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Redaktøren 
Sola er tilbake, og det er straks påske. Det 
skjer ofte noe med oss nordboere på denne 
tiden. Vi omgir oss av ting som symboli-
serer energi, vitalitet og vekst. Det kan 
være så enkelt som saftige appelsiner, 
vannsildring, solvarm hud og fregner. En 
blir til flere, og det er ute det skjer sammen 
med resten av verden. 

I denne utgaven av Nytt fra Nord har vi  
fokus vekst og samarbeid. Du kan lese om  
likepersonsarbeidet på Universitetssykehuset 
i Tromsø (UNN) som NHF Nord-Norge 
har med FFO Troms. Tradisjonelt sett har 
det vært kniving mellom organisasjonene, 
men høsten 2012 kom vi fram til at kjegling 
er bortkastet til. Vi har en jobb å gjøre 
sammen. 

Et NHF sine viktigste samarbeids-
prosjekt er Samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes organisasjoner. Det er 
dette vi kaller SAFO. Dersom du kjenner 

at det begynner å surre litt i bakholdet om 
hva dette SAFO «egentlig» er for noe (du 
er ikke alene), så kan du lese mer om det i 
dette bladet. SAFO har endret seg noe, og 
revitaliserer seg for å møte morgendagens 
utfordringer på en bedre måte. 

NHF er 85 år i år, og det er stort fokus 
på NHF sitt samfunnsoppdrag de neste 
30 åra. Vi ønsker at du bli med å dele dine 
tanker. Regionstyret og regionskontoret 
skal på ulike måter oppsøke lagene for å 
komme i dialog med dere. Sammen skal vi 
finne NHF sitt unike samfunnsoppdrag for 
de neste 30 årene. Bli med på laget. 

Hilsen Kirsti. 
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Yrke: Sosionom, jobber på NAV med introduksjon og bo-
setting. Det vil si at jeg er programveileder for flyktninger som 
deltar i introduksjonsprogrammet. 

Organisasjonserfaring: Jeg har vært aktiv i NHF i 27 år, først 
som medlem i lokallaget i Narvik, hvor jeg i dag er leder. Jeg 
har også hatt en periode i Sentralstyret, og jeg har vært med i 
regionstyret siden 2004.  

Hvorfor er du engasjert i NHF: Jeg engasjerte meg i NHF 
fordi jeg ønsket å jobbe for at funksjonshemmede skal ha 
samme muligheter for utdanning, deltakelse i yrkesliv og en 
aktiv hverdag – akkurat som alle andre. Som pårørende av et 
funksjonshemmet familiemedlem, og med  funksjonshemmede 
venner siden barndommen så jeg tidlig, med undring, hvordan 
funksjonshemmede ble utestengt og behandlet annerledes. 

NESTLEDER HAR ORDET

Kjære medlemmer i region Nord!
Jeg har fått æren av å skrive lederen for 
denne utgaven. Det er et oppdrag jeg finner 
spennende, for det er så få anledninger hvor 
vi i Regionstyret kan henvende oss direkte til 
dere som er medlemmer hos oss. Når jeg skrive 
dette runder NHF 85 år i aktiv tjeneste, og hele 
organisasjonen er inne i en spennende fase. I 
den forbindelse har jeg lyst til å dele noen av 
mine tanker med dere. 

Jeg har latt meg inspirere av George Bernard 
Shaw som sa: «Hvis du har et eple og jeg har 
et eple og vi bytter, har vi fortsatt ett eple. Men 
hvis du har en ide og jeg har en ide og vi bytter, 
har vi begge to ideer.»! Jeg tror vi kan komme 
langt med gode ideer og samarbeid, og det skjer 
mye hos oss i dag. 

En av de viktigste overordnede prosesser som 
er igangsatt er prosjekt «Endringsagenter». Hva 
skal vårt samfunnsoppdrag være og hvordan 
skal NHF organiseres er viktige spørsmål som 
 skal tas opp. Dette er et godt eksempel på sam-
arbeid på tvers av regioner, landsforeningslag, 
ansatte i NHF og NHFU. Dette kan du lese mer 
om lenger ut i bladet.

Men samarbeid trenger ikke bare være 
de store linjene i NHF. Samarbeid kan skje 
mellom to eller flere lokallag, mellom lokallag 
og landsforeningslag eller mellom regionen og 
lokallag. Vi kan samarbeide om temamøter for 
medlemmene våre, turer, sosiale kvelder – det 
er stort sett bare fantasien og økonomien som 
setter grenser.

NHF Narvik har startet et spennende sam-
arbeid med Plattform 1, som du lese mer om i 
denne utgaven i Nytt fra Nord. Jeg håper flere 
lokallag/landsforeningslag kan bli inspirert til 
å starte samarbeid for å få til positive resultater. 
Husk: «Mange små mennesker, som på mange 
små steder, gjør mange små ting, kan forandre 
verden.» (Afrikansk ordtak) 

 
Lykke til med den viktige jobben dere 

skal gjøre fremover! God Påske. 
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Handikapforbundet 85 år!
I år feirer Norges Handikapforbund at vi er 85 år. Alderen til tross – det er fornyet 
kraft og styrket innsats som preger tankene våre for fremtiden. 

Tekst: Karen Kvam

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

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

Som 85-åring er vi på ingen måte i ferd med 
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å gire ned og hvile på laurbærene. Det kan vi 
ikke gjøre. Innsatsen vår trengs, og det vil den 
gjøre lenge. Funksjonshemmede står fremdeles 
på utsiden av samfunnet. Det viste seg tydelig da 
Norge i fjor skulle rapportere til FN-komiteen 
om hvordan vi etterlever menneskerettighetene 
for funksjonshemmede. Status er ikke ok. Både 
ombudets og organisasjonenes rapporter forteller 
at funksjonshemmede er utsatt for grov og syste-
matisk diskriminering. Funksjonshemmede barn 
blir ekskludert fra en skolehverdag sammen med 
søsken og nabobarn. Funksjonshemmede som 
ønsker å jobbe, står utenfor arbeidslivet

Til tross for at vi nå har fått rettighetsfestet 
brukerstyrt personlig assistanse, er mange funk-
sjonshemmede fremdeles underlagt kommunale 
regimer som avgjør når de skal stå opp og gå på 
do, spise og legge seg, og har skremmende lite 
innflytelse over eget liv og egen hverdag. Det 
kuttes i viktige støtteordninger, og nye kuttforslag 
truer stadig. Hjelpemiddeltilbudet kan bli drastisk 
forverret. Funksjonshemmede blir allerede sterkt 
begrenset i sin livsutfoldelse, og verre tegner det 
til å bli, hvis diskrimineringsvernet blir uthulet, 
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kravene til universell utforming 
svekket og ansvaret for gode 
rettigheter pulverisert med kom-
munereformen. Alt dette er mulige 
framtidsscenarioer som vi allerede 
nå ser konturene av.

