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fysisk aktiv! 

Redaktøren 
Livet består av flest hverdager, og i denne 
utgaven løfter vi hverdagen som tema. 
Noen dager er gode, og noen faser i 
livet er mer krevende, og ”sånn går nu 
dagan”. Vi prøver å vise flere sider av 
hverdagslivet ved å la familien Karmys liv 
belyse hvordan det kan være å stå midt i 
en krevende prosess. Liv og Hans Eriks 
historie forteller noen om endringer 
i helsetilbudet, og hvordan det kan 
påvirke hverdagen. Håvard gis oss tips 
om hvordan vi selv kan få en mer aktiv 
hverdag. 

Vi har alle et ansvar for egne liv, 
men det kan være greit å vite at det 
finnes likepersoner som kan være en 
samtalepartner for deg når du jobber med 
å få på plass ting som er viktig i livet ditt. Vi 

har likepersoner i alle våre landsforeninger. 
Du kan lese hva Landsforeningen for 
kvinner med bekkenbunnsmerter kan tilby, 
og vi blir også bedre kjent med Torbjørn 
som er likeperson i Landsforeningen for 
slagrammede. Vi har i tillegg gitt plass til 
Nav som informerer om rammeavtaler og 
prosesser rundt det å få nytt hjelpemiddel. 
Tusen takk til alle som har delt sin historie 
med oss, og takk til dere som har bidratt 
med artikler. 

Hilsen Kirsti. 

Forsidebilde og alle illustrasjonsbilder er fra Colourbox.com - Design & layout: steinarzahl.com
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REGIONLEDER HAR ORDET

Kjære medlemmer!
Nå er høsten snart over, og vi går inn i vinter- 
månedene med snø og is utfordringer for 
oss bevegelseshemmede. Møtevirksomheten 
i lokallag og landsforeningslag er godt i 
gang, og vi jobber alle for å påvirke sam- 
funnet slik at vi får en enklere hverdag. For 
de av oss som er brukere av TT-kort går vi 
mot spennende tider. Jeg tenker da på om 
det blir kutt i denne ordninga når fylkes- 
kommunene skal vedta sine budsjetter. I 
forslaget til statsbudsjett blir rammeover- 
føringene til de nordnorske fylkeskommuner 
kuttet med over 600 mill. kroner. Da er det 
bare å vente på budsjettforslagene og se 
hvordan dette rammer oss i nord.
 På landsmøte i juni ble det enstemmig 
vedtatt at NHF skulle omstruktureres slik at 
organisasjonen utvikler seg i takt med den 
øvrige samfunnsutviklinga. Sentralstyret er 
godt i gang med prosessen som skal føre til 
et forslag lagt fram på landsmøte i 2017. I  
prosessen blir alle organisasjonsledd inkludert. 
Regionstyret har ennå ikke diskutert hvordan 
vi skal bidra for å få en best mulig inkluderende 
prosess i vår langstrakte region. Vi skal 
holde dere informert.
 Regionstyret har fått en henvendelse fra 
Sentralstyret om å bidra økonomisk med et 
solidaritetstilskudd til funksjonshemmede 
syriske flyktninger. Det er ikke så lett å ta 
seg til Europa hvis en er funksjonshemmet.
Lokallag og landsforeningslag kan også 
bidra.

Til slutt vil jeg benytte 
anledningen til å ønske 
alle dere en fredfull jul 

og et godt nyttår

Om Regionleder Ernly Eriksen
Født: 19.07.48 - Kjøllefjord, Finnmark 
Bosted: Mo I Rana 
Yrker: Fisker/trålbas, bistandsarbeider i  
Vietnam, Afrika og Latin Amerika  

Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt i Forsvaret, Norsk 
sjømannsforbund, Fylkesleder Norges Blindeforbund Nordland, 
Sentralstyre Norges Blindeforbund, kommunale verv i Rana.  
De siste årene kontaktperson i Amnesty International  
- nåværende leder i NHF Rana
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«Fuglan vet når slaget rammer eller Tore Strømøy 
står på døra». - Torbjørn Bårdsen, slagrammet i 1995 
og som til tross for dette realiserte sin store drøm om 
å bestige Kilimanjaro i 1997. 

Fuglan vet
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Torbjørn var på jobb. Han kjørte bil og 
skulle besøke et lokallag i Kautokeino. 
Plutselig får han dobbelt syn. Det gikk 
over. Han kommer på 
hotellet. Der mister han 
balansen. Det går over. 
Han er uvel hele dagen, 
og når han kommer 
tilbake til Tromsø 
bærer det rett til Unn i 
ambulanse. Han har fått 
hjerneslag. Han kan ikke prate, ikke spise 
og han er lam i nesten hele kroppen. Han 
kan bøye det ene kneet litt, og røre på 
tærne på den ene foten. Slik lå han i noen 
måneder. Livet som han kjente hadde fått 
en ny vending. 
- Jeg hadde to valg, å trene eller stagnere.  

Han valgte å trene, og han var på 

Sunnås i 7 måneder. Det neste året var 
det hard trening hver dag. Torbjørn så at 
kroppen hans trivdes med det, og målet 

var å finne tilbake til 
friluftsmannen i seg. En 
søndagsmorgen ringer 
kona til bestekompisen. 
Denne kompisen fikk 
et par år tidligere en 
silo over ryggen, og han 
pådro seg en alvorlig 

ryggskade. Hun spør om Torbjørn fortsatt 
vil holde avtalen om å bestige Kilimanjaro 
med bestekompisen. Han kaster på 
telefonrøret. 

Men så tenker han seg litt om, og ringer 
tilbake. Hun forteller at hun har sendt 
inn en søknad til Tore På Sporet. Hun vil 
hjelpe dem å realisere avtalen.

- Nei, man tror aldri slike kriser 
kan ramme en selv. Jeg jobbet i 
Landsforeningen for hjerte og 
lungesyke og viste at folk ble syk, 
men jeg trodde aldri det skulle 
ramme meg. Likevel kom slaget.
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Torbjørn og fuglekassen.Til høyre: Torbjørn og Erling på vei opp, og på toppen av Kilimanjaro. Kopiert 
med tillatelse av Tore Strømøy.

- Jeg var skeptisk. Det var 20 år siden vi inngikk 
avtalen, og det var før slaget rammet og ryggen 
knakk. 

Likevel blir Torbjørn litt mer positiv. Så ringer 
Tore Strømøy på døra til Torbjørn, og da er det 
ingen vits å se seg tilbake. Planleggingen er i gang, 
og det krever beinhard og målbevisst trening. 

6 januar 1997 setter han seg på flyet, og 
drømmen om Kilimanjaro blir en realitet. Å 
bestige et fjell som Kilimanjaro er å bestige 
sin egen frykt, nå toppen av sitt liv, svette blod 
og svelge tårer sammen med en venn som går 
sammen med deg. Det er å få tilbake noe av seg 
selv – en friluftsmann. 

Livet handler om hverdag, livet handler om 
erkjennelse og valg. Hvem var jeg, hvem er jeg, 
hva skal jeg ta med videre, hva skal jeg la bli 
igjen? Torbjørn valgte å ta med seg kjærlighet for 
fugler og natur, han tok med seg sitt engasjement 
for organisasjonsarbeid. Og han tok med seg 
tobakken. 

Hverdagen går videre. I dag er han flere 
steg lengere inn i livet, og han har et bearbeidet 
forhold til sin diagnose. Han er samfunnsengasjert 

og fungerer som likeperson for slagrammede. 
Han lytter til deg som er slagrammet, og han 
steller pent med fuglene, spesielt Fluesnapperen 
som får spesialbygde fuglekasser av Torbjørn. 

