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Redaktøren 
Da er vi ferdig med pinseria, og vi har hele den 
fantastiske nord-norske sommeren framfor oss. 
Denne utgaven av Nytt fra Nord er tenkt som et 
lite sommerbrev til dere. Her får dere innsikt i 
hva som skjer i noen av lagene våre. Vi har også 
en reportasje fra regionstyrets reise til Oslo i mai, 
og vi får et innblikk i hva som skjer innen våre 
viktigste medlemstilbud likepersonsarbeidet og 
jobbmentortilbudet. NHF er som tidligere nevnt 
inne i en endringsprosess, og prosjektleder Ragnhild 
Heggen gir oss en statusoppdatering for hva som 
skjer i NHF for tiden. Vi har også en artikkel som vi 

håper kan inspirere dere til å kjøre minikurs. NHF 
Oslo har hatt stor suksess med sine 3 timers kurs 
hvor man søker Brukerstyrt Personlig Assistanse og 
småhjelpemidler.   

Vil du gjøre oss en tjeneste? Da ber jeg deg om å 
tenke etter hva du eller dere har behov for når det 
gjelder oppdateringer og faglige input. Meld det inn 
til så hjelper vi gjerne med å sette sammen minikurs 
eller andre kurs. God sommer.

Med vennlig hilsen Kirsti. 
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I denne utgaven av nytt i nord fokuseres det på hva som 
skjer i organisasjonen. Og det er heldigvis mye positivt 
som skjer - både i lokallagene, på regionskontoret og 
i Regionstyret. Jeg er nettopp kommet hjem etter ei 
flott helg i Oslo med Regionstyret, Lizett og Kirsti på 
kontoret. Vi hadde besøk av Lars Ødegård og Gladys 
Sanches fra hovedkontoret som lærte oss mye om hva 
som skjer innen hjelpemiddelforvaltningen og om 
lovverket innenfor BPA. Vi er heldige i NHF som har 
mange ressurser som kan mye innenfor feltene som 
påvirker funksjonshemmedes liv. Det er viktig å henge 
med i utviklingen for å påvirke den i rett retning. I 
regionstyret vil vi derfor prioritere internkursing for å 
møte utfordringene som vi vil stå overfor framover. 
For selv om mye positivt har skjedd de siste årene, 
for eksempel ratifisering av FN konvensjonen og  
Diskriminerings og tilgjengelighetsloven, er kampen for 
et godt tilgjengelig og likeverdig  liv funksjonshemmede 
dessverre ikke  over. ”Noen ganger må du kjempe 
en kamp mer enn en gang for å vinne»(Margareth 
Tatcher). Dette ser vi i forhold til lov om Universell 
utforming. NHF opplever dessverre negative signaler 
fra myndighetene når det gjelder å forplikte seg for 
et universelt samfunn. Vi opplever at uviljen mot 
forpliktelser bunner i engstelsen for at dette blir 
kostbart. Det vil bli viktig for NHF å følge dette opp, og 
påvirke på de områdene vi kan. 
Også innenfor samferdselsområdet ser vi en negativ 
utvikling.  I den gjeldende nasjonale transportplan er 
Universell utforming 1 av 4 hovedmål.  Fagetater har nå 
kommet med et nytt forslag der universell utforming blir 
degradert til å bli et delmål under tilgjengelighet.  Så vi 
ser at selv om NHF vinner kamper på noen områder er 
det stadig områder, er det stadig nye kamper å kjempe 
- ikke bare for å forbedre den nåværende situasjonen, 
men også for å beholde goder vi har kjempet oss til. 
Men vi skal ikke resignere og gi opp. Vi skal fokusere 
på alt det positive vi oppnår og alle seiere vi har fått og 
kjempe videre for et ennå bedre samfunn for alle. Som 
Bjørnstjerne Bjørnson sa det: ”Hvor der ingen kamp er, 
kan heller ingen seire komme”
Nå er lyset kommet tilbake her i nord. I skrivende stund 
våres det for fullt, også i vår landsdel. Mange lag trapper 
nå ned aktiviteten for sommeren, og snart er det tid for 
en velfortjent sommerferie.Jeg ønsker alle sammen en 
riktig god sommer, og håper vi alle får ladet batteriene 
og er klar for å fortsette det viktige arbeidet i NHF fra 
høsten av. 

