem de pårørende. Av Heidi Norman Einvoll, medlem i Landsforeningen for kvinner med  
 bekkenløsningsplager (LKB) og pårørende. 

11.30-12.15 Lunsj 
- Tilbake til livet. Av Asbjørn Larsen, daglig leder på Kafe X forteller om veien tilbake livet etter   
 mange år som rusmisbruker. Hva kan kommunen gjøre for folk som vil ut av rusmisbruket? 

12.35 Tanker og ideer om hva vi kan gjøre for å få en bedre rehabilitering i kommunene.
- Helsefokus framfor sykdomsfokus, og effekten av denne. Eva Langeland, Førsteamanuensis   
 dr.polit/Associate professor, phd. 
- Å forstå utfordringene er halve svaret - hvordan ser helsetjenesten ut fra pasientenes per  
 spektiv? Av Gro Berntsen, lege og forsker ved universitetssykehuset i Tromsø.  
- Interkommunalt samarbeid.  Av Claes Sellæg, daglig leder ved Namdal Rehabilitering. 

14.10-14.30 kaffepause
- Hverdagsrehabilitering. Av Åse Bente mikkelborg, prosjektleder Hverdagsrehabilitering i Bodø.
- BpA eller hjemmehjelp og støttekontakt – variasjon i organisering av tjenestene gir en mer hel  
 hetlig rehabilitering.  Gladys Sanchez, rådgiver Norges Handikapforbund.  
- Betydningen av riktig hjelpemiddel i rehabiliteringsprosessen.  Av Guri Henriksen, rådgiver   
 Norges Handikapforbund.  

15.45 Avslutting – da vet vi hvor vi står, men hva nå? Av Helge Jakobsen, ildsjel i Radio Rana og   
 Norges Handikapforbund.
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Transport-tjenesten for funksjonshemmede har i mange år vært gjenstand for debatt i de funksjons-
hemmedes organisasjoner. Ordningen er finansiert gjennom rammeoverføring fra samferdsels-
departementet til fylkeskommunene, som deretter fordeler midlene til de ulike kommuner.  En 
følger det såkalte sektorprinsippet. denne fordelingsmodellen gjør at det blir stor forskjell i hva den 
enkelte funksjonshemmede blir tildelt avhengig i hvilket fylke en bor i. TT-ordninga skal være et 
suplement til kollektivtilbudet og skal brukes til transport til fritids og kulturaktiviteter. Ordningen 
gir de funksjonshemmede en bedre hverdag og økt livskvalitet. Etter Nordland fylkestings budsjett-
behandling ble TT-ordninga en av de store taperne med et redusert tilbud der en tredel av brukerne 
fikk redusert kronebeløp eller at de ikke lengre er tilsluttet ordningen.

på bakgrunn av  raseringen av TT-ordningen i Nordland anmoder årsmøte i NHF Rana region-
styret og sentralstyre i NHF og jobbe aktivt overfor regjering og storting slik at funksjonshemmede 
uansett hvor de bor ilandet kan få en lik og rettferdig offentlig finansiert transporttjeneste.

Vi 
er en 

stor region. 
Vi kan ikke 

sammenlignes med 
noen andre NHF-regioner når 

det kommer til størrelse, geografi, 
befolkningstetthet, reisemuligheter og 

ikke minst kostnader og tid forbundet med 
reiser. uansett hvordan vi velger å forholde oss til 

disse faktorene, så vil de spille inn på hvordan regionen 
og lokallagene samt lokallagene og styrene seg i mellom klarer 

å samhandle. Regionstyret og de ansatte på regionkontoret kjenner 
godt til mange av utfordringene som lokallagene våre sliter med. det er få 

som drar lasset med den konsekvens at mye av arbeidet ligger på få skuldre, det 
er vanskelig å rekruttere nye medlemmer og spesielt yngre medlemmer, man opplever 

lite engasjement blant medlemmene som ofte ikke møter opp til medlemsmøter, 
turer etc. og det er vanskelig å nå frem med budskapet i kommunen. 

på den lyse siden er lokallagenes økonomi blitt god da de fleste 
mottar bingomidler. Regionårsmøtene er hektiske og det er 

vanskelig å få inn nok tid til lokallagenes egne innspill. I 
2015 prøver vi derfor noe nytt. dagen før årsmøtet 

setter vi av en hel dag til lokallagene - hvor de 
selv kan sette agendaen for hva de vil 

diskutere. Klarer vi sammen å finne 
muligheter som kan gi bedre sam-

handling og en god sam-
hørighetsfølelse?  

Vi gleder oss!

LOKALLAGENES dAG

dAGEN FøR REGIONÅRSmøTET NHF RANA

Ernly Eriksen ,  Leder NHF Rana.

- EN RETTFERdIG TT-ORdNING

ÅRSmøTEuTTALELSE

8 VI GJØR EN FORSKJELL
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Nei til EU er en organisasjon og en bevegelse som på kort 
tid kan mobiliseres til større aktivitet enn i dag. En viktig op-
pgave er å opprettholde denne beredskapen. I tillegg skal 
organisasjonen skape debatt og motstand mot ja-sidens 
snikinnmelding av Norge i EU. Her har Troms Nei til EU en 
særlig oppgave i å overvåke hvordan nordnorske interesser 
ivaretas, ikke minst knyttet til ressursforvaltningen.

For mer informasjon, se http://troms.neitileu.no

Troms Nei til EU NORD-NORGES ORTOPEDISKE VERKSTED

Støtter NHF arbeide 
innen universell 

utforming.

www.tromsfylke.no

Pb. 6600, 9296 Tromsø
Tlf. 77 78 80 00

BPA-Nord (Privat Omsorg Nord) tilbyr 
brukerstyrt personlig assistanse i Tromsø, 
Harstad og Narvik. Søk din kommune og 
velg oss! Trygghet, kontiunitet og forutsig-
barhet er viktige stikkord. Kontakt oss på 
telefon 406 22 364 for mer info.

www.privat-omsorg.no
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Vesterålsgata 57, 8400 Sortland • tlf. 75 40 17 00

Sjøgata 15, 8006 Bodø
Tlf: 75 40 25 30 • www.kpb.no

INDEKS NORDLAND
Mer lønnsom enn 

landsgjennomsnittet
Høyest kapasitets
utnyttelse i Norge

Befolkningsvekst  
i 28 kommuner

Venter god  
vekst i 2015

Har 67 % av eksporten 
fra NordNorge

En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015
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Rett begrep er «på rett plass til rett tid», men for meg ble 
livet endret fordi jeg satt ved min egen kontorpult til feil 
tid. den 15.7.1998 var en flott dag med sol og vind, min 
eneste bekymring var om det ble mye motvind når jeg 
skulle sykle hjem. Gjennomtrekk førte til at vinduet som 
vendte innover blåste opp og rev ned hele lysarmaturen 
fra taket. den traff med i nakken og yrkesskaden var et 
faktum.

To år med ulik grad av sykefravær, undersøkelser, smerter 
og gradvis tap av gangfunksjon.  den 17.11.2000 fikk 
jeg beskjed om at jeg hadde en cyste i nakken på nivå 
C6/C7, og det måtte en operasjon til relativt raskt for 
å unngå full lammelse fra brystet og ned. Et sjokk rett 
og slett. Jeg ser i min 7.sans for 2000 at jeg den 4.-5.12. 
skulle vært på jobbkurs i Oslo, men i stedet ble det uNN 
den 5. og operasjon den 6.12.2000. En helt ny hverdag 
startet i mitt liv. 

Lammelsen var unngått, men trykket denne cysten 
hadde gitt på ryggmargen laget mye krøll i systemet 
og kommunikasjonen mellom hjernen og ut til armer 
og bein. Jeg hadde fått en «ny kropp» med merkelige 
nevropatiske smerter og ubehag. Etter oppholdet på 
nevrokirurgen ble jeg overført til Fysikalsk medisin og 

rehabilitering på uNN.