– Jeg liker fluesnapperen, den synger så pent og 
er en rundbrenner, den er frekk og bryter seg inn. 
Den er en overlever, og hvis den hadde fått slag 
ville den ha overlevd.  

Det er heldigvis mange som overlever 
hjerneslag. Dersom du eller noen av dine 
nærmeste har opplevd å få hjerneslag kan dere 
søke råd, fellesskap og samtale med en likeperson 
i Landsforeningen for slagrammede. Vi har 
fylkeslag i alle tre nordligste fylker.

•	LFS Nordland:  
 Randi Nesje, mobil 916 98 355

•	LFS Troms:  
 Liv Jensen, 951 95 464

•	LFS Øst-Finnmark:  
 Willy Jakobsen, 920 71 281
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radissonblu.no/hotell-tromso

Tromsprodukt AS er en av landets største og 
mest moderne attføringsbedrifter. 
Bedriften har hovedkontor, produksjons- 
og salgsavdelinger på flere steder i Tromsø.

Profilering

Catering og kantine

Data og 
elektronikk

Galleri TP

Kjøkkenspesialisten

Service og hjelpemidler

Miljø og gjenbruk

Kurs og konferanse

Tromsprodukt AS
Pb 3454, 9276 Tromsø
Tlf. 40 00 72 00  |  firmapost@tromsprodukt.no

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

Tlf: 975 29 902 | norluft@online.no
Varmepumper i 10 år!
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På grunn av mors bekkenleddsmerter mister 15 000 
familier opplevelsen av babylykke, og hverdagen blir ikke 
som man forventet.
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Ingen vet når vi møter motstand i livet. Familieforøkning er for de fleste 
forbundet med glede og forventning. Men dette gjelder ikke alle.

Under graviditet er det normalt at bekkenbunnen 
bli ”løs”, men noen rammes hardere enn andre. 
Siv-Hege ble sengeliggende mens Heidi måtte 
gå med krykker. I begge familiene måtte fedrene 
overta all ansvar i hjemmet. I andre familier får 
mor aldri oppleve å bade eller løfte ungen sin. 

Viste du at det finnes en forening for kvinner 
med bekkenleddsmerter? I Troms er det flere 
faktorer som har brakt damene i Landsforeningen 
for bekkenleddsmerter sammen. Det hele startet 
med lege John Helge Hansen på Institutt for 
manuell terapi som inviterte gravide damer med 

Husk å la alle i familien få bidra til felles-
skapet,det forsterker familiebåndene.

Hos oss får du enkle tips som kan gi god effekt 
i hverdagen. Et silkelaken kan gjøre en stor 
forskjell.

Heidi Marja Norman Einvoll og Siv-Hege Lisner fra LKB Troms

Sett av tid til 
egenpleie og fysisk 
aktivitet. 
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Test ut og utfordre egne grenser. Noen av våre medlemmer trener magedans. Noen ganger er det 
vondt, men det er ikke farlig å prøve.

LKB har fokus på livsglede, tips for en 
bedre hverdag og fellesskap. 

Trenger du inspirasjon og tips om bekken-
leddsmerter? Vil du være med i LKB? 

Se hjemmesiden: lkb.no

bekkenplager til fredagstrening. Fysisk trening og 
fellesskap med andre damer med like utfordringer 
ga kvinnene hjelp og støtte i hverdagen. Det ene 
førte til det andre, og i dag er de en forening 
som deler sine erfaringer og hjelper andre 
som er i samme situasjon. Damene arrangerer 
medlemsmøter og turer hvor hele familien kan 
være med, eksempelvis til Grottebedet og Polar 
Zoo. 

Ta kontakt med Landsforeningen for 
Kvinner med Bekkenleddsmerter. De deler 
gjerne sine erfaringer, både med deg som 
venter barn og helsepersonell som jobber med 
bekkenutfordringer.

Kontakt oss
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Andøya 
Rakettskytefelt AS
Pb. 54, 8483 Andenes
Tlf. 76 14 44 00

ELEKTRO BODØ AS
8037 Bodø
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www.elektro.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til vår  
GAVEBUTIKK. 

 
Hos oss finner du  

Mange flotte gaver  
og bruksting. 

 
Velkommen til oss! 

 
 

 

T: 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no
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Fleksibel 
bekledning For deT 

nordiske klimaeTFunksjonelle klær For rullesTolbrukere

Stranddgt 2-4. 9600 Hammerfest
www.thonhotels.no/hammerfest 

Tel: +47 78 42 96 00

Stjernøy, 9509 Alta
T: +47 78 48 28 00
www.sibelco.eu
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Våre representanter
Illustrasjon: colourbox.com - Foto: Kirsti Fosshaug og Erik Lemika

Takk til alle dere som har sagt JA til å være 
våre representanter ute i kommunene. Vi 
håper at samtlige får engasjerende verv, 
både som faste og vararepresentanter i de 
kommunale og fylkeskommunale rådene 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Dere som er våre folk ute i kommunene har 
en unik mulighet til å påvirke utviklingen i 
lokalsamfunnet. Vi trenger folk som jobber for 
bedre tilgjengelighet, bedre skoletilbud, bedre 
helsetilbud og bedre kulturtilbud. 

Funksjonshemmede og andre, trenger dere for 
å få det samfunnet vi ønsker. Og motsatt - dere 
trenger tips fra lokallag og enkeltmennesker for 
å foreslå de beste løsningene til politikere og 
administrasjonen. Vi oppfordrer med dette alle til 
å melde inn saker til rådene.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne:
•	Kommuner og fylkeskommuner skal  
 gjennom etablering av råd/annen  
 representasjonsordning sørge for at  
 funksjonshemmede sikres medvirkning i  
 utviklingen av sitt lokalsamfunn.

•	NHF NN har sendt inn navneforslag på  
 73 personer til å bekle roller som faste – og  
 vararepresentanter.   

•	Forslagene er sendt ut til 36 nord-norske  
 kommuner og 3 fylkeskommuner.

•	Av disse er tilhører 40 personer NHF, 30  
 personer NFU og 3 personer NHFU.

•	Kommunestyrene og fylkestingene  
 avgjør hvem som velges inn for kommende  
 valgperiode.
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Kristin Solberg, NFU, foreslått bruker-
representant i Tromsø kommune:

1. Hvorfor er rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne viktig?
- Et slikt råd kan bidra til en noe bedre 
kommunal politikk overfor innbyggere med 
funksjonsnedsettelser. Det kan også oppnå å 
sette en stopper for uheldige enkelttiltak. Hvis 
rådets arbeid også bidrar til økt bevissthet og 
oppmerksomhet hos ansatte og folkevalgte og 
helst også hos kommunens innbyggere, er jo det 
også viktig. 
 
2. Hvordan kan dere påvirke hverdagen til 
funksjonshemmede?
- Mitt inntrykk er at Kommunalt råd i Tromsø 
har hatt nokså liten gjennomslagskraft i de 
snart fire årene jeg har deltatt. Hvor mye 
rådet kan påvirke, avhenger av flere forhold: 
om rådet i tide får oversendt saker av 
betydning for de interessene vi skal ivareta, 
om rådet tar opp saker av eget initiativ, om 
interesseorganisasjoner og andre melder inn 
saker, om medlemmer i rådet har kunnskaper 
om og engasjement innen dette feltet og har en 
god og effektiv arbeidsform innad i rådet.  Jeg 
tror Kommunalt råd kan bli mer slagkraftig om 
kommunestyret denne gangen velger en av de 
foreslåtte representantene fra organisasjonene 
som leder, noe reglementet for rådet åpner for. 