REGIONLEDER HAR ORDET

Regionskontoret er stengt hele juli 
og første uka i august.

Ta kontakt med hovedkontoret på 
24 10 24 00 dersom det er noe som haster.

Uten medlemmer, lokallag og 
landsforeningslag har vi ingen 
Norges Handikapforbund.
- damene på regionkontoret



Presentasjon av regionstyret

Kjenner du de som sitter i Regionstyret? 
Foruten om regionleder er det 4 andre styremedlemmer. I denne utgaven presenterer vi to, og resten 

presenteres i neste nummer. Både regionstyret og damene på kontoret håper at du har en lav terskel for å ta 
kontakt med oss. Du er velkommen til å bli bedre kjent med Gunnar og Liv.  
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Liv Ellinor Hammer
Bosted: Rustefjelbma
Yrkeserfaring: Selvstendig næringsdrivende i 28 
år (bensinstasjon), landpostbud og dagligleder av et 
vertshus. 
Organisasjonserfaring: Jeg har min organisasjons-
erfaring fra NHF, og jeg meldte meg inn rundt år 
2000, og siden da har jeg hatt ulike verv i organisa-
sjonen. Jeg har blant annet vært kasserer i LFS 
Øst-Finnmark, jeg er kasserer i NHF Tana, leder i 
LFS Øst-Finnmark fra i år, medlem i regionstyret og 
jeg er brukerrepresentant i Tana kommune.    
Hvorfor er du engasjert i NHF:
Jeg ble selv syk, og ingen vet ennå hvilken diagnose 

som passer i mitt tilfelle. I perioder har jeg vært så 
dårlig at jeg måtte bruke rullestol, men det gikk aldri 
så langt at jeg måtte vurdere permanent stol.  Jeg fikk 
etter hvert medisiner som demper de verste sympto-
mene, men hverdagen går fortsatt opp og ned. Jeg har 
selv fått erfare hvor sårbart livet er, og hvor viktig det 
er at vi har en samfunnsplanlegging som tar høyde 
for at folk skal fungere under alle faser og endringer i 
livet. Det er lett å tenke at dette ikke angår meg. Men 
så enkelt er det ikke, de fleste av oss eller en av våre 
nærmeste rammes av noe i løpet av livet. Om ikke 
annet, så blir vi alle blir eldre med årene, og vi blir 
ikke sprekere til beins. God samfunnsplanlegging 
gjør at vi kan leve det livet vi ønsker så lenge vi lever.

Gunnar Olsen:
Bosted: Bodø
Yrkeserfaring: fisker, taxieier og langtransportsjåfør.
Organisasjonserfaring: Jeg meldte meg inn i NHF 
i 2001, da jeg fikk diagnosen Postpolio. Jeg har hele 
tiden vært aktiv i Landsforeningen for polioskadde 
som er min diagnoseorganisasjon. Jeg har vært leder 
i LFPS Nordland siden 2004 og jeg har sittet i Hoved-
styret i to perioder. Jeg har alltid brent for NHF sine 
kampsaker likeverd, likestilling og et samfunn som 
bygges for alle. Vi trenger kunnskap og bevissthet 
for unngå dårlig design og arkitektur som gjør folk 
funksjonshemmet og hjelpetrengende. Det er mye 
penger å spare ved å la folk få det de trenger for å leve 
et selvstendig liv.     

Hvorfor er du engasjert i NHF:
Rehabilitering er et område som jeg brenner for. Det 
er fordi det er avgjørende for oss med polioskader 
å ha fokus på opptrening hvis vi skal ha en god 
hverdag. Jeg brenner også for retten til å få riktig 
hjelpemiddel. Det sier seg selv at riktig hjelpemiddel 
gir reel hjelp, mens et dårlig tilpasset hjelpemiddel 
er helt uten verdi og nytte. Når jeg meldte meg inn i 
NHF var det også fordi jeg synes at interessepolitik-
ken var frisk. For meg var det riktig at fokuset ikke 
var på individets feil og mangler, men på samfunns-
skapte barrierer. Jeg synes også at vi som team i NHF 
NN har fått til mye, og organisasjonen som sådan 
gir oss medlemmer viktige arena for å fremme våre 
kampsaker.
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NHF sitt samfunnsoppdrag og Endringsagenter

Tekst: Ragnhild Heggen Foto: Sissel Eidhammer

I løpet av årets første måneder har over 250 med-
lemmer i NHF, NHFU og ansatte gitt sine innspill 
til vårt nye samfunnsoppdrag og strategi. I alle 
regionene har regionstyre, medlemmer i NHF og 
landsforeningene og representanter fra NHFU tenkt 
høyt, diskutert, delt ideer og jobbet i grupper. Som 
et resultat av dette fikk endringsagentene en masse 
innspill å jobbe med på samlingen i mai. 