Handikapforbundet trengs frem-
deles, og vi kommer til å kjempe 
hardt for å ivareta funksjonshem-
medes menneskerettigheter i 
framtiden. Vi kommer til å fortsette 
vårt nitide arbeid for at funksjons-
hemmede skal bli møtt med respekt 
og verdighet og få leve selvstendige 
liv i tråd med egne interesser, behov 
og forutsetninger. Og vi satser på 
å fortsette med fornyet kraft. Etter 
tøffe inntektstap, budsjettkutt og 
nedbemanninger de senere årene, 
er vi i full gang med å gjenreise oss. 
Den store fornyelsesprosessen vi 
nå har startet, handler om at vi vil 
bli tydelige, synlige og slagkraftige 
forkjempere for funksjonshemmedes 
rettigheter og muligheter. Målet er 
at vi skal bli enda bedre til å løse de 
samfunnsutfordringene vi vil møte 
i framtiden. For det vil komme flere 
utfordringer, og vi kommer til å gå 
løs på dem.

Mentor og APP i 
rådsarbeidet

Har du takket ja til å være brukerrepresentant i din kommune, 
fylkeskommune eller i andre råd og utvalg? Da har vi mulig-
heten til å tilby deg en egen mentor som kan være en ressurs i 
ditt rådsarbeid. 

Extrastiftelsen har innvilget tilsammen 630 000 til et 
toårig prosjekt hvor vi skal etablere en mentorordning for 
brukerrepresentantene i nord. Bakgrunnen for dette tiltaket 
er tilbakemeldinger vi har fått fra brukerrepresentantene. 
Mange forteller at de møter store utfordringer i forbindelse 
med utøvelse av sitt verv. Det kan være at det ikke kalles inn til 
møter i rådet, eller at frafallet fra politikere er stort og at rådet 
ikke får tilsendt saker. 

For å gi best mulig oppfølging og rammer for rådsarbeidet 
skal vi i en toårsperiode ha en tettere oppfølging av bruker-
representantene. Alle dere som er rådsrepresentanter inviteres 
til opplæringskurs og dere skal i etterkant av kurset få en tett 
oppfølging av egen mentor. Våre mentorer er valgt ut blant 
våre tillitsvalgte og ansatte som har lang erfaring med organisa- 
sjonsarbeid, kunnskap om kommunal sektor og rådsarbeid. 

NHF har gjennom et Jobbmentorprosjekt hatt god erfaring 
med LØFT-metoden, og i vårt prosjekt skal vi også bruke 
LØFT som arbeidsverktøy. Kort fortalt handler det om å trene 
seg på å finne løsninger, og ta ett steg videre når man møter 
på utfordringer og konflikter. I løpet av våren skal vi kartlegge 
det som ikke fungerer i rådsarbeidet, og få en oversikt over 
utfordringene. Senere i prosjektet skal vi ha en løsningsorientert 
tilnærming til disse utfordrigene. 

I løpet av 2017 skal vi oppsummere utfordringer og 
løsninger, og ut fra dette designe en APP som kan brukes av 
dere som er rådsmedlemmer. Det skal være enkelt å ta fram 
mobilen eller nettbrettet under pausene på rådsmøtet og 
sjekke opp hva SAFO anbefaler deg å gjøre i ulike situasjoner. 
Bli med, vi trenger deg på laget for å gjøre Norge til et godt 
land å bo i for alle. Og i denne valgperioden har vi ressurser til 
å følge deg opp på en bedre måte enn tidligere.

Ta kontakt med Regionskontoret dersom du lurer på noe. 
Telefon: 77 67 20 30.
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Fremtiden
under lupen

 
 

Den store diskusjonen om framtidens 
NHF startet på en bredt sammensatt 
og landsdekkende samling fredag 22. 

til lørdag 23. januar. Her møttes en 
framtidsrettet forsamling, med mye 

driv og engasjement. 

Tekst: Karen Kvam/Ida C. Freng

Foto: Ida C. Freng/Brage Æsøy Titlestad

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

Det er ingen liten debatt som skal føres, når NHF 

skal vurdere sin interessepolitikk, organisering og 
styringsstruktur. Av den grunn er det beregnet god 
tid på prosessen, som skal munne ut i et forslag til 
landsmøtet 2017. Samtidig er det lagt til rette for 
massiv involvering og grundig forankring i alle 
ledd.

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

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

Helgen 22.-23. januar gikk altså den første  
landsdekkende fellessamlingen for endrings-
agentene av stabelen. Her møttes en framtidsrettet 
forsamling, med mye driv og engasjement. 
Erkjennelsen av at Handikapforbundets innsats er 
helt nødvendig for å unngå et stort tilbakeslag for 
funksjonshemmedes rettigheter, ble en drivkraft for 
å tenke ut et sterkere NHF. Som det ble sagt etter et 
gruppearbeid under samlingen: Vi tror ikke NHFs 
storhetstid er forbi. Vi tror ikke den har kommet 
enda!

Det vil bli mye aktivitet i fornyelsesprosessen det 
neste året. En egen internettside med informasjon 
og muligheter for å gi innspill vil bli satt opp, det 
vil bli sendt ut spørreundersøkelser og komme 
facebookaktiviteter. Men om du allerede nå har 
tanker, innspill og ideer, kan du gjerne ta kontakt 
med din region eller landsforening for å bidra i den 
store diskusjonen.

Dyp konsentrasjon i arbeidet med å finne NHF sitt 
samfunnsoppdrag de neste 30 årene.

Vi tror ikke 
NHFs 

storhetstid er 
forbi. Vi tror ikke 
den har kommet 

enda!

”

Fremtidsvisjoner
Hvorfor sa du ja til å være endringsagent?
Fordi jeg vil være med å utvikle og endre NHF 
og NHFU  

Hva tror du er den største utfordringen NHF 
står ovenfor er?
Jeg synes det er utfordrende å komme i dialog 
med medlemmer og arenaer der vår hverdag 
formes. Eposter er ofte ikke tilstrekkelig for å
få til den gode dialogen som er nødvendig for
å finne gode løsninger og holdninger som sikrer 
menneskeverdet. Min konklusjon - dialog 
og kommunikasjon er viktig og utfordrende 
framover.    

Hva synes DU er NHF sitt samfunnsoppdrag/
viktigste oppgave?
Det er viktig å holde fokus på holdnings-
arbeidet, og at NHF står på for at alle skal 
ha like muligheter. Jeg kan ikke gi deg en 
samfunnsoppdrags-formulering på dette, men 
disse to momentene synes jeg er viktig.  

Henriette Andreassen (27) fra 
NHFU Nord-Norge er en av de 
40 endringsagentene som nå er 

i aksjon. 
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Kommunene blir 
viktigere framover 
I forbindelse med prosessen om hva NHF skal være framover har Nytt 
fra Nord spurt forbundsleder Arne Lien og Generalsekretær Arnstein 
Grendahl følgende spørsmål:
Av Kirsti Fosshaug

1. Hva mener du blir viktigst for NHF framover?
2. Hva skal vi ta med oss videre?
3. Hva bør vi slippe?

Arnstein Grendahl

1. Det viktigste er å styrke kompetansen lokalt 
blant våre tillitsvalgte. Vi må også ha fokus på 
å være omstillingsvillige. I tillegg er det viktig 
å opprettholde god drift og en synlig organisa-
sjon, uavhengig av hvilke prosesser vi står i, 
selv om det er utfordrende. 