3. Hvordan kan vi melde inn saker til deg? 
- Jeg tar gjerne imot henvendelser til e-post 
kristin.solberg@uit.no eller telefon 970 96 
005. Jeg har sagt meg villig til å fortsette 
i Kommunalt råd en periode til. Men 
Kommunestyret har ikke oppnevnt nytt råd for 
perioden 2015-2019 ennå. 

Erik Lemika, NHF, brukerrepresentant 
i Fylkesrådet for funksjonshemmede i 
Finnmark: 

1. Hvorfor er rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne på fylkesnivå viktig? 
- Vi har fokus på å sikre funksjonshemmedes 
interesser i forhold til fylkeskommunale 
oppgaver. Jeg synes en av de viktigste 
oppgavene er å jobbe for at videregående 
skoler skal være universelt utformet, slik 
at handikappede sikres lik tilgang på 
utdanning som andre. Det er viktig for 
framtidige generasjoner fordi utdanning 
og mulighet for påfølgende jobb henger 
uløselig sammen. 

2. Hvordan kan dere påvirke hverdagen til 
funksjonshemmede?
-  Ved å ta opp handikappolitiske saker 
som kan bidra til en lettere hverdag for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
Finnmark.

3. Hvordan kan vi melde inn saker til deg? 
- Dere kan sende epost i forkant av møter i 
fylkesrådet for funksjonshemmede. Epost: 
postmottak@ffk.no. Merk eposten «Sak til 
Fylkesrådet for funksjonshemmede».

NHF ønsker kontakt med medlemmer 
som sitter i ulike kommunale utvalg. 
Ta kontakt med kirsti.fosshaug@nhf.no 
dersom du som politiker sitter i hoved-
utvalg ellers bydelsutvalg. Vi ønsker å 
etablere et nettverk med dere som er 
partipolitikere.      
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-  Hjerneslag  -

Livet etterpå
Hans-Erik og Liv har opplevd flere sykehusinnleggelser enn de fleste av oss, 
og de ser endringer i helsetilbudet. Deres budskap ut til alle helseinstanser 
er at pårørende må inkluderes når noen i familien rammes av sykdom eller 
alvorlig skade. I tillegg trenger pårørende og alle som jobber med helse og 
omsorg mer informasjon om livet etterpå. 

Tekst & foto: Kirsti Fosshaug

Fram til 1990 var Hans-Erik frisk og rask, og 
han var eier av 3 virksomheter. Han drev utleie 
av solsenger, han leie ut næringslokaler og han 
var eier av et slepebåtsrederi. Så blir han syk, og 
må operere hjertet. Liv og sønnene var engstelig 
for om han vil overleve.

- Det er fælt når slike ting skjer. På nittitallet 
fikk vi god oppfølging av sykehuset, både 
medisinsk og mellommenneskelig. Da var det 
en sykepleier som tok seg tid til å snakke med 
meg og guttene. Vi fikk informasjon, og det ga 
oss ro og visshet. Når alt er kaos trenger man 
å vite hva som skjer, snakke om hva dette vil 
bety for oss, og kjenne litt på hva som kan skje 
framover.
I 2003 fikk Hans-Erik det store hjerneslaget.
- Jeg har overlevd tre hjerneslag og flere hjerte-

infarkt. Tre ganger har jeg sluttet å røyke, og 
8 dager etter har jeg fått et nytt hjerneslag. Jeg 
slutter aldri å røyke før noen kan garantere at 
jeg ikke får et nytt slag. 

Under dette sykehusoppholdet fikk Hans-Erik 
en god medisinsk oppfølging knyttet til å 
overleve selve slaget. Rehabiliteringstilbudet 
var han ikke fornøyd med. Da han kom inn 
til rehabiliteringsoppholdet var det ingen 
fysioterapeut eller noen som kunne drive 
opptrening med han. 

- Jeg ringte til Liv og sa – kom og hent meg. 
Her har jeg ingenting å gjøre. De neste ukene 
måtte jeg ta noen telefoner før jeg fikk et re-
habiliteringstilbud med opptrening. Slik skal 
det ikke være.   



15

Liv husker også denne tiden veldig godt. 
Hun husker at hun søkte rundt og prøvde å 
finne ut hva diagnosen hjerneslag innebar, 
hva de kunne forvente framover, hvor kunne 
de søke hjelp. På sykehuset fikk hun ingen 
informasjon denne gangen. 

- Det var en stor forskjell å være på sykehuset 
denne gangen. Ting er veldig spesialisert nå. 
Man setter alle krefter til for å berge liv, og 
det er bra. Men man har ingen fokus på livet 
etterpå. Vi trenger informasjon om rettigheter, 
og vi trenger inspirasjon når vi går i gang 
med å fylle livet med nytt innhold. Jeg savner 
også fokus på at pårørende rammes, dog 
på en annen måte, men i like stor grad som 
pasienten. Pårørendes behov er ofte knyttet til 

hvor hvordan vi kan hjelpe pasienten, hvordan 
vi kan ta vare på oss selv og familien. Mange 
vet ikke hva de skal gjøre i forhold til økonomi, 
hjelpemidler, hjelp i hjemmet, arbeidsliv og 
andre hverdagslige ting.

I dag er Liv leder i Landsforeningen for 
Slagrammede i Troms. De har en gruppe 
der pårørende møtes for å diskutere og dele 
erfaringer. 

Dersom du har lyst til å være med er 
det bare å ta kontakt med Liv Jensen 
på mobil 95195 464. 

Se også LFS sin nettside slag.no for mer 
informasjon om hjerneslag
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    Talenter i nord 
Av Torleif Støylen, Studiekonsulent - Illustrasjon: colourbox.com

Er du mellom 18 og 30 år, kan kanskje dette være noe for deg?
Talentutviklingsprogrammet - TUP i Norges Handikapforbund er et tilbud for unge 
med funksjonsnedsettelser i alderen 18 – 30 år. 

Deltakerne i programmet gis kompetanse som de 
kan dra nytte av i sitt arbeid for organisasjonen, 
men også i forhold til yrkeslivet og samfunnet 
generelt. Vi skal nå starte opp med det fjerde 
programmet. Hittil har rundt 20 deltakere  
gjennomført programmet som startet opp i 2010.

Hva er talentutviklingsprogram
TUP er et opplegg som skal styrke den enkelte i 
det å drive påvirkningsarbeid i NHF. Det stilles 
ingen krav om at deltakerne skal ta tillitsverv i 
organisasjonen, men erfaringen er at du vil dra 
nytte av dine kunnskaper og ferdigheter videre 
i saker og interessefelt som passer for deg. Vi 
vil legge vekt på at den enkelte får bruke sine 

ferdigheter og interesser. Det vil si at vi vil styrke 
den enkelte på det han eller hun er god på, men 
i tillegg bli utfordret til å ta nye skritt. For at 
opplegget skal gi utbytte vil det bli krevd at du selv 
deltar aktivt på samlinger og i periodene mellom 
samlingene, og selv tar initiativ i saker du brenner 
for.  

TUP er lagt opp med 4 helgesamlinger over 2 år. 
Første samling er planlagt til våren 2016. Samling 
nr. 2 blir høsten 2016, nr.3 vinter/vår 2017 og 
siste samling høsten 2017. Programmet er lagt 
opp med en kombinasjon av teori og praksis. 
Kursdelene vil bestå av innlegg, diskusjoner, 
praktisk trening og gruppearbeid. I periodene 
mellom samlingene skal den enkelte få trene seg 
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i praktisk påvirkningsarbeid med utgangspunkt 
i pågående saker og aktuelle problemstillinger. 
Dette vil foregå i region, landsforening, lokallag 
og NHF sentralt. 