Alle gruppebesvarelser, innspill fra enkeltper-
soner og poenger fra diskusjonene rundt om i 
landet er samlet. Det var disse innspillene som var 
utgangspunkt for endringsagentene når de i mai 
var samlet for å arbeide fram en analyse av NHF 

vi alle kan stille oss bak og konkretisere vårt nye 
samfunnsoppdrag. 
Styrker og svakheter
En av oppgavene som er diskutert er blant annet 
hva vi er skikkelig gode til i NHF og hva som er våre 
svakheter. Det er kommet inn over hundre konkrete 
innspill på dette.  Og de varierer selvfølgelig etter 
hvem det er som svarer. Regionene har ulike styrker. 
Vi er ikke gode og dårlige på akkurat det samme 
over hele landet, men noe går igjen. Mange trekker 
fram at vi er gode på tilgjengelighet og universell 
utforming, politisk påvirkning og sosialt samhold. 
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Noen mener vi er gode på informasjon og medi-
earbeid, men det mener andre i organisasjonen at 
vi er for dårlige på. Når det kommer til våre svake 
sider, er det også på dette punktet enighet om noe 
og stort sprik på andre punkter. Det ser ut til at alle, 
eller i hvert fall veldig mange, mener vi er for dårlige 
på rekruttering, til å ta i bruk hele organisasjonen 
og å aksjonere. I tillegg er samarbeid et begrep som 
kommer fram mange ganger under svake sider i 
innspillene. Og det gjelder samarbeid på alle nivåer 
i organisasjonen. Mellom lokale lag og foreninger, 
mellom regionleddet og lokalt, mellom hovedkonto-
ret og regionene, regionene i mellom og ikke minst 
med andre organisasjoner og andre som kjemper 
for det samme som oss. Endringsagentene gjorde en 
stor jobb med å gå gjennom alle innspillene og sette 
sammen en såkalt SWOT-analyse på samlingen 
tidlig i mai. Analysen behandles av sentralstyret i 
juni. 
Samfunnsoppdraget
Det er oss kommet inn svært mange, spennende og 
konkrete innspill til ord og begreper man mener 
må med i NHFs samfunnsoppdrag for 2017 – 2030. 
Hadde alle innspillene som er kommet inn blitt 
innarbeidet i det nye oppdraget, ville vi fått et 

altfor omfattende og utydelig oppdrag. Men, flere 
av innspillene vil brukes og mye av det som ikke 
kommer med i selv samfunnsoppdraget vil bli brukt 
i den nye strategien. Og, alle innspillene er blitt 
vurdert av endringsagenten.  Sentralstyret behandler 
forslag til samfunnsoppdrag i september. 
Veien videre
I begynnelsen av juni sendes det ut en medlems-
undersøkelse til alle medlemmer (med e-post). 
Denne undersøkelsen kartlegger hva medlemmene 
våre mener er det aller viktigste vi skal jobbe for 
framover mot 2030. Til høsten kommer det en ny 
undersøkelse hvor spørsmålene dreier seg om orga-
nisasjonen og organisering av NHF. Altså, hvordan 
vi skal jobbe og hvordan vi skal organisere oss for 
å nå våre mål og oppfylle samfunnsoppdraget. Fra 
september blir det også en ny runde med samlinger 
i alle regionene, hvor medlemmene får mulighet til 
å jobbe fram forslag til nye ideer og løsninger for 
organisasjonen.  
Håper vi sees der! 

Fra Nord-Norge deltok Barbro, Henriette og Linn 
Marie på samlingen i mai. 

Engasjerte:
 Regissør Kjersti Horn fikk fart på refleksjonene blant 

endringsagentene med sitt ærlige og åpne innlegg.