2. Jeg mener vi framover skal ta med oss evnen 
til å være åpen for nye muligheter, og samtidig 
jobbe for å omsette dette til noe som er 
relevant for oss. Jeg tenker at strategi- og 
organisasjonsutviklingsprosjektet (prosjekt 
Endringsagenter) som vi er i gang med nå, 

hvor vi direkte involverer over 40 tillitsvalgte 
og ansatte, samtidig som vi legger opp til en 
bred involvering i HELE organisasjonen, er et 
spennende prosjekt der vi tar i bruk en ny ide 
og gjør den relevant for oss der vi står i nå. 

3. Det er en latent side ved alle organisasjoner 
at det etableres mønster, og ofte kan dette bli 
fastlåste mønster. For NHF sin del tenker jeg 
at vi ikke trenger å ta med oss videre faste 
innlåste mønster som hindrer oss å gå videre.                
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1. Kommunene vil bli viktige framover, og 
her må vi i NHF være oppmerksomme. 
Tendensen viser at mer makt ønskes overført 
til kommunene. Derfor blir det viktig at våre 
brukerrepresentanter og tillitsvalgte får 
god opplæring og oppfølging slik at de har 
gode betingelser for å utøve sitt verv ute i 
kommunen. Eksempelvis ser vi at KS har 
etablert et nettverk (i utvalgte kommuner) 
som skal jobbe med utbedring av eksisterende 
byggmasse. I disse kommunene blir det viktig 
å hjelpe brukerrepresentantene til å følge opp 
prosessen, slik at vi kan å nå målet om et uni- 
verselt utformet samfunn. I  tillegg vet vi at det 
kommer en stortingsmelding om NAV. Denne 
meldingen har fokus på Navkontorenes potensial 
som mer selvstendige aktører med større be- 
slutningsmyndighet. Det betyr at også de 
lokale Navkontorene blir viktigere framover. 
Det blir med andre ord viktig for NHF å bygge 
videre på de lokale nettverkene våre for å 
kunne svare på utfordringer framover.   

2. Vi skal ta med oss de 85 år med erfaringer som 
NHF har på hva det vil si å leve i Norge med 
funksjonsnedsettelser på godt og vondt. Vi 
må ha som målsetting å bruke erfaringene til 
å gjøre Norge et bedre land å leve i for alle. Jeg 
mener at NHF som organisasjon med tiden 
har blitt flink til å tenke løsninger, og det skal 
vi ta med oss videre. 

3. Vi bør slippe de tankene og de prosessene hvor 
vi går inn i en spiral der vi har fokus på alt 
som ikke går, og det som blir vanskelig. Det er 
et faktum at det er mye som er vanskelig, men 
jeg tror vi kommer lenger dersom vi bruker 
våre negative opplevelser på en konstruktiv 
måte, slik at forhold kan bli bedre. Det er 
utfordrende, men bonusen er opplevelsen av å 
ta grep, kjenne på ansvarlighet og medborger-
skap. Og med dette ønsker jeg en gang for 
alle å legge død veldedighetstanken. Vi er alle 
ansvarlige medborgere. 

Arne Lein 
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Nye SAFO – hva betyr 
det for deg?

Etter en grundig og inkluderende prosess har 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 
organisasjoner (SAFO) fått en ny og mer enhetlig 
struktur. Tidligere var SAFO inndelt etter helsere-
gionene, men etter endringen er SAFO nå inndelt 
etter NHF sine regioner.

For oss i Nord-Norge innebærer ikke dette 
store endringer fordi NHF og Helse-Nord 
dekker samme geografiske område. Den viktigste 
endringen for oss er at SAFO Nord nå kun er et 
regionalt nivå. Representantskapet slik vi kjente 
det eksisterer ikke lenger. Det nye styret skal ha 
minimum tre representanter, om mulig en fra 
hver organisasjon. Årsmøtet avgjør utover dette 
hvor mange medlemmer styret skal ha, så der er 
rom for fleksibilitet dersom årsmøtet velger flere 
styrerepresentanter. De nye vedtektene sier også 
at Styret velges blant ledere eller andre sentrale 
tillitsvalgte i organisasjonenes regionale ledd eller 
fylkeslag. Årsmøtene arrangeres hvert 2 år, og da 
samme år som NHF Nord-Norge har sitt årsmøte. 
Det er også verd å merke seg at den enkelte 
organisasjon avgjør hvem og hvor mange som 
skal delta på årsmøtet på vegne av organisasjonen. 
Uansett hvor mange som deltar på årsmøtet i har 
NHF, NFU og FNDB 2 stemmer hver.         

Fra nå av må du som medlem melde inn 
saker direkte til Styret i SAFO Nord, eller 
indirekte gjennom koordinator på NHF sitt 
regionskontor. I SAFO Nord har det viktigste 
samarbeidsområdet vært foreslå inn bruker-
representanter i forskjellige råd og utvalg, både 
i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, 

Statped og Nav. Det skal vi fortsette med. I tillegg 
presenterer vi hva SAFO skal gjøre framover, og 
hvordan vi skal gjøre det: 

SAFO skal: 
•	gjennom samarbeid, utvikling av interesse- 
 politisk arbeid og brukermedvirkning på tvers  
 av organisasjonene bidra til at mennesker med  
 nedsatt funksjonsevne får bedre og mer like- 
 verdige liv.

•	samarbeide om realisering av FN-konvensjonen  
 om rettighetene for mennesker med nedsatt  
 funksjonsevne. 

•	være en mulighet til å representerer målgruppene  
 i flere fora, å utvikle kompetanse i fellesskap og 
 å kunne utnytte felles ressurser til beste for  
 organisasjonenes målgrupper. 

Dette skal vi gjøre gjennom:
•	Innspill til politisk prosesser og planer

•	Samarbeid om opplæring- og utviklingsarbeid

•	Samarbeid og allianser med andre organisasjoner  
 og miljøer

•	Representasjon i ulike råd og utvalg

Medlemsorganisasjoner SAFO: 
•	Norges Handikapforbund (NHF)
•	Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
•	Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

Av Kirsti Fosshaug
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radissonblu.no/hotell-tromso

Gi livet alle muligheter..

E-post: post@aktivortopedi.no - www.aktivortopedi.no

Avd. Tromsø, tlf: 77 60 00 22
Alkeveien 14, 9015 TROMSØ 

Postboks 2319, 9270 TROMSØ 
Fax: 77 60 00 23

Avdeling Alta, tlf: 77 60 00 22
Avdeling Harstad, tlf: 77 00 57 00
Avdeling Finnsnes, tlf: 77 00 57 00

FYS IOTERAP I  -  LØPSANALYSE
NATURTERAPEUT/MASSASJE

Kom å prøv masaisko 
hos oss!

Ortopedisk verksted for proteser, ortoser, 
sko og fotsenger m.m.