Antall deltakere i programmet vil bli maks 12.

Er du interessert?
Norges Handikapforbund dekker alle dine kostnader. 
Dette gjelder reise- og oppholdsutgifter, også hvis 
du har behov for å ha med din egen assistent til 
samlingene. Kurssted blir på hotell i  
Oslo/Gardermoen.

Hvis dette er interessant for deg ta kontakt med 
Torleif Støylen som er studiekonsulent i NHF. Her 

vil du få utfyllende informasjon.

Før deltakerne får bekreftet deltakelse vil 
dere gjennomføre et intervju med NHFs 
generalsekretær og forbundsleder. I dette 
intervjuet vil det bli gitt orientering om 
forventninger til deg som deltaker. 

Frist for å melde din interesse blir  
1. januar 2016. Deretter vil du bli intervjuet i 
løpet av januar 2016.

Epost: torleif.stoeylen@nhf.no

N A R V I K

B O D Ø

Sentrumsgården, 8512 Narvik

Tlf. 04800

Christian Jakhelln AS
Torvgata 2, 8001 Bodø
Tlf:  75 50 41 40 * E-post: post@jak.no

H A D S E L

FORVENT L ITT MER

R A N A

	  

07550	  

Åkerloveien 14, 8613 Mo i Rana
Tlf. 99 55 03 44 - 97 51 04 16

www.forsmomaskiner.no

S O R T L A N D

Markveien 18, 8405 Sortland
Tlf. 95 19 49 60

www.troll�ord.no - 76 11 80 00

Andøy kommune
8480 Andøy

Tlf. 76 11 50 00

A N D Ø Y

www.dnvgl.no

Meyergården Hotel
og Restaurant

Fritjof Nansensgt. 28, 8622 Mo i Rana
Tlf. 75 13 40 00

V Å G A N

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

Sulland Bodø
       Audi - Skoda - Volkswagen

Gamle Riksvei 15, 8008 Bodø
Tlf. 75 50 73 00 • www.sulland.no

Bodø
Dentallaboratorium
Dronningensgt. 28, 8006 Bodø

Tlf. 75 50 61 30

N A R V I K

OMT BBL
Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag

A. Markussen AS
8502 Narvik

Tlf. 76 95 41 94

Maxi-Taxi/Rullestolbil: maxi@narviktaxi.no

Rezidors Hotels Norway AS
7439 Trondheim, Tlf. 75 51 90 15

B O D Ø

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

V E S T V Å G Ø Y

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

__________________________________________________

BergHansen Nord-Norge AS
9488 Harstad, tlf. 76 11 00 00

S O R T L A N D

Lofoten Begravelsesbyrå
8300 Svolvær, Tlf. 76 07 84 07

V Å G A N

R A N A
Rana Industriterminal AS 

8601 Mo i Rana, Tlf. 75 12 09 20
__________________________________________________

Rana kommune
Postboks 173, 8601 Mo i Rana, Tlf. 75 14 50 00

And-Hus AS
8480 Andenes, tlf. 76 14 16 92

A N D Ø Y

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



18

N A R V I K

B O D Ø

Sentrumsgården, 8512 Narvik

Tlf. 04800

Christian Jakhelln AS
Torvgata 2, 8001 Bodø
Tlf:  75 50 41 40 * E-post: post@jak.no

H A D S E L

FORVENT L ITT MER

R A N A

	  

07550	  

Åkerloveien 14, 8613 Mo i Rana
Tlf. 99 55 03 44 - 97 51 04 16

www.forsmomaskiner.no

S O R T L A N D

Markveien 18, 8405 Sortland
Tlf. 95 19 49 60

www.troll�ord.no - 76 11 80 00

Andøy kommune
8480 Andøy

Tlf. 76 11 50 00

A N D Ø Y

www.dnvgl.no

Meyergården Hotel
og Restaurant

Fritjof Nansensgt. 28, 8622 Mo i Rana
Tlf. 75 13 40 00

V Å G A N

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

Sulland Bodø
       Audi - Skoda - Volkswagen

Gamle Riksvei 15, 8008 Bodø
Tlf. 75 50 73 00 • www.sulland.no

Bodø
Dentallaboratorium
Dronningensgt. 28, 8006 Bodø

Tlf. 75 50 61 30

N A R V I K

OMT BBL
Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag

A. Markussen AS
8502 Narvik

Tlf. 76 95 41 94

Maxi-Taxi/Rullestolbil: maxi@narviktaxi.no

Rezidors Hotels Norway AS
7439 Trondheim, Tlf. 75 51 90 15

B O D Ø

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

V E S T V Å G Ø Y

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

__________________________________________________

BergHansen Nord-Norge AS
9488 Harstad, tlf. 76 11 00 00

S O R T L A N D

Lofoten Begravelsesbyrå
8300 Svolvær, Tlf. 76 07 84 07

V Å G A N

R A N A
Rana Industriterminal AS 

8601 Mo i Rana, Tlf. 75 12 09 20
__________________________________________________

Rana kommune
Postboks 173, 8601 Mo i Rana, Tlf. 75 14 50 00

And-Hus AS
8480 Andenes, tlf. 76 14 16 92

A N D Ø Y

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

N A R V I K

B O D Ø

Sentrumsgården, 8512 Narvik

Tlf. 04800

Christian Jakhelln AS
Torvgata 2, 8001 Bodø
Tlf:  75 50 41 40 * E-post: post@jak.no

H A D S E L

FORVENT L ITT MER

R A N A

	  

07550	  

Åkerloveien 14, 8613 Mo i Rana
Tlf. 99 55 03 44 - 97 51 04 16

www.forsmomaskiner.no

S O R T L A N D

Markveien 18, 8405 Sortland
Tlf. 95 19 49 60

www.troll�ord.no - 76 11 80 00

Andøy kommune
8480 Andøy

Tlf. 76 11 50 00

A N D Ø Y

www.dnvgl.no

Meyergården Hotel
og Restaurant

Fritjof Nansensgt. 28, 8622 Mo i Rana
Tlf. 75 13 40 00

V Å G A N

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

Sulland Bodø
       Audi - Skoda - Volkswagen

Gamle Riksvei 15, 8008 Bodø
Tlf. 75 50 73 00 • www.sulland.no

Bodø
Dentallaboratorium
Dronningensgt. 28, 8006 Bodø

Tlf. 75 50 61 30

N A R V I K

OMT BBL
Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag

A. Markussen AS
8502 Narvik

Tlf. 76 95 41 94

Maxi-Taxi/Rullestolbil: maxi@narviktaxi.no

Rezidors Hotels Norway AS
7439 Trondheim, Tlf. 75 51 90 15

B O D Ø

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

V E S T V Å G Ø Y

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

__________________________________________________

BergHansen Nord-Norge AS
9488 Harstad, tlf. 76 11 00 00

S O R T L A N D

Lofoten Begravelsesbyrå
8300 Svolvær, Tlf. 76 07 84 07

V Å G A N

R A N A
Rana Industriterminal AS 

8601 Mo i Rana, Tlf. 75 12 09 20
__________________________________________________

Rana kommune
Postboks 173, 8601 Mo i Rana, Tlf. 75 14 50 00

And-Hus AS
8480 Andenes, tlf. 76 14 16 92

A N D Ø Y

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

Meld deg inn!
La årets julegave bli et 
medlemskap i NHF. 
Sammen er vi sterkere. 