Etter mye prøving og lite fremgang spurte fysio-
terapeuten om det var noe jeg opplevde som noen 
lunde behagelig. Ha beina i varmt vann demper på kulde 
følelsen. Jeg vikk beskjed om å skaffe shorts og stille til 
behandling på et av badene på Fys.med. Varmt vann og 
massasje, svetten rant både hos meg og terapeutene, 
men det ble sakte men sikkert et vendepunkt. Jeg kan 
ikke glemme den dagen terapeuten fikk meg opp å stå 
barbeint på bad gulvet og sa «kan du ta et skritt frem». 
Jeg var helt blank, hvordan flyttes en fot? måneder med 
vann behandling, på med sandaler og gå trening ved 
hjelp av en, to eller tre terapeuter. Glede over fremgang 
og skuffelser over stagnasjon, men jeg lærte å gå 
fremover. det å snu var et eget kapittel for her måtte 
også overkroppen følge med, men det gikk det også 
etter hvert.

Samtidig med gå trening ble rullestolen introdusert som 
hjelpemiddel. Etter min mening helt unødvendig for jeg 
skulle da gå på mine to bein ut fra uNN når den tid kom. 
Her måtte jeg nok bite i det sure eplet. det ble både 
manuell og elektrisk rullestol, tilpasset bil, trappe heis 
mm. 

pÅ RETT pLASS 

TIL FEIL TId
mIN  REHABILITERINGSHISTORIE AV mERETE KROHN

JEG GLEmmER IKKE
    dEN dAGEN

RuLLESTOLEN BLE ETT
    HJELpEmIddEL

da terapeuten fikk meg til å stå barbeint 
på bad gulvet og sa “kan du ta et skritt 
frem”

Rullestolen var etter min mening helt unødvendig - 
jeg skulle da gå på mine to bein ut fra uNN når den 
tid kom



“Høy egeninnsats 
kombinert med 

dyktige fagfolk innen 
rehabilitering og en 

familie som har 
støttet meg  har gitt 
store resultater i mitt 

liv”

I de første årene etter operasjonen hadde jeg flere lengre 
og kortere opphold på Fys.med, samt polikliniske timer. 
Kjyndige fysioterapeuter på uNN som fulgte meg opp 
og ergoterapeuter både på uNN og i Tromsø kommunen 
som hjalp til med hjelpemiddel. da kommunen skulle 
overta rehabiliteringen ble det satset på samkjøring slik 
at den erfaringen fysioterapeutene på uNN hadde 
opparbeidet seg ble overført til den kommunale 
fysioterapeuten.     

min dyktige fysioterapeut i kommunen begynte i 2004 
på uNN og «tok med på lasset». Jeg hadde trening 
sammen med han to ganger i uka over en periode på to 
tre år. En meget dyktig fysioterapeut med utrolig 
tålmodighet, fantasi og mot til å sette krav. det var 
uvurderlig å ha samme terapeut over tid slik at jeg ble 
trygg på han og terapeuten ble godt kjent med mitt 
tilfelle og hva han kunne utfordre meg på. det nyttet 
ikke for meg å si at nei det er umulig når han satt frem en 
ny utfordring. Gikk det galt, så stolte jeg på at han hjelp 
meg med å få stoppet ufrivillige bevegelser. Terping og 
terping ble tilslutt til mestring.  Nye utfordringer, ny 
terping, noen steg tilbake og så mestring igjen.  

I mars 2001 fikk jeg inn operert en medisinpumpe som 
ga spasmedempende medisin baklofen rett inn i 

ryggmargen eller spinalvæsken. denne hadde jeg i 8 år 
uten at den, selv med høy dose, klarte å ta alt av 
ufrivillige bevegelser. de som kjenner til baklofen vet at 
det gjør musklene svært avslappet, så jeg har aldri vært 
så myk som jeg var da. Artig å kunne brette seg 
nærmest i sammen, men ulempen var lite muskelstyrke. 
I 2009 ble pumpen fjernet. dette var en ny situasjon og 
jeg fikk igjen treningstimer med min supre uNN fysio-
terapeut som nå var spesialist i nevrologi. Lista lagt 
høyere med nye utfordringer verken jeg eller min kjære 
terapeut hadde trodd var mulig tidligere. 

Sommeren 2010 tok jeg utfordringen med å sette meg 
på en vanlig sykkel, og det var en suksess. Et mål jeg 
hadde hatt i flere år ble nådd. Klatreveggen har også blitt 
en svært god arena for egentrening.

Veien fra å være avhengig av rullestol til nå å ha den som 
avlastning har vært lang og krevd stor innsats. Ingen 
fremgang har kommet av seg selv, det har og koster 
smerter. Jeg kan klappe meg selv på skulderen, men er 
også takknemlig for den hjelpen jeg har fått av dyktige 
terapeuter. En stor suksessfaktor her mener jeg er at jeg 
har hatt samme terapeuter over lengre tid. 
Høy egeninnsats kombinert med dyktige fagfolk innen 
rehabilitering har gitt store resultater i mitt liv.

Private bilder



HVERdAGS-

REHABILITERING

det startet i 2011 da vi fikk 
informasjon om Fredericia 
kommune i danmark, som 
kunne vise til svært gode 
forsknings resultat på deres 
arbeid med hverdags-
rehabilitering.
 
det essensielle i metoden; 
tett tverrfagligsamarbeid, 
brukerstyrt mål, kart-
legging av rehabiliterings-
potensial, rehabiliteringen 
foregår i brukers hjem/
omgivelser, intensiv 
trening, engasjerte med-
arbeidere, evaluering 
og justering innenfor en 
tidsavgrenset periode. 

målgruppe: voksne med 
funksjonsfall som har 
rehabiliteringspotensial 
og som er motiverte for 
rehabilitering.

Resultatene i prosjektet 
viser at stort sett alle som 
får tilbud om hverdags-
rehabilitering, oppnår 
god effekt i form av økt 

mestring og 
selvstendighet. dette 
har gitt økt forståelse for 
viktigheten av tverrfaglig 
intensiv innsats, samt fokus 
på ressurser og mestring 
tidlig i forløpet.
 
Videre gevinst er at 
innbyggerne i større grad 
gjøres i stand til å leve det 
livet de ønsker å leve, samt 
bo lengre i sine hjem. 

Fra 01.09.14 gis det tilbud 
om hverdagsrehabilitering i 
alle ordinære 
hjemmetjenestesoner.

 «3 vinn» i hverdags-
rehabilitering:
• Et verdig tilbud til 
innbyggerne
• Ansatte synes det er 
positivt å arbeide med 
utvikling
• Bedre kommune økonomi 
på sikt

Av: Åse Bente mikkelborg

I BOdø KOmmuNE
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NHF NORd-NORGE

VISER VEI
Ved å invitere Bodø til konferansen for å dele sin historie om hvordan lykkes med hverdags-
rehabilitering med andre kommuner, bidrar NHF NN til at flere kommuner i landsdelen kan 

lykkes med dette.”



mIN ERFARING

Jeg ble låramputert i 
1983 og var da 28 år 
gammel. Jeg fikk ganske 
snart begynne å bruke 
protese. det gikk relativt 
greit de første årene.

Etter 3-4 år nærmest 
kollapset ryggen på 
grunn av skjev-
belastning. Jeg fikk 
etterhvert et opphold på 
Valnesfjord Helse-
sportssenter. Her klarte 
de å få skikk på ryggen. 
Jeg har totalt vært på 
treningsopphold der 4-5 
ganger, siste gang i 2014. 
Jeg mener bestemt at 
disse oppholdene har 
holdt meg unna rulle-
stolen, jeg er i dag 59 år.

For min del så har 
opphold på 
rehabiliteringssenter i 
regionen vært 
avgjørende for min 
livskvalitet.  Sykehusene 

kan avhjelpe den akutte 
situasjonen, men uten 
hjelp på et 
rehabiliteringssenter 
tror jeg nok jeg har vært 
rullestolbruker i dag.

Jeg har erfaring fra 
rehabiliteringssenter i 
regionen (Valnesfjord 
Helsesportsenter) og fra 
utlandet(Sverige).

mitt inntrykk er at 
Valnesfjord Helse-
sportsenter holder et 
høyt nivå. Jeg tror også 
at det er viktig at de har 
forutsigbarhet. dette for 
at de skal kunne 
rekruttere de beste 
medarbeiderne til 
enhver tid og holde 
bygningsmassen på et 
forsvarlig nivå.

Odd-Harald Kristoffersens historie!

mEd VALNESFJORd HELSESpORTSENTER

Foto:  Valnesfjord Helsesportsenter

Foto:  Valnesfjord Helsesportsenter

Foto: Valnesfjord Helsesportsenter
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Som dere vet solgte 
NHF NN en eiendom i 
Bodø som gav oss en 

kjærkommen inntekt på 
7,3 millioner netto i januar 
2014. da vi fikk denne egen-
kapitalen mistet vi retten til 
driftstilskudd samtidig som 
vi fikk økte utgifter i form av 
utgifter til regnskapsføring, 
revisjon, datalinjer og 
lisenser etc som tidligere ble 
dekt av NHF sentralt. 