Politikerne stoler på oss,
og det er tyngde i navnet vårt.
- Leder i NHFU Oslo Henriette Nielsen
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Hei på deg!
La oss gi en ordentlig presentasjon av NHFU. 
NHFU står for Norges Handikapforbunds 
Ungdom og er ungdomsorganisasjonen til 
NHF - Norges Handikapforbund.

Tekst: Marianne Knudsen,  nestleder i NHFU

NHFU består av fem lokallag og ett interimsstyre. 
Målet vårt er å arbeide for en mer likestilt Norge, 
med de samme mulighetene for alle sammen. Dette  
gjelder både når det kommer til universell utforming, 
aktivitetstilbud, kollektivtransport, studentliv, 
arbeidsliv/utdanning, bolig og Brukerstyrt Personlig 
Assistanse og mye mer!

Lokalt driver mange engasjerte ungdommer 
med mye forskjellig, for eksempel å holde foredrag 
for å  utveksle erfaringer og kunnskap, vi står på 
stand, vi har temamøter, prater med politikere, 
skriver leserinnlegg, lager kampanjer, lager filmer, 
arrangere møter, kurs og turer!  Det er også et stort 
fokus på det sosiale i NHFU og det er en arena der 
man kan møte og erfarings utveksle med mange i 
samme situasjon. Det settes også stort fokus på det 
sosiale som filmkvelder, pizzakvelder, bowling, og 
hytteturer. 

Ved å være med i NHFU får man ikke bare 
muligheten til å være med å forandre noe og gjøre 
noe av stor betydning for menneskene i samfunnet 
rundt deg også deg selv. Man får erfaring som er 
nyttig for resten av livet. Vi reiser på turer som 
Storbyweekend hvor Funkisdagen arrangeres, vi er 
med på fagdager, kurs, idrettsdager med et viktig 
budskap og en drøm om å forandre verden. Du får 
venner for livet; herlige mennesker med glimt i øy-
nene og en fantastisk giverevne, og ikke glem, vi har 
det morro! Fremover har vi i interimsstyret i NHFU 
bestemt at vi skal jobbe med BPA i 2016. NHFU skal 
også ha en del nasjonale kurs i nærmeste fremtid og 
også et landsmøtet etter sommeren! 

Har du lyst å bli med i NHFU bestemmer ak-
kurat hvor mye du vil engasjere deg å møte opp 
på selv. All informasjon om ulike arrangementer 
og aktiviteter får du vite av din lokallagsgruppe. 
For å finne den og kontaktinformasjon og annen 
informasjon går du inn på www.nhfu.no også videre 
til REGIONSLAG. 

Du kan også meldte deg inn i NHFU ved å sende 
SMS med kodeord NHFU til 2160. Du kommer til å 
bli godt inkludert i ditt lokallag, i NHFU aksepterer 
vi deg som den du er! Noen lokallag har treff en 
gang i måneden, andre har annenhver uke og en 
gang i uka. Man trenger ikke å ha noe kunnskap fra 
før av, man lærer etter hvert. Hvis det er noe som 
helst du lurer på er det bare å kontakte oss på  
nhfu@nhf.no! Og følg oss gjerne på sosiale medier. 

Velkommen skal du være!

NHFU
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meld deg inn, sammen er vi sterkere. Send SMS med kodeord NHF MEDLEM til 2160

Vi arrangerer selvforsvarskurs!
Tekst: Linn Marie Talsethagen, nestleder i NHFU Nord-Norge

Vi i NHFU Nord-Norge skal i løpet av høsten arrangere en samling 
hvor et av tilbudene skal være selvforsvarskurs for personer i med 
nedsatt funksjonsevne. Dette har vi fått innvilget støtte fra ordningen 
ExtraExpress til. Vi tok initiativ til å arrangere dette selvforsvarskurset 
fordi vi mener det er viktig fordi alle mennesker bør ha mulighet til å 
forsvare seg selv uansett hvilke begrensninger de har i livet. Samlingen 
vil gjennomføres i Tromsø. Kurset vil bestå av opplæring i en rekke 
selvforsvarsteknikker, og også en innføring i hvordan rullestolen kan 
være et våpen til å forsvare seg. Vi holder dere oppdatert om tidspunkt 
for når dette blir. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i å vite mer 
om hva vi driver med i NHFU Nord-Norge, du er hjertelig velkommen! 