Send SMS med kodeord 
NHF MEDLEM til 2160.
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U er for ullgenser med istapper i etter bare en tur til postkassa,  
og for utsikten fra Storsteinen når sola glitrer i vannet under brua. 
L er for levende lys i Ishavskatedralen mens nordlyset flammer over 
himmelen, og O er for oppdagelsesreise med familien til Polarmuseet. 
B er for blomkålsuppe og dagens avis hos Risø når snøen laver ned 
utenfor vinduet. Og A er for ansiktene til de som bare står stille  
på kaia og opplever midnattsola for første gang.

LÆR OM ULOBAS BPA PÅ BPA.ULOBA.NO

K
o&

Co / Foto: Christian H
ouge

ULOBA_210x297_Tromsø.indd   1 10/03/15   14:21

Lev livet.
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Stadig nye 
utfordringer
Det har vært nok av omveltninger i familien Karimys 
hverdag. Tania og Fazil Karimy kom til Norge i 2004. De er 
opprinnelig fra Afghanistan, og de har persisk som morsmål.
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Den første store omveltningen 
var å lære seg lære seg norsk 
språk og norsk kultur. Overgan-
gen fra persisk til norsk er i seg 

selv et krevende stykke arbeid. I 2005 kom-
mer den andre omveltningen. De får sitt 
første barn, og hun er født med flere alvor-
lige diagnoser. Fra og med denne dagen må 
de også forholde seg til norsk helsevesen og 
helsebyråkrati. 
Hvordan har dere opplevd norsk helsevesen?

- Fazil far: Jeg er glad for at vi bor i 
Norge, og at barna er født her. Vi hadde 
aldri hatt rå til å bo 6 måneder på sykehus 
i Afghanistan. Jeg tror ikke Sadaf (datter) 
ville fått samme hjelp som vi får i Norge. 
Sadaf har vært gjennom mange operasjoner 
på sine bein, nyrer, lunger og hjertet. Det er 
vi takknemlige for. Spesialisthelsetjenesten 
i Norge er god.

- Tania mor: På sykehus går alt av seg 
selv, og vi blir forklart hvor vi skal gå, 
og hva som skal skje framover. Vi får 
også veldig god hjelp av en sosionom 
på sykehuset. Hun hjelper oss med 
utredninger og søknader. 
Er det noe som er krevende i den prosessen 
dere står i?

- Tania: Vi har en veldig krevende 
hverdag. Vi har to barn, en datter som går 
i 5 klassetrinn og en yngre sønn som går i 
barnehagen. Huset vårt er ikke lenger stort 
nok for at vi skal få til hverdagsrutinene 
med et barn som sitter i rullestol. Hun 
vokser og får nye behov, og vi trenger nå 
hjelp til å få større plass og et tryggere 

Tekst & foto: Kirsti Fosshaug
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hjem uten bratte trapper, og med bedre løsninger 
mellom uteområde og inngang.

- Fazil: Vi har masse papirer og dokumenter, 
og det er vanskelig å vite hvor vi skal gå med 
disse papirene, hvem som kan hjelpe, hvor vi skal 
spørre, og hvordan vi kan dokumentere. Vet du 
hva vi kan gjøre for å få større hus? Vi kan ikke ta 
mere lån, og vi vet ikke hva vi skal gjøre nå? 

- Tania: Nå er det snart Halloween. Jeg vet 
at Sadaf vil gå selv, uten stol. Hun klarer ikke 
å gå langt, og jeg vet hun vil bli lei seg. Det er 
vanskelig å si nei til barnet sitt, og si -du kan 
ikke gjøre det. Spesielt når alle andre kan det. Jeg 
håper hun vil ta med stolen. 

- Fazil: jeg synes det er vanskelig å uttrykke hva 
jeg føler og tenker. Jeg har mye sorg for at min 
datter ikke kan gjøre det andre barn gjør. Før, da 
hun gikk i barnehagen gråt jeg hver dag når jeg 
hentet henne. Hun satt alltid inne og så ut på de 
andre barna som lekte og hadde det gøy. Jeg var 
redd for hva det gjorde med hjertet hennes. 

- Tania: Det er vanskelig. Jeg har sorg for at 
min datter fikk disse skadene, men jeg ville aldri 
byttet henne bort. Aldri! Alle hennes smerter og 
plager har også gjort henne vakker og moden. 
Hun forstår mer enn mange voksne. De kan 
stirre og hviske når vi kommer, men hun smiler 
og sier hei til dem. En gang sa hun «Jeg vet at de 
hvisker om meg, men de forstår ikke hvem jeg 
er og hva jeg kan.» Jeg er stolt av min datter, og 
uten alle utfordringene tror jeg ikke at hun ville 
vært så klok og vakker. Jeg vil at hun skal være 
akkurat den hun er, men jeg unner ikke henne 
alle plagene. Det er vanskelig. 

- Fazil: Jeg er også bekymret for hva som vil 
skje med henne når vi er borte. Hun er flink på 
skolen, men vil hun ha en utdanning da, får hun 
hjelp til husarbeid og egenstell, vil hun få en jobb? 
Jeg vet ikke. Jeg vet at hun er vakker og snill, og 
jeg håper verden vil være snill med henne. 

Trenger du ny tilpasningen av boligen din?

-	Du	kan	søke	om	finansiering	til	små	eller	
store	ombygginger	og	tilpasninger	gjennom	
husbanken.	Det	finnes	både	låne	og	
tilskuddsordninger	som	kan	gjøre	det	mulig	å	
finansiere	tilpasning	av	boligen.	

-	Å	tilpasse	betyr	å	gjøre	boligen	egnet	slik	at	du	
kan	fortsette	å	bo	i	den,	selv	om	du	har	nedsatt	
funksjonsevne.		

-	Første	fase	er	som	oftest	å	søke	om	tilskudd	
til	utredning	og	prosjektering.	Tilskuddet	skal	

brukes	til	å	kartlegge	behov,	muligheter	og	
kostnader.	Dette	tilskuddet	er	ikke	økonomisk	
behovsprøvd.	

Ta	kontakt	med	kommunen	der	du	bor	for	å	få	
mer	informasjon.	

For	mer	informasjon	sjekk	www.husbanken.no

- Jeg liker å gå på skolen og jeg liker å 
gjøre leksene mine. Yndlingsfaget mitt 

er engelsk. Når jeg blir stor vil jeg bli 
lege forteller Sadaf
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JUL 2015

Fra alle oss til alle dere 
– de beste ønsker om en fredfull
jul og et riktig godt nyttår. 

Regionskontoret har stengt fra 21.12.15 til 04.01.1

Hilsen Ernly, Barbro, Gunnar, Liv og Hermann i Regionstyret 
& Lizett og Kirsti på regionskontoret

 

6.
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Fra Navs perspektiv – om rammeavtaler
Av Bente Kaldheim, hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

Har du hatt et hjelpemiddel du har vært 
fornøyd med i mange år, blir du kanskje ikke så 
fornøyd når ergoterapeuten i kommunen eller 
hjelpemiddelsentralen sier at du ikke kan få 
maken når det gamle er utslitt. Men det er en 
årsak til at det er sånn.

NAV kjøper hjelpemidler for ca. 4,5 milliarder 
kroner årlig. Bare i Oslo og Akershus leverte vi ut 
hjelpemidler for 503 millioner kroner i 2013. Men 
hjelpemiddelsentralene kan ikke bare kjøpe inn 
de hjelpemidlene de ønsker. NAV må forholde seg 
til lov og forskrift om offentlige anskaffelser som 
gir føringer og pålegg for anskaffelsesprosessen.