Tromsprodukt har et bredt tilbud 
av varer og tjenester 

www.tromsprodukt.no | Sentralbord  40 00 72 00

Profilering

Catering og kantine

Data og elektronikk

Kjøkkenspesialisten

Service og hjelpemidler

Miljø og gjenbruk

DESIGN | SKILT | TRYKKSAKER | REKLAMEARTIKLER | STORFORMAT NYTT KJØKKEN | FORNYING | TILBEHØR

VARMRETTER | KOLDTBORD | INTERNASJONALE RETTER HJELPEMIDLER | SNØFRESERE | GRESSKLIPPERE |  RENHOLD

VEDSALG | GJENBRUKSBUTIKK | HENTE/BRINGETJENESTEDATAMASKINER | TILBEHØR | SERVICEVERKSTED
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SAFO-
konferansen 2016 

Siste helga i januar gikk den årlige SAFO konferansen av staben i 
Oslo. Det er et faglig møtepunkt for tillitsvalgte og ansatte, hvor det 
settes søkelys på fellesinteressene til SAFO organisasjonene. I år var 
tema FN konvensjonen og opplæring/utdanning. Nytt fra Nord har 

intervjuet to av de nord-norske deltakerne.

Av Kirsti Fosshaug
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Randi Agnes Elvebakk, Foreningen Norges 
Døvblinde:  

Hva synes du om konferansen? 
- Det har vært en fin konferanse. Jeg synes 

spesielt foredraget til Herlaug fra Statped var 
bra. Hun viste oss mange gode eksempler på 
hvordan barn med sammensatte behov kan 
integreres og bli en naturlig del av klassen på 
nærskolen. Jeg synes også det er veldig hyggelig 
å treffe SAFO-folk, spesielt de fra FNDB, det er 
jo de som ligge mitt hjerte nærmest. Vi treffer 
hverandre alt for sjelden.

- Mitt ønske for de kommende konferansene 
er at det blir litt kortere foredrag. Det blir fort 
veldig mye informasjon, og da blir det vanskelig 
å følge med.

Sigrid Sandbu, Norsk forbund for 
utviklingshemmede:
Hva synes du om konferansen?

- Jeg synes det har vært en veldig bra konferanse. 
Det er viktig at vi har et samlingspunkt og at vi 
treffes. Vi får mye bedre forståelse av vår egenart 
og utfordringer for de andre organisasjonene, som 
vi tross alt skal representere når vi er ute i SAFOs 
ærend. SAFO Nord er jo også en stor region, og 
det er viktig å få snakket sammen og ikke minst 
sett ansiktene til de andre. Da blir tersklene 
mindre når vi har behov for å ta kontakt med 
hverandre. 

- I år har jeg fått erfare betydningen av å 
være med i et SAFO-samarbeid. Fylkestinget 
i Finnmark vedtok en annen sammensetning 
en den opprinnelige innstilligen til det nye 
rådet for funksjonshemmede i Finnmark 

Fylkeskommune. Det førte til at vår representant 
fra NFU ble vraket. Under vår klageprosess var 
det flott å erfare at vi var et helt SAFO Nord 
som sto bak klagen, ikke bare NFU Finnmark. 
Sammen er vi sterkere. 

Herlaug Hjembrekke viste gjennom sitt fore-
drag at inkludering av elever med sammen-
satte behov er mulig, og at det er et fruktbart 
mangfold i klassemiljøet. For å lykkes er det  
viktig at man setter eleven framfor standariserte 
løsninger i sentrum. Dernest er det avgjørende 
at det er et fagteam som sier klart og tydelig: 
«Dette skal vi få til».                  
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T: 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no
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Velkommen til vår  
GAVEBUTIKK. 

 
Hos oss finner du  

Mange flotte gaver  
og bruksting. 

 
Velkommen til oss! 

 
 

 

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

 én bedrift i tre kommuner
      Lenvik              Sørreisa              Tranøy

arrangør av ulike arbeidsmarkedstiltak for NAV

industribedrift

service- og tjenesteorientert bedrift

               
                                                            Hovedkontor Sjøgata 39, 9300 Finnsnes tlf. +47 77 85 05 36
                                                              Avdeling Sørreisa, Øyjordnesveien 1, 9310 Sørreisa tlf. +47 77 86 29 80
                                                              Avdeling Tranøy, 9392 Stonglandseidet tlf. +47 77 87 41 27
                                                                                                                  e-post: fi rmapost@mitras.no 

    www.mitras.no
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,  

Uttafor boksen

 men helt

Før jul fikk NHF Narvik kontakt med daglig leder 
for Plattform 1, Jorid Ivarjord. Vi fant snart ut at 
et samarbeid kunne absolutt være interessant for 
oss begge to. Som Jorid sier: «det er klart, vi kan 
velge å fokusere på ulikhetene mellom Plattform1 
og Narvik NHF. MEN, det kunne vært mennesker 
i Narvik NHF som hadde passet inn i  Plattform 
1, og omvendt. Fellesnevneren vi har er det 
viktigste. Fellesnevneren er folk! Og ønske om å få 
mennesker ut i et aktivt liv.» 

Litt om Plattform 1: 
Plattform 1 er et aktivitetstilbud til mennesker i 

rehabilitering innenfor rus og psykisk helse. Dette 
er et dagtilbud med nulltoleranse for rus. Daglig 
leder, Jorid Ivarjord er opptatt av at Plattform 
1 skal være et springbrett videre: til aktivitet, til 
skole, jobb eller rett og slett til personlig vekst. 
På Plattform 1 kan man delta på egne premisser, 
og ha akkurat så mye eller så lite ansvar som 
man mestrer. Det viktige er at alle på Plattform 
1 er medarbeidere. Stedet tilbyr ulike aktiviteter 
som for eksempel gåturer, bowling, ishockey, 
yogakurs og arrangerte turer. Jorid er med rette 
stolt av arbeidsplassen sin. Både NHF Narvik og 
Jorid er skjønt enig om at dette er et viktig sted. 
Det er et fint alternativ for jobb, og har + - 30 
medarbeidere innom daglig og 1,5 lønnet årsverk. 

Hvorfor samarbeid? 
Vel- hvorfor ikke? Jorid er det som kalles ei 

driftig dame, full av gode ideer. Hun brenner 
for å gi så mange som mulig en aktiv hverdag 
med gode opplevelser som gir mestringsfølelse. 
Hun innehar ressursene som skal til. Hun har 
samarbeid med en mange aktører.  Det som kan 
stoppe Plattform 1 er økonomi. Plattform 1 er et 
kommunalt foretak, som får driftsmidler. Midler 
for å tilby aktiviteter er noe de er avhengig av å 
søke om. For et kommunalt foretak er det be- 
grenset hvilke muligheter man har for å søke 
midler. NHF Narvik vil så gjerne tilby flere 
aktiviteter til medlemmene sine. Vi er en orga-
nisasjon med muligheter til å søke midler. Vi 
har også en dame med god erfaring i å skrive 
søknader, samt stor kunnskap på hvor man kan 
søke midler, nestleder Mari-Tove Ådal. Det vi 
mangler derimot, er ressurser til å sette i gang 
mange aktiviteter. Hvis vi får til et samarbeide 
vil dette være en vinn-vinn situasjon for begge 
parter! Vi har allerede samarbeid om yogakurs. 
Vi vil videre forsøke å få til et samarbeide om 
ridekurs. Mulighetene er mange, bare vi tør å 
tenke utafor boksen og se muligheter og ikke 
begrensninger. 

innafor!