På Youtube finner du filmer fra et tidligere selvforsvarskurs som ble arrangert av NHF. Selvforsvarsteknikkene lar seg bruke av alle, også 
rullestolbrukere. Link: https://youtu.be/ne-5lkZyWIc
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NHF Rana anno 2016
Tekst: Helge Jakobsen

NHF Rana står fram som et lag med gode tradisjo-
ner. Et stabilt medlemstall rundt 100 og en betydelig 
aktivitet. Eva Aag Isaksen overtok som leder på siste 
årsmøte, etter at Ernly Eriksen hadde trukket seg av 
helsemessige grunner. Eva har lang fartstid, og har 
vært både nestleder og sekretær tidligere.
Eva Aag Isaksen 
Den siste onsdagen i hver måned er fast møtedag, 
og da samles medlemmene i kafeteriaen ved Mo 
Bo & servicesenter til saksliste og sosialt samvær. 
Deltagelsen varierer fra 20 til 40, men med et snitt 
mellom 25 og 30. Orienteringssaker, politiske 
spørsmål, lotteri, ferieturer og julebord er forståelig 
nok populære aktiviteter. Tidligere sto laget også 
for organisert bassengtrening, men dette ivaretar nå 
den enkelte selv. 
Sommertur til Østersund.
Årets sommertur går av stabelen  i dagene 3.-6.
juni, og reisemålet er Østersund i Sverige. Med godt 
tilrettelagt transport med buss, og fast sjåfør, er dette 
årets happening for de fleste, og i år deltar vel 40 
medlemmer på turen.

I løpet av høsten blir det så arrangert en dagstur. 
Dette er også en populær utflukt, og i begge tilfel-
lene betaler laget en betydelig del av utgiftene, mens 
det hviler en beskjeden egenandel på deltagerne. 

I desember er det så en selvfølge at vi samles til 
julebord, gjerne med lett underholdning sammen 
med tradisjonell julemat og julesanger. 

Handikappolitisk arbeid.
Lokallaget i Polarsirkelbyen har alltid vært opptatt 
av tilrettelegging for bevegelseshemmede, og så 
seint som i fjor ble det oversendt en sak til det 
kommunale rådet for funksjonshemmede, hvor 
manglende gangfelt ble påpekt sammen med 
vanskelig tilgjengelighet ved flere private og 
offentlige bygninger. Fortsatt venter man på kom-
munens oppfølging av disse sakene. Det mangler 
heldigvis ikke på positive resultater, sist markert 
gjennom tildelingen av Nordland fylkeskommunes 
tilgjengelighetspris "Døråpneren" til Den Norske 
Turistforenings lokallag i Rana. Laget har satt opp 
en 100 % universelt utformet hytte på Saltfjellet. Ei 
hytte også Handikaplagets medlemmer er invitert til 
benytte seg av.
Mye godt humør og lite sykdom.
Med godt humør og mange aktive medlemmer, vil 
nok NHF Rana være en ressurs også i framtiden. 
Politiske aktører, organisasjonsmennesker, kvinner 
som strikker og menn som serverer vitser av det 
grovkornete slaget, bidrar hver for seg til et positivt 
miljø og et godt handikappolitisk redskap. Sykdom 
er et fremmedord. I NHF Rana er alle ”friske.” 
Og for orden skyld; -de grovkornete vitsene som 
serveres er som regel på bestilling fra godt voksne 
damer. Så da så!

Styret i 2016: (f.v.) Else 
Henriksen, Eva Aag Isaksen 
(leder,) Ernly Eriksen (vara,) 
Lillian Nilsen og Torill Silamo 
Andersen. (Fotograf: nestleder 
Helge Jakobsen.)

NHF Rana
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Støtt oss i kampen

for å bevare

hjelpemiddelordningen

Send sms NHF til 2160 for å gi 80,-

www.nhf.no/stott-oss
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Neste år skal Stortinget behandle spørsmålet om å overføre 
formidlingen av hjelpemidler fra staten til kommunene. Vi i 
Norges Handikapforbund mener en slik endring vil føre til 
større forskjeller og et dårligere tilbud. Derfor kjemper vi alt 
vi kan for å hindre at det skjer.