I løpet av 2014 har regionen 
spist 1, 6 millioner av vår 
nye kapital. Som i andre 

virksomheter er det drifts-
utgiftene, herunder spesielt 
lønnsutgiftene, som er den 

desidert største utgiftsposten 
i NHF NN. det er også disse 
utgiftene som er vanske-
ligst å få eksterne midler 
til å dekke. det som kalles 
aktivitetsutgifter er lettere å 
få dekt. 

Regionstyret har vedtatt 
å plassere 5 millioner 
av kapitalen i aktiv 

forvaltning hos Sparebank1 
Nord-Norge (SNN) i en 5 årig 
tidshorisont, mens det 
resterende beløpet er satt av 
på en brukskonto som brukes 
til daglig forbruk og buffer. 
den anbefalte porteføljen 
fra banken ut fra vårt ønske 
om lav risiko var 50 % i lange 
renter (obligasjoner), 15 % i 
korte renter (bankinnskudd),  
16 % i utenlandske aksjer, 4 

% i fremvoksende markeder 
og 5 % i norske aksjer. de 
utenlandske aksjene 
representerer her en lavere 
risiko enn de norske 
aksjene. SNN har estimert 
5-6 % avkastning med en slik 
plassering i 5 år. Investerings-
rådgiver Kent-Ove Rossvold i 
SNN vil holde et innlegg om 
plasseringen på regionens 
årsmøte slik at alle får en god 
innføring og kan få svar på 
spørsmål. 

man forstår raskt av 
dette at avkastningen 
på plasseringen på 

5 – 6 % er langt fra å dekke 
lønns – og personalutgiftene 
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“uTEN INNTEKTER VARER 

EGENKApITALEN 

I 5 ÅR”

16 VI GJØR EN FORSKJELL



17VI GJØR EN FORSKJELL

som i 2014 utgjorde nesten 
1,3 millioner. I andre regioner 
har man kuttet ned antall 
stillinger ved regionkontoret. 
problemstillingen med å 
kutte ned på antall stillinger 
har også regionstyret i vår 
region diskutert, men 
foreløpig  er dette ikke 
ønskelig siden det er de 
ansatte som skal planlegge 
og utføre de inntekts-
givende tiltakene. det er 
viktig å opplyse om at det 
er1,5 stillinger som 
finansieres av regionens 
egenkapital dvs. 1 million, 
men organisasjons-
konsulentens halve stilling 
som koster 284 000,- 
finansieres av eksterne 
midler (prosjektmidler). 

Figuren nedenfor viser 
hvordan egenkapitalen 
spises opp i løpet av 5 år 

dersom vi ikke klarer å skape 
inntekter som på sikt er i 
balanse med utgiftene. dette 
er de harde realitetene.

Så hva gjør vi for å skape 
nye inntekter? Regionen 
har 2 store prosjekter 

som kan skape nye inntekter; 
Nord-Norges Reiselivsmesse 
(tidligere kalt EnklereFerie) 
som tilbyr seminar til reise-
livssaktørene og 
Rehabiliteringskonferansen 
2015. Inntektene her er 
standleie, deltakelses-
avgifter, annonseinntekter og 
sponsormidler. Sparebanken 
Nord-Norge er positiv til å 
være en døråpner inn mot 
næringslivet i form av at de 
inviterer oss med på sine 
arenaer hvor næringslivs-
aktører samles. Her kan vi 
komme i kontakt med 
aktører som vi etter hvert 
kan søke om støtte hos. Vi 
må også invitere oss selv til 
møter med bedrifter hvor vi 
presenterer våre prosjekter, 
og be om møter med 
stiftelser som deler ut penger 
så vi kan skreddersy prosjekt-
søknader. 

Fremstillingen viser at 
pengene NHF NN fikk av 
salget ikke er en 

«sepreptas krukke».  det 
må fylles på for at vi ikke 
om toppen 5 år igjen er helt 
avhengig av driftsmidler for å 
kunne eksistere. I likhet med 
eksterne kan lokallag/-
landsforeningslag eller 
enkeltpersoner være 
sponsorer til de ulike 
prosjektene eller generelt til 
drift. Lokallag som 
bidrar med midler til f.eks 
rehabiliteringskonferansen 
vil få profilere seg på 
konferansedagen eller i 
utsendt matreiale. Hver 
enkelt person eller lokallags 
som gir bidrag til prosjektene 
eller drift vil vil være med 
å gjøre NHF NN i stand til å 
jobbe for å gjøre en forskell i 
samfunnet vårt og for enkelt-
personer.



KOm Å SNAKK
mEd OSS!

NHF Brønnøy inviterte politikere, kommune-
administrasjon, næringsliv og kommunalt råd for 
funksjonshemmede til en samtale om universell 
utforming/tilgjengelighet og omtanke for 
hverandre. det ble et positivt møte med fokus på 
menneskeverd og det å starte med de enkle grep. 

møtet var en del av oppfølgingen av Setrums
prosjektet som ble satt i gang i 2011 i Brønnøysund. 
Brønnøysund var den byen 
som utmerket seg mest 
positivt blant byene vi 
besøkte. Her er det 
ramper foran de fleste 
inngangspartiene. Ikke 
alle rampene var helt 
i tråd med regel-
verket, men dog. 
det som gjenstod 
her var i stor 
grad dør-
åpnere. Som 
i mange 
andre 
kommuner 
er dørene 
ofte tunge å 
åpne. det er 
mye vind I nord-
norske kommuner 
og lette dører fører 
gjerne til at dører 
blåser opp, eller kan 
være vanskelig å lukke 
etter å ha blitt åpnet. 
Likevel er regelverket klart 
her, maks 2 kg åpnings-
kraft er tillatt for å åpne en 
dør. dersom det er mer enn 2 kg kreves det en 
automatisk døråpner. dette måles lett med en 
fiskevekt som festes i døren. Når man trekker opp 
døren vises antall kilo på vekten. 

Jeg tok en runde i byen for å se om det var 
kommet flere døråpnere på plass siden 2011. 
på min raske gjennomgang kunne jeg se et par 
flere døråpnere, men fortsatt manglet det mange 

steder. Samtidig observerte jeg at hele 30 
virksomheter hadde samlokalisert seg i et kjøpe-
senter i byen. Bortsett fra en terskel som bør 
utjevnes i inngangspartiet, så var senteret 
innvendig bra for de som tar seg frem på hjul. Tenk 
hvor flott det hadde vært dersom alle klesbutikker 
hadde tilpasset en av prøverommene slik at man 
kunne kommet inn med rullestol? dette hadde 
også kommet småbarnsmødre til gode som gjerne 

ville hatt med seg barnevognen inn 
i prøverommet. 

Tilbake til møtet. på bakgrunn 
av at det kan være vanskelig å 

få folk i kommunen til å delta 
på slike møter, var oppmøtet 

til samtalemøtet godt. 
Etter åpningen holdt jeg 

et innlegg om universell 
utforming/til-

gjengelighet, hvem 
som har behov 

for fysisk tilrette-
legging, lovverk, 

resultater fra 
Sentrumsprosjektet 

og hvordan de ansatte 
med fagkompetansen 

kan samarbeide med 
innbyggerne som har 

erfaringskompetansen. 

menneskeverd og 
inkludering var tema for 

innlegget av rådgiver for Rå-
det for likestilling av funksjons-

hemmede i Nordland, Nick 
Williams. Rådets arbeid og påvirknings-

muligheter ble presentert av leder for Råd for 
funksjonshemmede i Brønnøy, Svein Jensen. Leder 
av NHF Brønnøy, marie Henriette Korsrud, snakket 
om hvordan trygghet og verdighet er knyttet opp 
til fysisk tilrettelegging. Samtalen ble avsluttet med 
at Sigve Saltermark og Janne Andreassen fortalte 
om hvordan de opplevde hverdagen som rullestol-
brukere i kommunen. 
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Nick Williams og mariette Korsrud

Av Lizett Skottestad



BPA står for muligheten til å definere sin egen hverdag. Til å ta styring og delta 
aktivt i samfunnet. Borgerstyrt personlig assistanse er verktøyet som bidrar til 
at funksjonshemmede med assistansebehov kan leve frie og selvstendige liv,  
og selv ta ansvaret for sin egen tilværelse.

Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta kontrollen over  
sitt eget liv. Det er gjennom full likestilling og mulighet for deltakelse  
på alle samfunnsområder at hverdagen får mening.

BPA står for muligheten til å leve livet. Helt og fullt.

LÆR OM ULOBAS BPA PÅ BPA.ULOBA.NO
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Extrastiftelsen har bevilget NHF Nord-Norge og FFO 
Troms kr. 254 000 til å bygge opp og markedsføre vår 
felles likemannstjeneste på møteplassen ved
universitetssykehuset i Tromsø. 

I dag har vi 10 likepersoner som er kurset til å betjene 
møteplassen, og de ulike diagnosene som er 
representert er slagrammede, amputerte, pårørende for 
psykisk syke, fibromyalgi, glutenallergikere, reumatikere 
og AdHd. Vi tar mål av oss å få inn mange flere 
diagnosegrupper. 

Har du lyst til å være med på aktivitetene på møte-
plassen? du er velkommen til å ta kontakt med 
regionkontoret! 

I 2015 skal vi ha flere opplæringskurs. For å delta på 
møteplassen må du ha gjennomgått et likemannskurs 
i din forening/organisasjon. Kursene settes opp etter 

hvert som vi får nok påmeldte, så her er det flere 
muligheter for å få god opplæring, som for øvrig er 
gratis.  

Vi skal sette ned en prosjektgruppe med deltakere fra 
både NHF og FFO som sammen skal jobbe med 
utforming om informasjonsmateriell. Vi vil ha samlinger 
hvor vi produserer informasjonsfilm, brosjyrer, nett/
hjemmeside informasjon, penner og annet 
rekrutteringsmateriell og en ny logo. 

den neste fasen i prosjektet er når vi skal besøke de 
ulike avdelingene på universitets-sykehuset i Tromsø for 
å fortelle om vår like-personstjeneste. under besøkene 
informerer vi om at det finnes en like-personstjeneste 
på uNN og hva tjenesten består av. målet er at 
fagkompetansen og erfaringskompetansen skal utfylle 
hverandre på en best mulig måte til enkeltes beste.

møTEpLASSEN
- støtte på veien videre

LIKEmANNSARBEId ByGGER pÅ:... TAuSHETSpLIKT... TILLIT/TRyGGHET... EGNE RESSuRSER... ET ÅpENT FORHOLd

I LIKEmANNSSAmTALENE KAN du:... dELE ERFARINGER... FÅ HJELp OG RÅd... FÅ STøTTE OG NyTTIGE TIpS... FÅ KuNNSKAp AV pRAKTISK ART



A L T A H A M M E R F E S T

T A N A

En verden av
opplevelser
alta.aurorakino.no

Vi leverer

www.eltele.no // 400 16 300

Markvn. 46, 9509 Alta
Tlf. 78 45 09 00 • www.altakraftlag.no

Alta Taxi
Pb. 1040, 9503 Alta
Tlf. 78 43 53 53

NRS Finnmark
Markedsgt. 2, 
9510 Alta

A R K I T E K T E R

Telefon: 78437714  - e-post: post@haldde.as

Myggv. 6, 9514 Alta
Tlf. 78 43 75 90

TAXIBUSS
Tlf: 909 09 013

            HAMMERFEST
            Strandg. 8, 9600 Hammerfest

Tlf: 78 40 74 60

K V A L S U N D

V A D S Ø
Tlf. 78 41 61 35 • www.kmtas.no

Arnesen Betong AS
9500 Alta, Tlf. 47 80 50 00 

_____________________________________________________

Kontor og Grafisk
9510 Alta, Tlf. 78 44 91 20

Jensen Arne AS
9615 Hammerfest, Tlf. 78 41 23 99 

_____________________________________________________

Rema 1000 Hammerfest
9600 Hammerfest, Tlf. 78 41 29 85

Karasjok Drosjesentral
9730 Karasjok, Tlf. 78 46 65 06

Multirent AS
9620 Kvalsund, Tlf. 95 12 20 93 

Havøysund Patentslipp A/S
9690 Havøysund, Tlf. 78 42 48 80

Birdsafari AS
9765 Gjesvær, Tlf. 78 47 57 73

Finnmark Brannservice AS
9700 Lakselv, Tlf. 91 74 52 06

A L T A

H A M M E R F E S T

K A R A S J O K

K V A L S U N D

M Å S Ø Y

N O R D K A P P

P O R S A N G E R

Pasvik Folkehøgskole
9925 Svanvik, Tlf. 78 96 41 00

____________________________________________________

Joker Kirkenes
Postboks 4781 Vika, 8608 Mo i Rana, Tlf. 78 99 12 66

____________________________________________________

Scandic Kirkenes
9900 Kirkenes, Tlf. 78 99 59 00

____________________________________________________

Sparelandkafeen
9900 Kirkenes, Tlf. 78 99 33 54

____________________________________________________

Renholds Ekspressen A/S
9900 Kirkenes, Tlf. 78 99 75 55

Harila AS
9811 Vestre Jakobselv, Tlf. 99 15 43 32

S Ø R - V A R A N G E R

V A D S Ø

9802 Vestre Jacobselv  • Tlf. 952 07 311
birger.mietinen@gmail.com

Svartfjellveien 8, 9615 Hammerfest
Tlf. 90 50 40 31

Havnev. 50, 9610 Rypefjord
Tlf. 78 42 17 00

 Mob: vakt: 975 75 198
E-post: info@polarbase.no

Varanger Auto as

    Tanavn. 8, Pb. 48, 9811 Vadsø                Sørvarangerveien 4, 9811 Vadsø

Tlf: 78 95 59 00 • Fax: 78 95 59 01 • www.varanger-auto.no

En stor takk til alle våre annonsører

Til høsten skal det velges nye kommunale råd for likestilling av 
funksjonshemmede. Lagene kan allerede nå starte arbeidet med 
å finne gode representanter som vi kan foreslå. Kanskje nettopp 
du har lyst til å være representant i rådet i din kommune? 

Vi har et mål om å ha alle kandidater klare før sommeren.



NHF NN hadde et 
møte med Reidun 
Lunndal i Spare-
banken Nord-Norge 
for å høre hvilke 
prosjekter de gjerne 
støtter og hvordan 

søknaden bør være. 

Jeg presenterte NHF 
generelt, NHF NN 
spesielt og at vi ønsker 
å markedsføre oss som 
positive bidragsytere 

mot offentlige og 
private aktører. Videre 
presenterte jeg 
regionens mest 
sentrale prosjekter; 
Sentrumsprosjektet, 
Skoleprosjektet, 
konferanse og 
reiselivsmesse og 
møteplassen på uNN 
(likemannsarbeidet). 
Lunndal var positiv 
til våre prosjekter, og 
mente at de alle var 
aktuelle å søke fondet 
om midler til.

Eldre, barn og unge 
er målgrupper som 
banken ønsker å 

søknadsfrist 1. april

SøK
pENGER

Søknaden må ikke være lengre enn 2 sider inklusiv budsjett

Her er bare å spisse blyanten! Rekker du 
ikke 1. april er 1. oktober neste søknadsfrist. 

hos Sparebanken Nord-Norge fondet
det du trenger 
er en ide om 
et tiltak som 
k o m m e r 
barn, unge og 
eldre til nytte – 
og alle andre.
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I dagene 21. – 23. august arrangeres Ridderdagene på 
Storedal Kultursenter i Skjeberg. Som også i år kommer 
med nye aktiviteter. Ridderdagene er en opplevelsesrik 
aktivitetshelg som arrangeres for tredje gang i år. man 
kan melde seg på allerede nå, men påmeldingsfristen er 
1.juni.

Ridderdagene er spesielt tilrettelagt for funksjons-
hemmede barn og unge og deres familier. 
Arrange-mentet er en videreføring av Erling Stordahls 
filosofi om økt livskvalitet for funksjonshemmede 
gjennom aktiviteter i friluftsliv, kultur og natur.

- I fjor hadde vi tilbud om seiling, dette var populært og 
vil bli utvidet i år. Vi kan også i år by på nye aktiviteter 
som terapiridning med hest og ponni. I tillegg vil vi 
ha presisjonsorientering (pre-O) som er en gren innen 
orienteringsidrett tilpasset alle uansett funksjonsnivå, 
forteller prosjektleder diane S. Hanisch.