Mange hensyn å ta
I anskaffelsesprosessen er det mange hensyn 
som skal ivaretas. Brukernes behov står i fokus 
for å sikre riktig hjelpemiddel og tilstrekkelig 
sortiment. Det må fremkomme hvilke standarder 
de ulike produktene skal oppfylle. Det stilles 
miljøhensyn i anskaffelsen, og leverandører må 
forplikte seg til å respektere grunnleggende krav 
til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. 
Gjennom anskaffelsene skal NAV også stimulere 
til nyskapning og innovasjon, og det skal vurderes 
om gjenbruk av hjelpemidlene som anskaffes er 
hensiktsmessig. Pris er også viktig.

En anskaffelsesprosess ender opp i en ramme-
avtale. I dag finnes det sentrale rammeavtaler på 
de fleste hjelpemiddelområdene. Rammeavtalene 
gjelder som regel i fire år. Etter det må det 
gjennomføres nye anskaffelsesprosesser.

Nye rammeavtaler i april
I april ble det inngått to nye rammeavtaler. Den
ene for hygieneprodukter, den andre for person-
løftere, seler og seil. I disse rammeavtalene er 
det poster for de ulike produktgruppene, og en 
rangering av produktene. Det er til sammen 23 
poster i rammeavtalen for hygieneprodukter. I 
rammeavtalen for personløftere, seler og seil er 
det sju poster.

Har du en varig nedsatt funksjonsevne og 

trenger en toalettstol med ben, som er post 1 
i hygieneavtalen, så får du en Swift Kommod 
fra Etac AS. I denne posten er det ikke flere 
produkter i avtalen. Trenger du en dusj- og 
toalettstol med hjul, som er post 3, finnes det tre 
rangerte produkter. Aquatec Ocean fra Invacare 
AS er rangert som førstevalget i denne posten. 

Førstevalget må vurderes
Det skal alltid først vurderes om førstevalget 
dekker behovet ditt, før produktene som er 
rangert som nummer to og tre vurderes. 
Dersom du ikke kan bruke førstevalget, så 
må det dokumenteres skriftlig i søknaden. 
Hjelpemiddelsentralen må registrere doku-
mentasjonen i sitt datasystem, og Riksrevisjonen 
vil kunne ta stikkprøver på at avtalene følges 
når de gjennomfører revisjoner. Hvis ingen av 
produktene i rammeavtalen dekker behovet ditt, 
er det mulig å søke om dispensasjon.

Så, hvis dusj- og toalettstolen din går i stykker, 
kan det være at du får en ny stol med et annet 
merke enn den du hadde. Men du skal få dekket 
behovet ditt, selv om du ikke får velge merke. 

Sjekk hjelpemiddeldatabasen
Vil du vite mer om rammeavtalene NAV har 
inngått, finner du informasjon om avtalene i 
«Produkt- og prisoversikten» på www.nav.no 
og på www.hjelpemiddeldatabasen.no. På 
hjelpemiddeldatabasen finner du også bilder av 
produktene, artikkelnummer, mål og spesielle 
egenskaper. Alle fremtidige rammeavtaler vil bli 
lagt ut på hjelpemiddeldatabasen. Så det er like 
greit å gjøre seg kjent med den, først som sist.
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Trenger du nytt hjelpemiddel?
Tekst: Bente Kaldheim/NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

Har du et hjelpemiddel som er utslitt og må byttes 
ut? Eller har helsetilstanden din endret seg, og 
du lurer på om det finnes nye hjelpemidler som 
kan lette hverdagen? Da vil du finne  
www.hjelpemiddeldatabasen.no svært nyttig.
Hjelpemiddeldatabasen er et nettsted som eies 
og administreres av NAV. Det ble først opprettet i 
1999, og har de siste årene utviklet seg til å bli ett 
av de beste nettstedene for de av oss som ønsker å 
sette oss inn i hva som finnes av hjelpemidler på 
det norske markedet. 

Alle typer hjelpemidler
På nettstedet finner du både informasjon om 
hjelpemidler du kan søke hjelpemiddelsentralen 
om og hjelpemidler du selv må finansiere. Du 
finner også hjelpemidler for alle typer funksjons-
nedsettelser enten det gjelder forflytning, hørsel, 
syn, kommunikasjon eller kognisjon. Alle 
hjelpemidlene i databasen er lagt inn med bilder 

og tekniske spesifikasjoner. Hjelpemidlene som 
inngår i en rammeavtale med NAV er merket 
med en liten NAV-logo.

NAV og leverandørene legger inn nye 
produkter forløpende, og det er mulig å abonnere 
på nyheter, slik at du kan holde deg oppdatert. Fra 
våren 2016 vil du kunne finne alle rammeavtaler 
på hjelpemiddeldatabasen.

Nye rammeavtaler i 2015
Siste halvår har NAV inngått fire nye 
rammeavtaler. Det er rammeavtaler på: sitteputer 
med trykksårforebyggende egenskaper; elektriske 
rullestoler og drivaggregat; kjøreramper og sykler 
og sykkelfronter med hjelpemotorer.

Hvis du har et hjelpemiddel på disse 
områdene som begynner å bli slitt, kan det være 
lurt å lese om de forskjellige produktene på 
hjelpemiddeldatabasen før du tar kontakt med 
din lokale ergoterapeut.  
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Lett tilgjengelig 
Rammeavtalene som ligger i hjelpemiddel-
databasen er lett tilgjengelige fra forsiden. 
Hvis du for eksempel har behov for en ny 
elektrisk rullestol kan du klikke deg inn på 
«Rammeavtaler». Velg lenken «Elektriske 
rullestoler og drivaggregater». Når du har gjort 
dette, åpner du «Hurtigoversikten». Den viser 
hvilke poster som finnes, det vil si om stolene 
har manuell eller motorisert styring og om 
de er til utendørs- eller innendørs bruk og så 
videre. Du ser også hvilke stoler som er rangert 
som førstevalg og eventuelt andre-, tredje- eller 
fjerdevalg. Ved å klikke på hvert enkelt produkt 
får du opp bilder, tekniske opplysninger, brosjyrer 
og bruksanvisninger, og du kan gjøre deg opp en 
mening om hvilken stol som best vil kunne dekke 
ditt behov før du kontakter din lokale terapeut.

Endret helsetilstand
Hvis helsetilstanden din har endret seg, og du 
ønsker å undersøke hvilke type hjelpemidler som 
finnes, kan du gå inn på hjelpemiddeldatabasen.
no og velge «Produktgrupper». Her kan du 
velge mellom ulike temaer som for eksempel 

hjelpemidler til personforflytning eller personlig 
stell. Er du på jakt etter hjelpemidler til personlig 
stell, klikker du på lenken personlig stell og 
beskyttelse. Da får du opp ulike produktgrupper 
innen dette området. Er det toaletter du er 
interessert i, vil du finne bilder, tekniske data og 
navn på leverandør på ulike toaletter. Du vil også 
kunne finne brosjyrer og bruksanvisninger. Hvis 
produktet er på en rammeavtale, er de merket 
med en liten rød NAV-logo.