Støtt oss i kampen for å bevare hjelpemiddelordningen. Send SMS til 2160 for å gi 80,-. Neste år skal stortinget behandle spørsmålet om å overføre formidligen av hjelpemidler fra staten til kommunene. Vi i 
Norges Handikapforbund mener en slik endring vil føre til større forskjeller og et dårligere tilbud. Derfor kjemper vi alt vi kan for å hindre at det skjer. nhf.no/stoett-oss
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LKB Finnmark

Fra årsmøtet i LKB Finnmark

Tekst og foto: Tonje Hapalahti, leder

Da var dagen kommet som skulle avgjøre om det ble lokallag eller ikke. Interimsstyre, 
bestående av Tonje Hapalahti, Gina Lovise Aaseby-Jakobsen, Heidi Botten, og Siv 

Hege Lissner kjente på kriblinger i magen, og nerver i spenn.   
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Møterommet var nok ment til 20 personer, og vi 
hadde fått inn ekstra seng og puter. Med litt om-
møblering virket det litt mindre og intimt for våre 6 
stemme-berettige deltagere, og vår gode medhjelper 
Hermann Ellingsen fra NHF Kvænangen, Troms.

Vi ønsket alle velkommen i hotellets lobby, hvor 
vi deretter gikk i hotellets restaurant og fikk servert 
nydelig lunsjtallerken. På menyen sto gulasjgryte/
reinfilet på seng av potetmos og grønnsaker, og en 
deilig dessert med frisk bær/fruktsalat. Vi fikk alle 
hilst på hverandre og praten gikk lett om løst og 
fast. Det kunne ikke vært en finere start på vårt aller 
første årsmøte. 

Siv Hege åpnet møtet og ønsket velkommen, 
før styret presenterte seg. Representant Hermann 
fra NHF Kvænangen fikk ordet og fortalte om sin 
fartstid og erfaring med å sitte i verv i idrettslag og 
foreninger. Han har sittet som sekretær i sitt lokallag 
i 6 år.                           

Vi fikk en liten gjennomgang om NHF og omleg-
ging i organisasjonen, og at det arbeides for nye og 
bedre organisasjons – og styringsmodeller.

Han hadde litt kjennskap til, og hadde hørt om 
kvinner som hadde hatt bekkenløsning i og etter 
svangerskapet, og som hadde hatt langvarige plager.                                    

Med dette avsluttet han med å gi interimsstyret en 

vakker langstilket rød rose for innsatsen og for en 
god fremtid. 

Han gav deretter ordet til leder for NHF Ham-
merfest, Monika Lill Grøtte, som også er medlem 
av LKB Troms/Finnmark, som ønsket å gi interims-
styret en gave før årsmøtet startet.                                       

Lokallaget fikk en nydelig lysestake og kubbelys 
med oppfordring om at det skulle brukes under alle 
møtene til LKB Finnmark. Vedlagt var det ett kort 
med gode ord om å skape håp, noe hun oppriktig 
mente LKB gjør i sitt frivillige arbeid i møte med 
kvinner med bekkenløsning/bekkenleddsmerter og 
deres familie. Den tryggheten, kunnskapen og håpet 
som tennes kan være uvurderlig for mange vi møter 
på vår vei.

Etter årsmøtet takket Hermann for godt valg, og 
gratulerte det nytilsatte styret. Han håpet at entusi-
asmen og engasjementet ville fortsette og ønsket alle 
lykke til videre.

Vi får håpe at dette bare er begynnelsen på noe 
langvarig. Takk for tillit og støtte fra alle dere som 
trodde på oss, og en spesiell takk til hovedstyret, 
LKB Troms og NHF Nord-Norge.
Med hilsen styret i LKB Finnmark
Ved Tonje, Siv Hege, Gina, Eva, Monika Lill og Heidi.
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Ny inspirasjon med Landsforeningen for 
nakkeskadde Nordland
Tekst: Kirsti Fosshaug.

LFN Nordland

ExtraExpress tildelingen for våren 2016 er gjort, 
og vi gratulerer Landsforeningen for nakkeskadde 

Nordland med 30 000 til prosjekt «Inspirasjonsdag 
med mental styrketrening».  Utgangspunktet 

for prosjektet bygger på tanken om at mental 
styrke behøves for å tenke nytt, handtere 
smerte og for å nå nye mål. 