Ridderdagene ønsker å stimulere og motivere spesielt 
funksjonshemmede barn og unge til trening og fysisk 
aktivitet og oppleve gleden ved mestring. dette blir en 
aktivitetshelg hvor inkludering og integrering er i fokus. 
- 2015 er Friluftslivets år og her på Storedal blir det 
mange friluftsaktiviteter å prøve seg på.  Jeg nevner 
sykkelløpet Ridderrittet med fire distanser som vil bli 
arrangert sammen med bl.a. Tahirlekene, laserskyting, 
trugeløp, klatring, snekring av fuglekasser, arkeologisk 
utgraving, ridder- og speideraktiviteter. Og i Ridder-
leiren kan man overnatte i telt og lavvo, sier en 
engasjert prosjektleder, som legger til at skal man 
overnatte i Ridderleieren, bør man være rask med 
påmeldingen. 

Info og påmeldingsskjema på 
Ridderdagene sin hjemmeside: 

www.ridderdagene.no

rioritere. de er 
også opptatt 

av hva som skaper 
verdier over tid. de er 
svært opptatt av tiltak 
som har stor 
betyd-ning i 
lokalmiljøet. Fondet 
finansierer inntil 50 
% av kostnadene i et 
prosjekt (ikke drift).

Alt arbeid NHF gjør 
for å fremme 
universell utforming/
tilgjengelighet i en 
kommune er verdi-
skapende, har stor 
betydning for trivsel, 
aktivitet, friluftsliv for 
innbyggerne og med 
det – lokalmiljøet som 
helhet. 

Som landsdelsbank 
mottar de naturlig 
nok mange søknader, 
men som det så klokt 

heter «den som intet 
våger, intet vinner». 
Har du en god ide 
om noe du har lyst til 
å gjøre i ditt lokal-
miljø – som fremmer 
trivsel og aktitivtet 
og kommer mange 
til gode? Ta kontakt 
med ditt lokallag eller 
regionskontoret, så 
kan vi hjelpe til med 
søknadsutformingen. 
Vanlige punkter i en 
søknad er; Hva vil du 
oppnå med tiltaket?, 
hvordan skal du gjøre 
det? (samarbeider du 
med noen, hvordan 
går du frem?), når 
er tiltaket ferdigstilt, 
og hva koster det? 
(budsjett) 

Hva har du lyst 
til å gjøre i din 

kommune?

p

NHFs egne 
organisasjonsledd 
og eksterne 
instanser kan søke 
om Extra-midler 
via NHF sentralt. 
Søknadene må 
være i tråd med 
NHFs formål og 
prinsipper. NHF 
sentralt er formell 
eier og ansvarlig 
for alle søknader 
som fremmes fra 
NHF. Fristen for å 
søke Extra-midler 

via NHF er 15. mai, 
men søkere må 
kontakte NHF i 
god tid før denne 
fristen. 

NHFs prosjekt-
koordinator er 
Linda Åsheim som 
nås på telefon 
948 33 015. 

utfyllingen av 
søknadsskjema 
gjøres elektronisk.

Ridderdagene 2015 inviterer
av: Jan Arne dammen
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mer fokus på 
landsforeningslag og 
lokallag.
NHF Nord-Norge ønsker aktivitet og engasjement 
hos alle.  

2015 ønsker vi å satse enda mer mot dere som er medlemmer hos 
oss.  Til nå har vi gjennomført vårt første tiltak, som er å styrke lokal-

lag og landsforeningslag ved å tildele alle en fadder.  Vi ønsker å etablere 
sterkere bånd mellom lokallag og landsforeningslag og regionstyret. 

Vi ønsker
• Hyppigere kontakt med lagene. det vil gi regionstyret og adminis-
trasjonen bedre kjennskap til hva som skjer i regionen til enhver tid.
• Kjennskap til lagenes virksomhet. det gir bedre grunnlag for å gi tilpasset 
oppfølging, kursing og dermed forebygge nedleggelse av lag.
• Trygghet og tilhørighet: For lokallags/landsforeningslagsledere kan 
jevnlig kontakt styrke tilhørighet til NHF kanskje gi trygghet/lyst til selv å ta 

kontakt med fadder ved behov, enten det gjelder spørsmål, 
utfordringer, gledelige nyheter eller bare for å slå av en prat.

Regionkontoret og regionstyre er også i gang med å utarbeide 
mandat og prosjektskisse for å ha et mer konsentrert 

fokus på medlemmer og lag. Har du lyst til å være 
med å gjøre en forskjell? Hva har du lyst til å 

bidra med, og hva trenger du for å gjøre 
nettopp det? Vi tar gjerne i mot 

dine innspill. 

I

Ta kontakt med organisasjonskonsulent Kirsti Fosshaug (bildet) om du lurer på noe eller trenger 
bistand med å planlegge aktiviteter.

Tekst: Kirsti Fosshaug.
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Lørdag 21. februar hadde NHFu Nord-Norge årsmøte i Tromsø. Stemninga 
var positiv og det ble lagt planer for hva som skulle gjøres framover. Fem 
personer deltok på møtet. Vi fikk høre om hva som hadde blitt gjort i løpet 
av året, blant annet har det hatt stand med info om NHFu hvor man også 
kunne få prøve seg i rullestol og juleavslutning. 

Etter årsmøtet holdt Helge Jacobsen (NHF) foredrag om arbeid og 
funksjonsnedsettelser.   Foredraget skapte engasjement og det ble mye 
diskusjon. Han ga også tips til hvordan man kan gjøre et godt jobb-
intervju. Etter foredraget holdt Sissel en presentasjon om lokallagsarbeid 
og vi diskuterte hva som skulle gjøres framover. Blant innspillene som 
kom var: 
- Arrangere kurs/samling for regionen.
- Fortsette å jobbe for brannheis i Tromsø kino: innlegg i avisa, bruke 
bloggen, fortsette å spre underskriftskampanjen. 
- Jobbe med tilgjengeligheten på utesteder i regionen.
- Ha flere stands for å gjøre seg synlig i hele regionen. 
Her kan man ta med underskriftskampanjen om 
Tromsø Kino.
- Jobbe med solstudioer, der få 
(ingen?) er tilrettelagt for 
rullestolbrukere.

OppSummERING ÅRSmøTE 
NHFu  NORd-NORGE

Styret: Henriette Andreassen, leder, Linn marie Talsethagen, nestleder og økonomiansvarlig 
(bildet) Jonas marthinussen , Frode Heggelund, dagny Sofie dahl, vara

Har lyst til å bli med på ting som skjer i NHFu Nord-Norge? 
Ta kontakt med leder Henriette på hette89@hotmail.com 

Tekst: Sissel Eidhammer.



NHF TANA FIKK LIONSpRISEN 2014
Lokallaget i Tana mottok Lionsprisen 2014 for deres utrettelige arbeid for funksjonshemmede i Tana 
kommune. - Vi takker for Lionsprisen 2014 fra Tana og Nesseby Lionsforening . - den gir oss  inspirasjon til å 
jobbe videre, sier nestleder i NHF Tana, Liv Hammer. Her er hun avbildet med prisen og blomster. 

- dette er en anerkjennelse av arbeidet dere gjør i lokalsamfunnet. Gratulerer så mye til NHF Tana og deg 
Liv, sier regionleder merete Krohn.

NHF NN er stolte over å kunne løfte frem to prisvinnere i medlemsbladet. 
Gjennom innsatsen gjør dere en forskjell i andre menneskers liv. Tusen takk for det!

VI GRATuLERER
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SIGVE SALTERmARK FIKK døRÅpNERpRISEN
2015
Fylkets store tilgjengelighetspris tildeles en enkelt-
person eller organisasjon som har gjort en spesielt 
verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten for 
funksjonshemmede i lokalmiljø, kommune 
eller fylket. Sigve Saltermark har vært brennende 
engasjert for å gjøre friluftsområdet Svarthopen 
tilgjengelig for alle. I mai i fjor klippet han snoren 
for den universelt utformede stien, og står nå i 
spissen for innsamlingen til lyssetting av stien. 

– Jeg skal stå på for et universelt utformet 
Brønnøysund og et universelt formet Nordland, 
konstaterer en entusiastisk prisvinner, Sigve 
Saltermark. 