Barbro Holmstad,  
lokallagsleder NHF Narvik
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NHF sitt 
internasjonale 

arbeid
Utdanning er et av NHFs viktigste satsningsområder,  

også i det internasjonale arbeidet. En ny rapport gir nå ny kunnskap.

Tekst/foto: Internasjonal avdeling

Utdanning gir trygghet, respekt og en bedre 
framtid, men er ofte ikke tilgjengelig for funk-
sjonshemmede. En rapport om inkluderende 
utdanning fra Malawi, lansert i høst, viser hva 
som hindrer og fremmer funksjonshemmede 
barns utdanning.

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

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

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

Rapporten er basert på dybdeintervjuer med 
funksjonshemmede barn og unge i ulike situa-
sjoner og aldersgrupper. 14 skoleelever, 5 som 
har måttet slutte på skolen og 4 som aldri har 
fått begynne, har blitt intervjuet, i tillegg til 
omsorgspersonene deres og flere lærere.

Sterk motivasjon
Rapporten viser at de funksjonshemmede 

barnas ønske om å gå på skolen er stort, selv der 
omstendighetene kan gjøre skolegang vanskelig. 
Barna har et sterkt ønske om å lære og være 
sammen med sine jevnaldrende. Troen på en 
bedre framtid er et av de viktigste motivene, både 
blant barna og deres pårørende.

– Det er hjerteskjærende å se at barn er så 
motiverte og vil lære, det virker som en iboende 
menneskelig egenskap, sammen med troen på 
skolegang som veien til en bedre framtid. Og 
så møter de alle disse hindringene, sier  
Næss-Sørensen.

Til tross for motivasjonen, og selv om de vet 
at utdanning er veien ut av fattigdom og til et 
selvstendig liv der de kan forsørge seg selv, 
møter funksjonshemmede barn og unge nemlig 
en rekke hindringer som holder dem borte fra 
skolen.

En del pårørende fryktet at barna ikke ville 
bli godt nok ivaretatt eller tilstrekkelig trygge på 
skolen. Enkelte pårørende og lærere stilte også 
spørsmålstegn ved barnas muligheter for å følge 
undervisningen i en ordinær skole.

Gir trygghet
Barn og unge med funksjonsnedsettelser er 

spesielt utsatt for vold og seksuelle overgrep. 
En viktig konsekvens av å gå på skolen, ifølge 
undersøkelsen, var derfor trygghet. Det å gå på 
skolen gir sosial tilhørighet. Gjennom skolen får 
funksjonshemmede et nettverk, de blir sett, og 
det er noen som følger med på hvordan de har 
det. Dermed reduseres også risikoen for vold 
og overgrep. Beskyttelse av funksjonshemmede 
er viktig. Derfor var også innsamlingen av 
materialet til rapporten underlagt etiske 
retningslinjer.

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

Hindringene
Rapporten bekrefter mye av det vi allerede 

vet. Fattigdom fører til funksjonshemming 
og funksjonshemming fører til fattigdom, 
og holdninger er den viktigste barrieren for 
funksjonshemmede barns skolegang. Det sitter 
nemlig mange fordommer mot hva funksjons-
hemmede barn kan klare, og ikke minst, hvilket 
læringspotensial de har, i hodene på både foreldre 
og lærere.

På bakgrunn av undersøkelsesmaterialet til 
rapporten, viste de viktigste hindringene seg å 
være:
•	Fattigdom – fordi familiene ikke har råd til  
 skoleavgifter, uniformer eller skolemateriell.

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

•	Fysisk utilgjengelig skolelokaler, som funksjons- 
 hemmede barn ikke kan oppholde seg i.

•	Manglende ressurser til og kunnskap om inklu- 
 derende undervisning i skolene og blant  
 lærerne.

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

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

Hun forteller at erfaringer fra Zambia, 
der NHF er engasjert i et stort prosjekt for 
inkluderende utdanning, viser at det å koble de 
lokale helseklinikkene til skolen gjør skole-gangen 
enklere for funksjonshemmede. Nå vil det bli 

jobbet mer systematisk med å få til slike koblinger 
framover.

Nyttig forskning
- Vår rolle i arbeidet, har vært å designe 

rapporten i samarbeid med LSHTM og vår 
samarbeidspartner i Malawi, Macoha, forteller 
Næss-Sørensen.

Hun mener rapporten er nyttig for alle som 
har med funksjonshemmede barn og utdanning 
å gjøre, både foreldre, lærere, skolemyndigheter 
og funksjonshemmedes organisasjoner. Ikke 
minst fordi forholdene den beskriver på ingen 
måte er unike for Malawi, men likner situasjonen 
i andre land NHF jobber i. En viktig del av 
rapporten er en rekke anbefalinger til hvordan 
man kan bidra til å gjøre skolen inkluderende for 
funksjonshemmede.

”One child, one book, one pen 
can change the wold” Malala. 
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F A U S K E

N A R V I KB O D Ø

Havn Skadeservice A.S.
SKADEBEGRENSNING   •  RENHOLD

TØMRER OG VAKTMESTERTJENESTER
Marmorvn. 5, 8200 Fauske

Tlf. 75 64 32 30

OMT BBL
Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag

Sentrumsgården, 8512 Narvik

Tlf. 04800

Bodøsjøveien 66, 8013 Bodø
Tlf: 75 56 54 40 • www.forretningstrykk.no

H A D S E L

A. Markussen AS
8502 Narvik

Tlf. 76 95 41 94

Maxi-Taxi/Rullestolbil: maxi@narviktaxi.no

FORVENT L ITT MER

R A N A

S O R T L A N D

Markveien 18, 8405 Sortland
Tlf. 95 19 49 60

Avd. Svolvær - Tlf. 04800

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

www.handelsbanken.no/bodo

Gunvald Johansen 
Handel AS
Olav V gate 92 A, 8001 Bodø

Tlf. 75 54 19 00
G I L D E S K Å L

www.gildeskal.kommune.no
Tlf. 75 76 06 00

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

__________________________________________________

Joker Eidsfjord
8400 Sortland, Tlf. 76 12 68 70

__________________________________________________

BergHansen Nord-Norge AS
8400 Sortland, tlf. 76 11 00 00

S O R T L A N D

Lofotferie AS
8309 Kabelvåg,  Tlf. 76 07 45 00

V Å G A N

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

_______________________________________________________

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

V E S T V Å G Ø Y

R A N A
Rana Industriterminal AS 

Terminalveien 25, 8624 Mo i Rana, Tlf. 75 13 69 20
__________________________________________________

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

__________________________________________________

Molab AS
Postboks 500, 8601 Mo i Rana, Tlf. 75 12 03 50

Helgeland Sveis AS
Sundsveien 8, 8920 Sømna, Tlf. 48 11 95 23

S Ø M N A

Vefsn Kommune
Postboks 560, 8651 Mosjøen, Tlf. 75 10 10  00

V E F S N
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A-en i NAV
Tekst: Bente Kaldheim, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo Akershus

I den siste tiden har det vært en del snakk om 
A-en i NAV. Flere mener at NAV må ha et større 
fokus på arbeid enn det som har vært synlig hittil. 
I hjelpemiddelsentralene rundt om i Norge har vi 
prioritert arbeidslivssaker i flere år.