Informasjon om eget produkt
Hvis du allerede har et hjelpemiddel fra hjelpe-
middelsentralen, kan du også sjekke om det 
ligger inne på hjelpemiddeldatabasen. Da bruker 
du søkefeltet og legger inn navnet på produktet. 
Hvis produktet ligger i databasen, finner du både 
artikkelnummeret, tekniske data og eventuelt 
tilbehør og deler. Det er nettopp lagt til en ny 
funksjon i søkefeltet  med forslag til søkeresultat 
som også kan være til hjelp når du skal søke etter 
hjelpemidler.
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Finner du løsningsordet?

På kryss og tvers
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Løsning fra forrige uke

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 er 1. februar 2016.

Vinnere av forrige utgaves kryssord er Bjørn Barstrand.  Gratulerer, du vil motta 5 flaxlodd i posten.
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Aktiv hverdag
Av Håvard Lium

Har du lyst til å være med på trening? 
Det håper jeg, for vi vil veldig gjerne 
ha deg med! 

Norsk idrett har 2,3 millioner 
medlemmer og jeg kan love deg 
at medlemmene våre kommer 
i alle mulige varianter. De er 
topptrente, utrente, store, små, 
gamle, unge, brede, smale, stille, 
bråkete, normale, rare og veldig 
mye mer. Det er en variert 
gruppe, men likevel er det en 
ting alle har til felles, og det er 
gleden av i drive med idrett. 
Det handler ikke nødvendigvis 
om å vinne masse medaljer og 
sette nye rekorder, men mer 
om å være aktiv og ha det gøy 
sammen med andre Derfor 
har jeg lyst til å komme med 
noen tips til hvordan du som 
har en funksjonsnedsettelse 
kan komme i gang med jevnlig 
fysisk aktivitet gjennom et 
idrettslag i nærheten av der du 
bor.

Sjekk tilbud i nærmiljøet. 
Det er enklest å komme i gang 
i et idrettslag som allerede har 
et definert tilbud til mennesker 
med funksjonsnedsettelser, 
enten som et eget tilbud eller 

som en del av den vanlige 
aktiviteten. Ikke la deg stoppe 
av at det ikke finnes et eget 
tilbud. Dersom du har lyst bør 
du prøve ut aktiviteten. Det er 
veldig mye som er mulig å få til 
og jeg tror mange vil bli positivt 
overrasket over hvor åpne 
og løsningsorienterte mange 
idrettsledere er. Du kan også ta 
kontakt med undertegnede slik 
at jeg kan gi deg litt tips om hva 
som finnes i lokalmiljøet, og 
samtidig sette deg i kontakt med 
de rette personene. 

La trening bli en vane som 
er innarbeidet i den ukentlige 
planen. Følgende tips kan hjelpe 
deg litt på veien:

- Sett deg et mål. Det kan 
høres ut som en klisje, men det 
er effektivt. Det er viktig å være 
klar over at et mål ikke trenger 
å være et resultatmål i form av 
at du skal fullføre et løp på en 
viss tid eller ta medaljer. Et mål 
kan like gjerne være; «jeg skal 
trene 2 ganger i uka hele neste 
måned» eller «jeg skal prøve tre 

forskjellige aktiviteter neste år». 
Det er selvsagt lov til å premiere 
seg selv litt når man har nådd 
målet sitt!

- Prioriter trivsel. Det er 
ingen vits å begynne med en 
aktivitet bare for å bli i bedre 
form. Hvis du ikke trives med 
aktiviteten er sjansen for at du 
fortsetter med den svært liten. 
Prøv gjerne litt ulike ting, finn 
noe du liker og sats på det. Da er 
sjansen for at dette blir en varig 
aktivitet veldig mye større.

- Tren sammen med andre. 
Trening sammen med andre 
er ikke bare bra trening, men 
det er morsomt og sosialt. Et 
sosialt fellesskap er positivt i seg 
selv, men det er også med på å 
gjøre det litt mer forpliktende 
å møte opp. Du vet at de andre 
på laget setter pris på at du 
kommer og kanskje er de også 
avhengig av at du kommer for å 
ha et fullt lag. Denne lille ekstra 
forpliktelsen kan fort være det 
som skal til for at du på en litt 
dårlig dag likevel velger å dra på 

Håvard Lium er ansatt som fagkonsulent for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser og 
har kontor på Alfheim stadion i Tromsø. Sammen med sin kollega Torben Simonsen i Bodø har de 
ansvaret for hele Nord-Norge. Ønsker du å komme i gang med aktivitet? 
Ta kontakt! Håvard Lium - havard.lium@idrettsforbundet.no - 934 14 713
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trening, selv om sofaen hjemme 
frister.

Ønsker du å være aktiv er 
det viktig å fokusere på de 
mulighetene som finnes. Det 
å ha en funksjonsnedsettelse 
har selvsagt sine utfordringer, 
men det gir også en del 
muligheter når det kommer 
til idrettsaktivitet. En av de 
virkelig store mulighetene ligger 
i utstyret som er tilgjengelig. 
Med riktig utstyr er det utrolig 
hva man kan få til. Nå som 
de over 26 år kan få støtte 
til aktivitetshjelpemidler 
har langt flere muligheten 
til å gå til anskaffelse av det 
nødvendige utstyret. Før du går 
til anskaffelse av utstyr er det 
mulig å prøve ulike varianter, 
flere idrettslag har låneutstyr 
og det arrangeres flere gratis 
aktivitetsdager gjennom NAV, 
utstyrsleverandører og/eller 
idrettsforbundet rundt om i 
Nord-Norge. Her kan du prøve 
forskjellig utstyr som er egnet 
for den gjeldende årstiden. 
Jeg kan garantere at mye av 
det utstyret en person med 
funksjonsnedsettelse har tilgang 
til vil gjøre en person uten 
funksjonsnedsettelser mektig 
misunnelig, det ble i hvert fall 
jeg da jeg fikk se en del av de 
nyeste terrengsyklene med el-
motor tidligere i år.

En annen positiv ting i 

norsk idrett, som gir økte 
muligheter, er at arbeidet med 
idrett for mennesker med 
funksjonsnedsettelser har blitt 
løftet, i idrettspolitisk dokument 
(det dokumentet som styrer hva 
norsk idrett skal holde på med 
de neste fire årene) står det: 

«Idrett for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne er 
en særlig viktig målgruppe 
for idretten. Idrettslagene er 
viktige sosiale møteplasser og 
særforbundene skal inkludere 
tilbudet til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne i sitt 
ordinære tilbud.» 

Det å være en «særlig viktig 
gruppe» ser fint ut på papiret, 
men er ikke så mye verdt om 
det ikke følges opp i handling. 
Heldigvis har det allerede 
skjedd en del ting på dette 
området. For det første er det 
ansatt flere fagkonsulenter 
rundt om i hele landet. Dette 
er personer som skal jobbe for 
at det skal bli lettere å drive 
med idrett der 
du bor, være med 
på å etablere nye 
tilbud og styrke 
det idrettstilbudet 
som er der i dag. I 
tillegg prioriterer 
flere av idrettene nå 
å bruke mer penger 
på å tilrettelegge 
aktivitet 

for personer med 
funksjonsnedsettelser. 

Norsk idrett sin visjon er 
«Idrettsglede for alle», det betyr 
at alle som vil skal få positive 
opplevelser og oppleve glede 
gjennom idretten. Har du lyst 
til å være med så er det beste du 
kan gjøre bare å kaste deg inn 
i det! Min jobb er at du skal ha 
et godt idrettstilbud der du bor 
og jeg vil veldig gjerne høre fra 
deg både om du vil skryte av det 
tilbudet du har og om du vil ha 
hjelp til å komme i gang med 
aktivitet! Vi håper å se deg på 
trening snart!