Brønnøyværingen mottok Nordland fylkes-
kommunes tilgjengelighetspris «døråpneren» 
sammen med sin assistent, stemme, talsmann, 
banebryter og døråpner John Arne Warholm. I 2014 
var det ni forslag til prisen, av alle verdige mot-
takere av prisen, var det Sigve som ble den utvalgte 
vinneren.  

Foto: privat
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7 ting lykkelige mennesker gjør!
Tekst: Trine Jensen 

Hva gjør deg lykkelig?

E ksperter har ifølge nettavisen Sparkpeople funnet flere faktorer 
lykkelige mennesker synes å ha til felles. den gode nyheten? Lykke 
handler slett ikke bare om gener eller innstillinger du var født med. 

Forskning på lykke har i løpet av de siste 20 årene blitt en ekstremt populær 
gren innen psykologi, og positive psychology er den av de mest populære 
klassene ved Harvard university, forklarer nettavisen. - Ekspertene er enige 
om at lykkelige mennesker har mange fellestrekk, og at mange av disse 
rett og slett er gode vaner - som du også enkelt kan begynne å leve etter. 
psykolog Gunvor marie dyrdal, som har doktorgrad i positiv psykologi, tror 
også at man absolutt kan påvirke egen lykkefølelse. - det er ulike faktorer 
som må være til stede gjennom livet for at du skal kunne oppnå et høyt nivå 
av velvære, eller lykke, over tid, forklarer dyrdal til Kvinneguiden. - Å kjenne 
seg selv og vite hva nettopp du trives med, er viktig for lykkefølelsen. Finn ut 
hva som gjør deg glad, og gjør mer av det.

1. dE VELGER Å VæRE LyKKELIGE
mennesker som klassifiserer seg selv om lykkelige har som ofte til felles at 
de tror på egen lykke. - dette stemmer nok absolutt, mener pCmC meta-
Coach Lene Fjellheim, partner i CoachTeam as - House of Leadership. - Husk 
på at vi faktisk er født lykkelige. Vi bare glemmer å være det med tiden. Og 
de lykkeligste blant oss vet at lykke ikke er knyttet opp til verken midjemål 
eller hvor dyre klær du går i eller hvilken bil du kjører. Fjellheim forklarer at 
mye av jobben her ligger i å bli flinkere til å leve i nuet. - Kjenn etter hvor bra 
du har det akkurat nå, og ta deg tid til å glede deg over de små tingene. Nyt 
den kaffekoppen, ring mamma for en prat, eller bare slapp av. du trenger 
ikke gjøre noe for å være lykkelig.

2. dE ER SAmmEN mEd ANdRE
Vi mennesker er ikke skapt til å være alene, og de aller fleste av oss synes det 
er godt å være sammen med andre. - 28 VI GJØR EN FORSKJELL



Enkle grep i din 
hverdag!

Vi trenger å være en del av flokken, forklarer Fjellheim. 
Coachen påpeker at det mange ganger i en hektisk 
hverdag ikke blir så god tid til å møtes og være sosial 
med venner og storfamilie.

- Ta deg tid til å treffe venner, gå på en date med mannen 
eller hva det måtte være du liker å gjøre når du sosial-
iserer. det å ha venner og å møte dem er absolutt med 
på å gi dagene positivt innhold og gjør at du har noe å 
glede deg til. det er viktig.

3. dE ER FySISK AKTIVE
det er ikke bare snakk at du blir sunnere av å trene - du 
blir faktisk lykkeligere også. Så snør på deg jogge-
skoene og kom deg ut av døren. Ifølge det amerikanske 
tidsskiftet Health psychology ble det i en studie funnet 
frem til en klar sammenheng mellom hvor mye man 
trener og hvor glad man er. I undersøkelsen - som 
inkluderte 250 studenter i alderen 18 til 25 år - så 
forskerne at de som trente mye, også var gladere. Andre 
undersøkelser i 2014 konkluderer på samme måte.
ICF mCC coach og daglig leder hos Erickson Coaching 
Nordic AS, Jan Georg Kristiansen, er enig. - Absolutt. 
Ikke bare fordi du blir fysisk sterkere av å trene, noe du 
trenger for både din fysiske og mentale helse, men også 
fordi du med trening øker selvtilliten og følelsen av at du 
kan gjøre det du ønsker, eller kanskje til og med komme 
tilbake til å bli den du egentlig er.

4. dE SOVER NOK
 At søvn er viktig for helsen din hersker det nok ingen tvil 
om, men visste du at å ikke få mange nok timer på øyet 
hver natt også har en stor innvirkning på lykkefølelse og 
velvære? - Søvn er svært viktig for hvor lykkelige vi føler 
oss, forklarer psykolog og søvnforsker Serena Chen ved 
university of California til Kvinneguiden. - det henger litt 
sammen med takknemlighet - som også er sterkt lenket 
opp mot lykke. Forskning peker på at mennesker som 
kjenner takknemlighet er både lykkeligere og friskere 
enn andre. Og søvn påvirker i sterk grad denne følelsen.
 

5. dE LAR SEG IKKE KNEKKE AV AT NOE GÅR GALT
Selv for de mest organiserte, strukturerte og 
perfeksjonistiske går det galt i blant. Ikke alt her i livet 
kan planlegges og noen ganger blir ting slett ikke som vi 
hadde sett for oss at de skulle. men; verden trenger ikke 
rase sammen av den grunn. det gjør det nemlig ikke for 
lykkelige mennesker. - Ikke se på tilbakeslag som at du 
har feilet, se på det som en læringskurve, litt research, 
forklarer magasinet marie Claire. Fjellheim er enig; - Vi 
tenker destruktive tanker om hvordan det vil gå 
fremover, tror helt sikkert at det kommer til å gå galt 
igjen og henger oss så opp i det som ikke ble som vi ville, 
at vi glemmer å se fremover eller å bare prøve på nytt.

6. dE GIR TIL ANdRE
Jo da, å ha nok materielle ting og penger kan faktisk 
gjøre deg gladere - men bare om du bruker det på riktig 
måte, mener forskere. “den største glede du kan ha, 
er å gjøre andre glad.” Nå har det gamle ordtaket fått 
bekreftelse fra forskning også. - For første gang viser vi 
at det å gi bort penger eller å bruke dem på andre har 
den ironiske, psykologiske effekten at den øker giverens 
følelse av rikdom, forklarer forsker og professor michael 
Norton ved Harvard Business School i en pressemelding 
fra Society for personality and Social psychology.

7. dE ER SNILLE mEd SEG SELV
det er fantastisk at det gjør oss glad å være god mot 
andre, så klart. men det hjelper faktisk ikke bare å være 
snill med alle rundt oss om vi skal være så lykkelige som 
mulig. - Vær flinkere til å sjekke med deg selv om du har 
det bra, råder Fjellheim. - Spør deg selv når du trives 
best. Hvem trives du best sammen med? Tar du deg nok 
tid til å legge merke til alt det som er fantastisk rundt 
deg? Jan Georg Kristiansen er enig. - det er viktig å ha 
fokus på seg selv og at du skal ha det bra - du må lære 
deg hvordan du skal være snillere med deg selv. 
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AmBISJONENE OVERGÅR
funksjonshemmingen

mohamad Awad Al-Arabi (35) fra 
Gaza vant nylig en høythengende 
pris for sitt enestående arbeid for 
funksjonshemmede kvinner og 
barn, og for utviklingen av sol-
celledrevne rullestoler. men 
utreisetillatelse for å motta prisen, 
fikk han ikke.

den 35-årige palestineren 
mohamad Awad Al-Arabi, utfører 
ikke bare prisbelønnet nyskapende 
arbeid. Han er også ansatt i en 
offentlig palestinsk organisasjon, er 
styreleder for den største og mest 

velfungerende idrettsforeningen 
i Gaza, Al-Salam Sports Club og er 
midt i et universitetsstudium. det 
er imidlertid engasjementet hans i 
Al-Salam Sports Club, en forening 
med utøvere innenfor sju idretts-
grener som deltar i flere nasjonale 
og internasjonale konkurranser, 
som danner rammen rundt 
ntervjuet vi nå skal fortelle om. 
Intervjuet ble utført av NHFs og 
diakonias palestinske ansatte 
Haneen Al-Sammak på arabisk og 
oversendt NHF i en engelsk
 tekstversjon, som her er oversatt 

FOTO: dIAKONIA
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av kommunikasjonsrådgiver Karen Kvam.