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

I 2015 var hjelpemiddelsentralene i Nordland, 
Troms og Finnmark involvert i 215 arbeidslivs-
saker gjennom råd, utredninger, hjelpemidler, 
opplæring eller oppfølging.

Oppfølging av unge under 30 år 
De tre siste år har NAV Hjelpemiddelsentral 

Oslo og Akershus gjennomført en undersøkelse 
blant unge under 30 år som har fått råd eller 
hjelpemidler fra oss. I 2013 bisto de 77 personer i 
denne målgruppen. I skoleåret 2014/2015 bisto de 
116 studenter og unge arbeidstakere. 

Første gang de gjennomførte undersøkelsen 
hadde de fleste som fikk bistand nedsatt bevegelse. 

I den siste undersøkelsen var det like mange som 
hadde nedsatt hørsel som nedsatt bevegelse, og 
antallet personer med synsvansker var tredoblet. 
Av de som fikk hjelpemidler svarte 73 prosent at 
hjelpemidlet i stor eller svært stor grad fungerte 
etter hensikten. Over halvparten av de unge svarte 
at tilretteleggingen bidro til at de kunne fortsette å 
studere eller jobbe. 

Avtale om tilrettelegging- og oppfølging
Tidligere kunne arbeidstakere med redusert 

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

Avtalen inngås mellom arbeidsgiver, arbeids-
søker og NAV og skal sikre en fast kontaktperson 
i NAV, rask saksbehandling, regelmessig oppføl-
ging, og trygghet for at NAV sørger for nødven-
dige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging 
fram mot og i jobb. 

Alle virkemidler som NAV kan bistå med i for-
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bindelse med arbeid i ordinær bedrift er aktuelle 
for tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen. Dette 
kan være bistand i kontakt med arbeidsgivere, 
oppfølging og støtte i arbeidsforholdet, både opp 
mot arbeidsgiver og kollegaer, ulike arbeidsmar-
kedstiltak som arbeidstrening og lønnstilskudd.  
Det kan også være utredning av behov for tilret-
telegging av arbeidsplassen og hjelpemidler.

Hjelpemiddelsentralene jobber stadig tettere 
med NAV-kontorene og NAV Arbeidslivssenter 
for å bistå arbeidsgivere og arbeidstakere med 
råd og veiledning om tilretteleggingsmuligheter 
uavhengig av hvem som har finansieringsansvaret.

Inkluderingstilskudd kan dekke merkostnader
Nytt av året er også at ordinære arbeidsgivere 

kan søke NAV om inkluderingstilskudd for å 
kompensere for kostnader knyttet til personer 
som trenger tilrettelegging av arbeids- eller 
tiltaksplassen. Tilskuddet kan kompensere for 
dokumenterte merkostnader til f eks kjøp av 
arbeidshjelpemidler som folketrygden ikke 
dekker, IKT-hjelpemidler, programvare etc. 

Funksjonsassistanse i arbeidslivet
Et tiltak som hjelpemiddelsentralen formidler, 

og som blir stadig mer brukt, er funksjonsas-
sistanse. Dette er et tiltak for arbeidstakere som 
er sterkt bevegelseshemmet eller synshemmet. 
Arbeidstakeren utfører selv arbeidsoppgavene, 
og funksjonsassistenten avlaster med praktiske 
oppgaver. Funksjonsassistenten bidrar også 
med hjelp til personlig hygiene og praktisk hjelp 
på arbeidsplassen og på reise. Tidligere måtte 
arbeidsgiver ansette funksjonsassistenten. Nå er 
det åpnet for at funksjonsassistentene kan ha en 
annen arbeidsgiver. 

Om du ønsker mer informasjon om den nye av-
talen om tilrettelegging og oppfølging, funksjons-
assistanse eller andre tilretteleggingsmuligheter er 
det bare å ta kontakt med hjelpemiddelsentralen. 
Vi bistår deg gjerne. 

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

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

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

STBY_12xxx_Annonse Tilgjenglighet i off bygg_v2.indd   1 23.11.15   10.51
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Tur- og 
trenings-
kompis

Tekst: Håvard Lium 
Foto: Privat

«Kom igjen, du kan klare det, bare 
et tak til så er du der!» Cecilie 
henger nesten opp under taket i en 
klatrehall i Nordland. Hendene be-
gynner å bli slitne og hun prøver å 
ikke tenke på hvor langt ned det er. 
«Ser du det taket til høyre for kneet 
dit, få høyrefoten opp dit» kommer 
det støttende fra Linda nede på 
gulvet. Linda er treningskompisen 
til Cecilie og etter at de prøvde 
klatring sammen for første gang for 
noen måneder siden har de tilbragt 
nesten hver mandag i hallen.

- Om sommeren har vi ofte gått 
turer i fjellet, men det har vært litt  
vanskelig å finne en aktivitet som 
vi kan holde på med i vinterhalvåret, 
sier Linda. – Vi har prøvd styrke-
trening og spinning, men det ble 
liksom ikke det helt store, men da 
jeg fikk prøve klatring på et kurs 
tenkte jeg med en gang at dette må 
jeg ta med Cecilie på! «Jaaa! Ende-
lig!» jubles det fra taket. Cecilie 
henger i toppen av veggen med et 
stort smil fra øre til øre. Klatringen 
har gjort mandagene til det store 
høydepunktet i uken for begge to. 

Og når sommeren kommer har 
Linda og Cecilie lyst til å prøve seg 
på å klatre ute.

«Treningskompis», eller «Tur- og 
treningskompis» som det heter i 
Nordland, er to prosjekter som skal 
gi mennesker med funksjons-
nedsettelser mulighet til å trene 
og prøve ut ulike aktivitetsformer 
sammen med andre. En trenings-
kompis er kort og godt en støtte-
kontakt som har vært gjennom et 
aktivitetskurs, og skal være med å 
bidra til en mer aktiv hverdag for 
de som ønsker det. 

Marit Arntzen er idrettskonsulent 
i Finnmark idrettskrets og er an-
svarlig for treningskompiskursene 
i Finnmark. Hun har sammen med 
gode kollegaer, blant annet Alta 
kommune, bygd opp tilbudet i flere 
kommuner og suksessen har gjort 
at flere kommuner og fylker har 
fattet interesses for konseptet. 

- Det finnes ikke en typisk økt 
med en treningskompis. Brukerne 
og trengingskompisene blir enige 
i fellesskap om hva de har lyst til å 
gjøre, sier Arntzen.