Hva kan jeg drive med?
Personer med funksjonsnedsettelser driver med 
en lang rekke forskjellige idretter her i Nord-
Norge og her er en oversikt over noen av dem: 
Svømming, friidrett, golf, bordtennis, håndball, 
fotball, innebandy, boccia, sykling, kajakk, 

dykking, langrenn, skiskyting, kampsport, 
bryting, bowling, hundekjøring, volleyball, 
alpint, skyting, dans, cheerleading, klatring, 
bueskyting, orientering, motorsport, seiling og 
en god del til.

Foto: privat



Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger

Regionstyret:   
Leder:  
Ernly Eriksen  
Mobil: 995 63 258 
ernly@online.no

Nestleder: 
Barbro Holmstad 
Mobil:995 63 258 
batholms@online.no

Styremedlemmer: 
Hermann Ellingsen 
mobil 970 86 254 
hermanne@online.no

Gunnar Olsen 
Mobil: 412 50 346 
golopp@online.no

Liv Hammer 
Mobil: 906 29 940 
liveliham@yahoo.no

Vararepresentanter: 
Asle Cebakk 
Mobil 995 85 419 
aslec@online.no 

Michal Bye 
Mobil: 950 96 477 
mi-by@online.no

Inger Svenning 
Mobil: 992 59 439 
ingerks@msn.com

Landsforeninger
Arbeidsmiljøskaddes 
Landsforening (ALF) 
Troms 
Hans Justin Olsen 
Sletta, 9055 Meistervik 
Mobil 415 09 343 
hans.justin.olsen@
nordixnet.no

Landsforeningen for  
Polioskadde, (LFPS) 
Nordland 
Gunnar Olsen 
Vesterveien 1 
8014 Bodø 
Mobil: 412 50 346 
golopp@online.no

Landsforeningen for 
Polioskadde, (LFPS) Troms 
Bjørn Nilsen 
Styrmannsvegen 29 
9014 Tromsø 
Mobil: 952 47 750 
bjorn.nilsen47@gmail.com

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

Landsforeningen for  
Slagrammede, (LFS) Troms  
Liv Irene Jensen 
Sommarfjøsveien 52 E2  
mobil 951 95 464 
h-ejens@online.no 

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS)  
Øst-Finnmark 
Willy Jakobsen 
Kommandantveien 10 
9950 Vardø 
Mobil: 920 71 281 
willjakk@hotmail.no

Landsforeningen 
for kvinner med 
bekkensmerter (LKB) 
Troms 
Janike Rype 
Gulengveien 12 
Mobil: 936 68 675 
jan-rype@online.no

Landsforeningen 
for kvinner med 
bekkensmerter (LKB) 
Finnmark 
Tonje Hapalahti  
Mobrinken 2  
9517 Alta 
Mobil 959 63 599 
tonje.hapalahti@gmail.
com

Landsforeningen for 
amputerte (LFA)  
Nord-Norge   
Kontaktperson  
Toril Aansstad 
Mobil: 915 57 121 
Oddvald2@frisurf.no

Landsforeningen for 
nakkeskadde (LFN) 
Nordland 
Asbjørn Losvik 
Lyngheim 9 
8626 Mo i Rana 
Mobil 918 07 062 
asbjornlosvik@gmail.com

Landsforeningen for 
nakkeskadde (LFN)  
Troms og Finnmark 
Arvid Henriksen 
9161 Burfjord 
mobil 907 68 246 
arvid64@hotmail.no

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

NHF Ballangen 
Nancy Johansen 
Bjørkåsveien 90  
8540 Ballangen 
Mobil: 415 61 006 
nancyhj@live.no

NHF Bindal 
Randi Finvik  
Haugdal-Sætran 
Rørgata 7 
7980 Terråk 
Mobil: 957 35 662 
randisetran@hotmail.com

NHF Bodø  
Kontaktperson  
Edvard Elvegård 
Mobil: 95825205 
stiholmen@mac.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 Ankernes 
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

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 
Monika Lill Grøtte  
Johan Altmannsvei 1 
9600 Hammerfest  
mobil 906 53 944 
monikalgrotte@gmail.com

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 
Henriette Andreassen 
Kløverlundveien 22  
9040 Nordkjosbotn  
mobil 995 63 555 
hette89@hotmail.com



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

Eiksenteret Målselv
9325 Bardufoss, Tlf. 77 83 40 50

Schwencke & Sønn AS
9018 Tromsø, tlf. 77 67 94 94

____________________________________________________

Jensen Aslak
9014 Tromsø, Tlf. 77 63 06 91

____________________________________________________

Elin Bergli Bang
9008 Trømsø, tlf. 93 48 07 94

____________________________________________________

Slipefålkan AS
9019 Tromsø, tlf. 90 71 30 30

____________________________________________________

Alf Isaksen Maskin AS
9020 Tromsdalen, tlf. 77 63 64 00

____________________________________________________

Effektiv Regnskapsserive AS
9269 Tromsø, tlf. 77 60 08 60
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to Sulland Gruppen er en ledende aktør innen bilbransjen i Norge.  
Vi selger nye biler, brukte biler, verkstedtjenester, service,  
EU-kontroll og det du ellers trenger til bilen. 
Vi er der du er. Som din lokale bilforhandler strekker vi oss litt lenger.

Sulland Tromsø
Heilovegen 12  Tlf: 77 60 99 00

Sulland Bardufoss
Industrivegen 11  Tlf: 77 83 01 99

L E N V I K

M Å L S E L V

T R O M S Ø

Målselv
Kommune
støtter det lokale NHF

M Å L S E L V

N O R D R E I S A

www.sulland.no
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Vi støtter lokale 
lag og foreninger

T R O M S Ø

HEIS-TEK
Heis-Tek AS, 9008 Tromsø

Tlf. 77 68 36 20  Fax. 77 68 36 22
tromso@heis-tek.no   www.heis-tek.no

Service     Reparasjon     Modernisering     Nyanlegg

Grønnegt. 100
9008 Tromsø
Tlf. 77 75 63 00

Storgt. 124, 9261 Tromsø
Tlf. 77 66 34 00 • tromsoe@borealisark.no

Veidekke 
Industri AS
Avd. Bardufoss
9325 Bardufoss
Tlf. 77 66 34 00 

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

www.derdubor.no/hs

N O R D R E I S A

Ørneveien 9, 9015 Tromsø
Tlf. 77 60 05 30 • www.nnbk.no

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

_____________________________________________________

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

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

Finnmark Brannservice AS
9700 Lakselv, tlf. 9174 52 06

Pasvik Folkehøgskole
9925 Svanvik, Tlf. 78 96 41 00

_____________________________________________________

Pasvikturist AS
9915 Kirkenes, tlf. 78 99 50 80

_____________________________________________________

Vardø Hotell AS
9951 Vardø, tlf. 78 98 77 61

A L T A

P O R S A N G E R

S Ø R - V A R A N G E R

H A M M E R F E S T

Vi støtter NHF
Tlf. 78 46 06 00

P O R S A N G E R

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

A R K I T E K T E R

Sorenskriverveien 11, 9513 Alta
Telefon: 78437714  - e-post: post@haldde.as

A L T A

H A M M E R F E S T

V A D S Ø

TAXIBUSS
Tlf: 909 09 013

En verden av
opplevelser
alta.aurorakino.no

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

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

Tana kommune
Deanu Gielda

Rådhusveien 3, 9845 Tana
Tlf. 46 400 200

             HAMMERFEST
             Strandg. 8, 9600 Hammerfest
             Tlf: 78 40 74 60