VIKTIG RETTIGHETSARBEId
- Vi ser at det betyr mye for mange funksjons-
hemmede å bryte en isolert tilværelse, komme 
seg ut av huset og treffe andre, forteller mohamad 
Awad Al-Arabi. - Og vi tilbyr ikke bare sportslige 
aktiviteter. det viktigste arbeidet vårt, dreier seg 
om å bevisstgjøre funksjons-hemmede om hvilke 
rettigheter de har sosialt og kulturelt, slik at de kan 
kjempe for å få rettighetene innfridd, sier han.

Forholdene for funksjonshemmede i Gaza er særs 
vanskelige. Konfliktsituasjonen de siste sju årene 
har skapt et stort antall funksjonshemmede, og 
skole- og helsetilbudet er alvorlig svekket. Arbeidet 
som drives av frivillige organisasjoner er derfor 
helt avgjørende for den palestinske befolkningen 
i Gaza. dette er grunnen til at NHF, gjennom et 
lokalt samarbeid med svenske diakonia, gir støtte 
blant annet til de aktivitetene som Al-Arabi driver. 
det av prosjektene hans som NHF støtter, har som 
mål å inkludere kvinner i idretten. dette arbeidet 
har ikke bare stor betydning for kvinnenes 
situasjon, men er også viktig for å bedre 
situasjonen for funksjonshemmede barn og unge.

INKLudERING AV BARN OG uNGE GJENNOm 
OppLæRING AV KVINNER 
Gjennom dette prosjektet, som er det første av sitt 
slag i Gaza, får 25 kvinner trenerutdanning og 25 
kvinnelige trenere og lærere opplæring i å forholde 
seg til funksjonshemmede barn og unge. 
Erfaringene skal de i ettertid bruke til å mobilisere 
og lære opp enda flere kvinner, slik at rekkevidden 
blir stor og ringvirkningene varige. I tilknytning til 
dette arbeidet, har mohamad Awad Al-Arabi 
utviklet et opplæringshefte. Heftet er en av 
grunnene til at han ble tildelt den prestisjetunge 
prisen. 

- Jeg fikk ideen til heftet da jeg så hvordan barna 
ble hindret i å delta i idrettsaktiviteter på grunn av 
funksjonshemmingene de hadde. Jeg ville hjelpe 
lærere og trenere med å forholde seg til barna og 
finne gode treningsopplegg.

STABIL STRømTILFøRSEL mEd SOLCELLER 
Al-Arabi kunne heller ikke la være å tenke kreativt 
da han så hvor utsatt rullestolbrukere med 
elektriske stoler var på grunn av de hyppige strøm-

bruddene i Gaza. Han fikk ideen om å bruke sol-
celleenergi til å drive stolene og kontaktet 
eksperter på området for å teste ut ideen. det som 
begynte som en sped ide, ble satt i produksjon ikke 
lenge etter. per nå finnes det 21 solcelledrevne 
rullestoler i Gaza, og planen er at tallet skal være 
100 innen kort tid.

- Stolene passer veldig godt her i Gaza, hvor 
strømmen stadig blir borte, men været alltid er bra, 
forteller han.

SENdTE SLEKTNING pÅ pRISuTdELINGEN
Både rullestolproduksjonen og rettighetsarbeidet 
for funksjonshemmede barn og unge lå til grunn 
for at han fikk tildelt den prestisjetunge prisen «The 
palestine International Award for Excellence and 
Creativity», fritt oversatt til den internasjonale 
palestinske prisen for enestående innsats og 
kreativitet. prisen skal fremme innovasjon og 
utvikling i hele den arabiske verden innenfor ulike 
kategorier, og et stort antall nominerte kjemper 
om topplasseringene. mohamad Awad Al-Arabi 
vant i kategorien knyttet til funksjonshemming. 
prisutdelingen foregikk i Ramallah, med både 
statsministeren og andre prominente gjester i 
salen. Al-Arabi måtte imidlertid sende en slektning 
på Vestbredden for å ta imot prisen på sine vegne. 
Han fikk ikke utreisetillatelse fra Gaza.   

- Jeg er glad for å ha vunnet prisen, men også trist, 
fordi situasjonen er så vanskelig for funksjons-
hemmede i palestina, og spesielt i Gaza, avslutter 
han.

Hele intervjuet kan sees på youtube: 
https://www.youtube.com/

watch?v=m7pGZF9smvs. 

det foregår på arabisk og samtalen er 
dermed ikke så lett å forstå, men hvis du 

spoler litt fram får du se både klipp fra 
kvinneprosjektet som NHF støtter og de 

solcelledrevne rullestolene – som virkelig er 
verdt å se.



På KRYSS og tvers!



Tenk hvor flott dersom alle butikkene kunne 
hatt en eller to slike å tilby? Blant annet har 
Expedit en netthandel hvor slike vogner kan 
bestilles - tips din nærbutikk!
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På KRYSS og tvers

Løsning fra forrige utgave
Månedens tips!

Navn:.............................................................................................................................................................................

Adresse:.......................................................................................................................................................................

postnr./Sted:...............................................................................................................................................................

Løsningsord:..............................................................................................................................................................

Løsningen på kryssordet sendes til NHF Nord-Norge, mellomveien 50, 9007 Tromsø eller på mail 
nhf.nordnorge@nhf.no. Frist for innsending: 1. juni 2015.

Vinnere av forrige utgaves kryssord:  Jenny pedersen fra Russenes. Hun gratuleres og vil motta 5 flaxlodd i 
posten. Løsningen var: Jeg tok en penere vei selv om den var lenger.



TOLKING &  OVERSETTING

tlf. 75 54 22 00
www.noricom.no

Bodø – Tromsø – Trondheim – Ålesund

H A D S E L

H E R Ø Y

R A N A S O R T L A N D

A N D Ø Y

Andøy kommune
8480 Andøy

Tlf. 76 11 50 00

Tlf. 75 59 15 00   •   Fax. 75 59 15 01
www.bodospektrum.no

B O D Ø

www.handelsbanken.no/bodo

N A R V I K
8514 Narvik
Tlf. 76 95 09 10

Maxi-Taxi/Rullestolbil: maxi@narviktaxi.no

A. Markussen AS
8502 Narvik

Tlf. 76 95 41 94

FORVENT L ITT MER

Havila Shipping ASA
6092 Fosnavåg

Tlf. 70 08 09 00 - www.havila.no

V Å G A N

 Industriveien 1, Pb. 78, 8301 Svolvær
Tlf. 76 06 80 44  Fax. 76 06 80 69
www.skarvik.no

Avd. Svolvær - Tlf. 04800

NORDLAKS OPPDRETT AS
Avd. Lofoten, P.o.b 244, 8455 Stokmarknes

VÅGAN KOMMUNE

Postboks 802
8300 Svolvær

Tlf. 75 42 00 00

Meyergården Hotel og Restaurant
Fritjof Nansensgt. 28,  8622 Mo i Rana 

Tlf. 75 13 40 00

	  

07550	  

Markveien 18, 8405 Sortland
Tlf. 95 19 49 60

S Ø M N A

V E F S N

Berg Vekstra SA
8920 Sømna

Tlf. 75 02 78 50

Avd. Mosjøen - Tlf. 04800

Vågan
Havnevesen KF
Postboks 121, 8301 Svolvær
Tlf. 76 06 79 90
www.vaganhavn.no

Nordnesvn. 3 8450 Stokmarknes
Tlf. 76 11 80 00

www.trollfjord.no

K V Æ F J O R D

Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS
www.koa-as.no

L E N V I K
Vi takker alle 
annonsørene 

for den 
flotte støtten!