- Noen brukere har treningskompiser med 
seg som veiledere i idrettslagenes ordinære 
treninger, noen har en treningskompis som de 
løper sammen med eller går på treningsstudio 
med, mens andre trener sammen i grupper med 
en eller to treningskompiser. Aktivitetene spenner 
i fra korte fotturer til alpintrening, ballspill og 
sirkeltreninger.

I Nordland er det Stine Wike i Nordland 
idrettskrets og Forum for Natur og Friluftsliv 
som er ansvarlig for utvikling av prosjektet 
Tur- og treningskompis. Her har idretten inngått 
samarbeid med friluftsorganisasjonene og derfor 
kalt prosjektet «Tur og treningskompis», men 
grunntanken om enkel fysisk aktivitet er den 
samme.

- Prosjektet retter seg mot en målgruppe som 
har stort behov for bevegelse, men som av ulike 
grunner ikke har mulighet til å delta i idretten 

på lik linje som alle andre, sier Wike. - Gjennom 
dette prosjektet ønsker vi å legge bedre til rette for 
at nettopp denne målgruppa også skal få oppleve 
glede og mestring gjennom fysisk aktivitet.

Det å ha en treningskompis kan være det lille 
man trenger for å komme seg i aktivitet, og for 
treningskompisen er det godt å få et lite dytt for 
selv å komme seg opp av sofaen. Dette er helt 
klart et tilbud som får både bruker og trenings-
kompis i aktivitet!

Treningskompisordningen er organisert under 
støttekontakttjenesten i kommunen. Det vil si at 
hvis du vil ha en treningskompis må du først ta 
kontakt med kommunen og søke om vedtak på 
støttekontakt. Fritidstilbudet skal baseres på den 
enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger. 
Og de som ønsker en mer aktiv fritid kan tildeles 
en treningskompis, i de kommunene hvor en har 
tatt ordningen i bruk.

Kom igjen, du kan 
klare det, bare et tak til 

så er du der! 

”
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Fakta om treningskompis
Treningskompis ble startet opp i 2010 av Finnmark idrettskrets, Finnmark Fylkeskommune og et nettverk 
av kommuner som er med i Fritid for alle. Prosjektet finansieres gjennom tilskudd fra fylkeskommunen 
og Extrastiftelsen, samt egendaler fra idrettskretsen og kommunene. I Nordland har de prosjektet ”Tur- og 
Treningskompis” som er startet opp av Nordland idrettskrets i 2015, og drives i samarbeid med Forum for 
Natur og Friluftsliv og Valnesfjord Helsesportsenter. Nordland fylkeskommune og Gjensidige Stiftelsen bidrar 
med finansiering

Kommuner med Treningskompiser:
Nordland: Hattfjelldal, Hemnes, Grane, Vefsn. Vågan, Vest-Lofoten, Flakstad og Moskenes. Det er avtalt oppstart 
i Bodø, Fauske, Sørfold, Alstahaug, Herøy, Leirfjord, Dønna og Saltdal. Finnmark: Alta, Hammerfest, Kirkenes, 
Kautokeino, Loppa, Kvalsund, Nordkapp, Karasjok, Tana, Hasvik og Lebesby. Troms: Har ikke startet opp med 
treningskompiser, men jobber med dette i 2016. Tromsø er i planleggingsfasen.

Ønsker din kommune å komme i gang med treningskompiser? Ta kontakt med:
Nordland: Stine.Wike@idrettsforbundet.no, tlf: 997 37 988,  Finnmark: Marit.Arntzen@idrettsforbundet.no, tlf: 
419 00 970, Troms: Andre.Eide@idrettsforbundet.no, tlf: 995 30 425
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Lev livet.

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 ansvar 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 mulighetet for deltagelse 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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GOD PÅSKE!
Vi ønsker deg en 

fortreffelig påske, og vi 
krysser fingre for nydelig vær 
og en spennende påskekrim. 

Regionskontoret har stengt fra 
21 mars til og med 29 mars. 
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Retten til brukerstyrt personlig assistanse 

- BPA og nytt rundskriv
Den 1. januar 2015 trådte det i kraft en individuell 
rett til brukerstyrt personlig assistanse – BPA. 
Rettigheten er hjemlet i pasient- og brukerettighets- 
loven (§ 2-1 bokstav d) og omfatter personer 
under 67 år med store assistansebehov.Det stilles 
som vilkår for rettigheten at den enkelte må ha et 
assistansebehov på minst 25 timer i uken. Et 
timebehov på minst 32 timer i uken gir en absolutt 
rett til BPA dvs. at kommunen ikke kan avslå 
rettigheten. Med et timebehov mellom 25 og 32 
timer i uken kan kommunen avslå rettigheten, 
men det krever at kommunen dokumenterer at 
BPA medfører vesentlig økt kostnad. 
•	Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever  
 flere enn èn tjenesteyter til stede eller nattjenester,  
 med mindre brukeren kontinuerlig har behov  
 for slike tjenester.

•	Funksjonshemmede barn under 18 år som bor  
 hjemme har rett til BPA. 

•	Retten til BPA er også knyttet til person, ikke  
 boform.

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

Nytt BPA-rundskriv
Den 18. des. 2015 offentliggjorde Helse- og 

omsorgsdepartementet et nytt BPA-rundskriv. I 
rundskrivet fremheves at BPA er «et viktig bidrag 
til likeverd, likestilling og samfunns-deltakelse for 
personer med nedsatt funksjonsevne», og at med 
rettighetsfestingen har lovgiver gitt et «tydelig 
signal om prioritering av de verdier som BPA 
bygger på.»

Det nye rundskrivet gir flere avklaringer om 
BPA, men fortsatt er det spørsmål som overlates 
til kommunenes skjønnsutøvelse. Vi oppsummer 
her noen av hovedpunktene:
•	Kommunen bør vektlegge om BPA vil gi  
 mulighet til studier, arbeidsdeltakelse eller bidra  

 til brukerens livskvalitet for de som faller uten 
 for rettigheten. 

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

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

•	Arbeidsledere står fritt til å disponere BPA-  
 timene (hva, når, hvor og hvordan) innenfor  
 rammen av vedtaket og på den måten som  
 best ivaretar deres assistansebehov. Kommunen  
 kan ikke kutte i timer med den begrunnelse at  
 brukeren klarer å spare noen av timene til  
 senere bruk.

•	BPA kan benyttes ved reiser utenfor kommunen  
 så fremt timerammen og assistentenes arbeids 
 rettslig forhold ivaretas. Lengre reiser må av- 
 klares med arbeidsgiver og kommunen. Reiser  
 til utlandet gjøres i utgangspunktet på eget  
 ansvar. Arbeidsleder må forsikre seg at arbeids- 
 giver har forsikringsordninger for assistentene  
 og vil oppfylle sitt arbeidsgiveransvar under  
 oppholdet.  

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

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

Av Gladys Sanchez, Seniorrådgiver
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Likepersonsarbeidet

Støtte på veien videre
Av Kirsti Elise Fosshaug, prosjektleder

SAFO og FFO er på jakt etter deg som har lyst
til å gjøre en samfunnsnyttig tjeneste som like-
person. Dersom du har erfaring med sykdom eller 
skade, enten selv eller som pårørende er dette til-
strekkelig grunnkompetanse. I tillegg må du ha 
evne til å lytte aktivt, vise interesse og respekt for 
andre. 

Hva er en likeperson?
Likepersonsarbeidet bygger mye på John 

Steinbecks sitat: «Man kan bare forstå mennesker 
hvis man kan føle dem i seg.» Det ligger mye 
sannhet i dette sitatet. Flere som opplever kriser 
forteller at det ofte blir en avstand til venner og 
familie. Det er ikke nødvendigvis snakk om fysisk 
avstand, men heller at omgangskretsen ikke har 
kunnskap og erfaring på hva det vil si å få hver- 
dagen snudd på hode. De lever fortsatt i sin 
«lykkeboble» og den utvalgte/rammede står «her» 
utenfor lykkeboblen, og ser ikke veien lenger. Man 
aner rett og slett ikke hvor man skal ta det første 
steget. I disse fasene har mange glede av å snakke 
med andre som har stått «utenfor lykkeboblen». I 
slike relasjoner oppstår ofte magien med felles 
skap og forståelse. Den nysyke/skadde ser at 
likepersonen har et liv, og begynner selv å se 
konturene av at det kan finnes et liv der framme. 

Man er ikke lenger ensom blant mange, men i et 
fellesskap med andre som har samme erfaring 
som deg selv. I tillegge til å oppleve et fellesskap 
kan man dele tips og erfaringer som kan være til 
hjelp i rehabiliteringsprosessen. Likepersoner gir 
støtte på veien videre. 

Både for SAFO og FFO har det vært viktig å 
være tilgjengelig for pasienter og pårørende som 
kan ha nytte av et likepersonstilbud. Da bruker- 
organisasjonene fikk brukerkontoret Møteplassen 
på UNN, ble vi enige om å ha en felles likepersons- 
tjeneste i lokalene. Vi har møtt på to utfordringer. 
Det har vært vanskelig å nå fram til nysyke/skadde 
med informasjon om at vi har en likepersons-
tjeneste. Og vi mistet lokalene til Møteplassen i 
forbindelse med bygging av nytt pasienthotell. Nå 
er vi i dialog med UNN for å få midlertidig lokale, 
og prosjektgruppen er i gang med å 
jobbe fram en markedsføringsstrategi og 
markedsføringsmateriell. Det krever sine damer 
å bli enige om ordlyd, bilder og design på vårt 
felles materiell. Diskusjonene er høylytte og 
respekten for hverandre er minst like høy. I 
løpet av våren 2016 skal vi utarbeide informasjons- 
materiellet som vi skal bruke på UNN, internt i 
organisasjonene og i omgivelsene. I løpet av 
høsten 2016 skal vi gjennomføre besøk på 
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Meld deg iNn!
Sammen er vi Sterkere

Send SMS med kodeord NHF MEDLEM til 2160

sykehusavdelingene, og informere om at det 
finnes en likepersonstjeneste som gir de som 
trenger det STØTTE PÅ VEIEN VIDERE.        

Vi trenger mange flere likepersoner fra alle 
foreninger og lag. Dersom du har lyst til å være 
med må du være godkjent likeperson fra din 
organisasjon. Dersom du ikke er godkjent 
likeperson i dag, kan du ta kontakt med regions- 
kontoret for å melde deg på neste grunnkurs. I 
tillegg må du ha et ekstra kurs for å bli likeperson 
på UNN. På dette kurset får du innføring i hvordan 
du skal ivareta bredden av organisasjonene. Vi 
er cirka 50 organisasjoner som inngår i likepersons- 
tjenesten, og du må som likeperson kunne hjelpe 
alle ett steg videre, ofte til rett forening. Du får 
også en innføring i de praktiske sidene ved å være 

likeperson på UNN, eksempelvis, hvor finner du 
nøkler, loggbok og rutiner for opprydding. 

Likepersonstjenesten er en av de viktigste 
områdene innen frivillig arbeid, og jeg er så glad 
i sitatet til Leif Bremer: «Når du er frivillig får du 
bo i andres hjerter en stund. Du blir ikke rik, men 
du blir en del av noe større. Du får se glede, føle 
takknemlighet og får innsikt. Ting du ikke kan 
kjøpe for penger». 

Har du tid og lyst til å være med? Det er 
løpende kurs, og vi kopler deg på etter hvert. Ta 
kontakt med regionskontoret på telefon 77 67 20 
30. Trenger du å snakke med en likeperson? Ring 
samme nummer.
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På kryss og tvers

Løsningen på kryssordet sendes til:
NHF Nord-Norge, Mellomveien 50, 
9007 Tromsø 
eller på mail nhf.nordnorge@nhf.no. 

Frist for innsending er 1. mai 2016.
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Løsning fra forrige uke

Navn: 

Adresse:

Postnr./Sted:

Løsningsord:

..................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

Vinnere av forrige utgaves kryssord er Erna Fjelldahl, Lismaveien 23, 9845 Tana
Gratulerer, du vil motta 5 flaxlodd i posten.
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Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger

Regionstyret:   
Leder:  
Ernly Eriksen  
Mobil: 950 48 455 
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 
bekkenleddsmerter (LKB) 
Troms 
Janike Rype 
Gulengveien 12 
Mobil: 936 68 675 
jan-rype@online.no

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

Landsforeningen for 
amputerte (LFA) Nord-
Norge 
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  
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 
nhfhammerfest@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



Kurs i organiSasjonS- og 
påvirkningSarbeid
NHF sentralt inviterer nye tillitsvalgte i NHFs 
landsforeningers hovedstyrer, regionstyrer og 
lokallagstyrer til et to dagers kurs om organisa-
sjonsutvikling og påvirkningsarbeid 2 og 3 juni 
2016. Sted: Scandic hotell, Asker

Kurset har som mål at deltakerne skal bli bedre 
kjent med NHF som organisasjon og å øke de 
tillitsvalgtes påvirkningskompetanse i politiske 
prosesser. Med dette kurset ønsker vi å nå de 
tillitsvalgte som vil være aktive i NHF i det  
påvirkningsarbeidet som drives på ulike nivåer. 

Kurset har plass til 20 deltakere.

Etter endt kurs skal deltakerne 
•	ha god innsikt i NHF som organisasjon, ideologi  
 og interessepolitiske saker
•	de skal kunne utforme/lage en strategi for å få  
 gjennomslag for en sak
•	de skal vite om hva som skal til for å bli en bedre  
 påvirker
•	de skal lære å formidle et budskap for eks i  
 mediene og politiske prosesser

Deltakeravgift: 1000 kroner per deltaker. Kost 
og losji inkludert. Reisekostnadene dekkes på 
billigste måte.

Påmeldingsfrist: fredag 29. april.  Påmeldingsskjema får du via regionskontoret.