BLIKKENSLAGERVERKSTED
     POSTBOKS 2 - 9142 SKIBOTN

Utfører alt innen:
• Pipehatter - Vindusbeslag
 Takbeslag - Ventilasjon
• Skifting av takrenner og
 nedløp og annet blikkenslager-
 arbeid
• Reparasjon av skorsteiner
 som har sprekker eller er
 brannfarlige (Sintef godkjent)

Tlf./fax: 77 52 36 60
Mobil:    91 38 29 45
E-post: blikkenslager@storfjord.net

VIS A VIS BILVERKSTEDET

Skib
otn



Klubbveien 9, 9406 Harstad
www.harstadtaxi.no

Økonor Nord-Troms
Flyplassveien 4, 9152 Sørkjosen, Tlf. 77 76 77 98

Midt-Tromshallen AS
9305 FInnsnes, Tlf. 77 87 10 18

Eiksenteret Målselv
9325 Bardufoss, Tlf. 77 83 40 50

Glass-Tech Tromsø
9254 Tromsø,  Tlf. 77 68 09 80

____________________________________________________

Jensen Aslak
9014 Tromsø, Tlf. 77 63 06 91

N O R D R E I S A

L E N V I K

M Å L S E L V

T R O M S Ø

H A R S T A D

www.dnb.no   
Tlf: 04800

Målselv
Kommune

M Å L S E L V

Tlf. 77 76 70 05
Flyplassv. 4, 9152 Sørkjosen

www.derdubor.no/hs

N O R D R E I S A

S K J E R V Ø Y

www.sulland.no

sh
u
tt
er
st
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Vi støtter lokale 
lag og foreninger

T R O M S Ø

Avd. Noteby
Fiolv. 13, 9016 Tromsø

Tlf. 77 61 50 50
Fax. 77 61 50 54
post@all-tjeneste.no
www.all-tjeneste.no

Rådhusgt. 3, 9008 Tromsø
Tlf. 41 79 94 17

Hansjordnesgt. 9, 9009 Tromsø
Tlf 97 99 15 50  •  www.eimskip.no

Sinkaberg Hansen AS
Bindalsmolt Svaberget, 7982 Bindalseidet, Tlf. 75 03 17 18

B I N D A L

Acrylicon Nord-Norge AS
8012 Bodø, Tlf. 75 58 80 80

B O D Ø

Polarismedia
Postboks 38, 8901 Brønnøysund, Tlf. 75 01 84 00

__________________________________________________

Hagen T. Blikk & Ventilasjon
8920 Sømna, Tlf. 75 02 80 61

B R Ø N N Ø Y

Spar Nesna
8700 Nesna, Tlf. 75 05 61 81

N E S N A

Lofot Entreprenør AS
8376 Leknes, Tlf. 76 05 41 00

__________________________________________________

Varme & Bad (Karl Botolfsen VVS AS)
Postboks 164, 8376 Leknes,  Tlf. 76 08 05 50

V E S T V Å G Ø Y

Nordnorsk Brann og Sikkerhetsservice AS
8400 Sortland, Tlf. 91 69 74 80

S O R T L A N D

Lofotferie AS
8309 Kabelvåg,  Tlf. 76 07 45 00

V Å G A N

– vi tar deg dit du vil

Påmelding:
Tlf: 40 00 21 96 
post@bussring.no 
www.bussring.no

bussring.no er Nord-Norges 
største turbussaktør. Vi arrangerer 
opplevelsesrike turer i inn- og utland. 
Våre busser har alle fasiliteter, bl. a. 
kan vi ta opp til 4 rullestolbrukere. 

Anbefalte turer:

Albir, Spania  11.–25. mai / 7.–25. sept

Operaen i Verona 1.–5. juli

Albir er en sjarmerende liten by som ligger 
ved Costa Blanca kysten. 
Påmeldingsfrist: 27. april  / 24. august

Opera under åpen himmel i Verona.
Påmeldingsfrist: 13. mai

Info og fullt turprogram på www.bussring.no

+

Vi takker alle 
annonsørene 

for den 
flotte støtten!



Leder:  
merete Krohn
Notringen 13
9017 Tromsø  
mobil: 952 42 505
meret-kr@online.no

Nestleder:
Barbro Holmstad
Skjellveien 48
8520 Ankenes
mobil:995 63 258
batholms@online.no

Styremedlemmer:
Odd-Harald Kristoffersen
Brøstadveien 104
9311 Brøstadbotn
mobil: 936 23 892
odd.harald@dnett.no

Gunnar Olsen
Vesterveien 1
8014 Bodø
mobil: 412 50 346
golopp@online.no

Liv Hammer
Rustefjelbma
9845 Tana
mobil: 906 29 940
liveliham@yahoo.no

Vararepresentanter:
Hanna Borch Johansen
Wanny Woldstads veg 129
9013 Tromsø
mobil: 975 31 069
elfbjoha@online.no

michal Bye
Sørkil
8276 ulvsvåg
mobil: 950 96 477
mi-by@online.no

Inger Svenning
Langfjordveien 1339
9545 Langfjordbotn
mobil: 992 59 439
ingerks@msn.com

Arbeidsmiljøskaddes
landsforening (ALF) Troms
Leif G. morland
mobil: 907 49 599
leif.morland@online.no

Landsforeningen for 
polioskadde, Nordland
Gunnar Olsen
Vesterveien 1
8014 Bodø
mobil: 412 50 346
golopp@online.no

Landsforeningen for 
polioskadde, Nord
Bjørn Nilsen
Styrmannsvegen 29
9014 Tromsø
mobil: 952 47 750
bjorn.nilsen47@gmail.com

Landsforeningen for 
Slagrammede, Nordland
Randi Nesje
Storvollen 50
8015 Bodø
mobil: 916 98 355  
rknesje@online.no

Landsforeningen for 
Slagrammede, Troms
Torbjørn Bårdsen
Granittveien 162
9022 Krokelvdalen
Telefon: 77 63 26 68 
stortua@online.no

Landsforeningen for 
Slagrammede, øst-Finnmark
Willy Jakobsen
Kommandantveien 10
9950 Vardø
mobil: 920 71 281
willjakk@hotmail.no

Landsforeningen for kvinner 
med bekkenløsning (LKB)
Janike Rype
Gulengvegen 12
9010 Tromsø
mobil: 936 68 675
jan-rype@online.no

Landsforeningen for 
amputerte, Nord-Norge (LFA)  
Toril Aansstad
Fruhallarn 24
9409 Harstad
mobil: 915 57 121
Oddvald2@frisurf.no

Landsforeningen for
nakkeskadde
Asbjørn Losvik
Lyngheim 9
8626 mo i Rana
mobil 918 07 062
asbjornlosvik@gmail.com

NHF Nordreisa
Anny Jorunn Skjervø
SENTRum 1 B, LEIL 107
9151 Storslett
mobil: 413 16 227
 
NHF Tromsø
Laila Edvardsen
postboks 2720
9273 Tromsø
mobil: 907 37 361
NHF.tromso@hotmail.com

NHF Hammerfest
Helene Heggem
Svarthammeren 7
9610 Rypefjord
mobil: 481 81 899
heggem@fikas.no

NHF Nordkapp
Bjørg Salthammer pettersen
postboks 359
9751 HONNINGSVÅG
mobil: 911 89 088
bsp50@me.com

NHF Tana
Jorund Jessen Bordi
Leirpollskogen
9845 Tana
mobil: 918 32 615
jorundjb@gmail.com

NHF Sortland
Asbjørn Emil Simonsen
Røsslyngveien 26
8400 Sortland
mobil: 480 06 849
asbjorn.simonsen@vkbb.no

NHFu Nord-Norge
Linn marie Talsethagen
Stjerneveien 5b
9024 Tomasjord
mobil: 482 62 057
Linn_piah@hotmail.com

  

NHF Andøy
Odd-Einar Gudbrandsen
Nygata 18
8480 Andenes
mobil: 911 72 512
oddegud@online.no

NHF Ballangen
Grethe Amundsen
dypdalås
8540 Ballangen
mobil: 907 56 382
gretekim@balnett.net 

NHF Bindal
Randi Finvik Haugdal-Sætran
Rørgata 7
7980 Terråk
mobil: 957 35 662

NHF Bodø 
Ståle Normann
Lauvåsveien 44
8079 Bodø
mobil: 990 25 770
stnorm68@gmail.com

NHF Brønnøy
mariette Korsrud
Svingen 2
8907 Brønnøysund
mobil: 911 68 528
jan.a.johnsen@hotmail.com

NHF Narvik
Barbro Holmstad
Skjellveien 48
8520 Ankenes
mobil:995 63 258
batholms@online.no

NHF Rana
Ernly Eriksen
Toften 9
8610 mo i Rana
mobil:950 48 455
Ernly@online.no

NHF Kvænangen
Berit Bjørnholdt
9161 Burfjord
mobil: 984 22 776
villkokk@villkokk.no

REGIONSSTyRET LANdSFORENINGSLAG LOKALLAG

LANdSFORENINGSLAG

Alle illustrasjonsfoto er hentet fra www.colourbox.com