Laget har engasjert Lars Losvik som en 
av Norden mest etterspurte foredragshol-

dere innen tema «Mental styrke og 
potensial» til å lede 
denne inspirasjons-
dagen. Gjennom 
denne inspira-
sjonsdagen kan 

du gjennom 
konkrete 

eksempler lære om hvordan vi kan bruke mental 
styrketrening for å ha det fint. Målet er at du skal 
finne motivasjon i livet når smertene forsøker å 
ta over. Du kan lese mer om Lars Losvik på hans 
hjemmeside: www.larslosvik.com.  Dersom du har 
lyst til å få mer informasjon eller ønsker å delta på 
inspirasjonsdagen må du ta kontakt med lands-        
vforeningsleder og prosjektleder Nina Norheim. 
Kontakt informasjon finner du på oversikten over 
lokallag, nestsiste side. 
Om LFN Nordland
LFN Nordland jobber mye med utfordringer 
knyttet til nakkeskade. De har fokus på rettigheter 
og på diagnostiseringsprosessen for å få bekreftet 
nakkeskade. Mange nakkeskadde opplever 
reduksjon i funksjonsnivå og økte smerter uten at 
de får en bekreftelse fra helsevesenet på at de har 
en nakkeskade. Uten en bekreftelse fra lege/sykehus 
har man heller ingen forsikringsrettigheter. Likevel 

er den tyngste belastningen for de fleste å leve 
en kroniske smerter 24 timer i døgnet. 

Med en slik hverdag trenger 
de feste påfyll og motivasjon 
for å gjøre hverdagen så 

god som mulig. Takk til 
Extrastiftelsen som  

   gjør det mulig å 
invitere til en 
inspirasjonsdag. 
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LARS FINNMARK

Lars Finnmark har nå sitt egen Fylkeslag. Helt 
tilbake til da Lars ble startet, har Finnmark hatt sin 
kontakt person i form av Kjell M Johansen har hatt 
mulighet til å møte på Lars sine lands og årsmøter, 
så lenge vi i Finnmark hadde en sterk fylkesorgani-
sasjon med mange aktive handikaplag rundt om i 
fylket, og egen fylkes sekretær, og en god økonomi i 
fylket, kunne dem sende Kjell til Lars sine årsmøter.

Høsten 2013 var det et vekkelses møte i Tromsø, 
der Norges handikap forbund ønsket og blåse liv 
i lokallag samt, opprette lokale lag, av blant annet 
Lars. På dette møtet deltok Trine Hustad Olsen og 
meg, Kjell M Johansen, begge fra Hammerfest. Vi 
reiste hjem fra møtet, fast bestemt på at nå var tiden 
inne for å starte opp et eget lag av Lars i Finnmark. 
Vi var da 4 stykker med ryggmargs skade i Ham-
merfest, og kjente hverandre godt, så vi dannet et 
interimstyre og satte i gang. Blakke og uten utsikter 
til flaskeinnsamling og kake lotterier og slikt, innså 
vi at dette ble en sakte prosess der vi trengte øko-
nomi og penge for å kunne virke og få registrere oss 
på rette måte og hos de rette instanser. Dette hadde 
vi ikke gjort før, så det ble å prøve seg fram.

Vi fikk oss bankkonto, registrert i enhetsregistret, 
grasrotandelen hos norsk tipping, opprettet face 
book side, Lars sentralt støttet oss godt, og trødde 
til med litt økonomisk støtte, så vi kom oss i gang. 
Vi møttes og avholdt noen møter, vi fikk mulighet 
til å delta på Lars landsmøte. Vi avholdt årsmøte og 
julebord i samme omgang. Her gjaldt det å spare på 
møteutgiftene.

Vi fikk oversikt over hvor mange i vårt norligste 
fylke som var Lars medlemmer, og kontaktet hver 
og en av dem i håp om knytte flere til fylkeslaget. 
Det var mindre enn 15 medlemmer av Lars i Finn-

mark, og vi tenkte stort, vi ville samle flest mulig til 
en samling og bli kjent med de andre i fylket vårt, 
men med et så stort fylke, og lange avstander for 
reise, og Lars medlemmer kan være riktig så grodd 
fast i hjemmet, så responsen for å komme på sam-
ling, var ikke fult så stor som vi optimistisk trudde. 

Den samlinga utsatte vi da. Men vi har fortsatt 
arbeidet i laget, og etter hvert fått oss en brukbar 
økonomi som gir oss litt handlekraft, og med 
penger fra ekstrastiftelsen, og norsk tipping, kan vi 
igjen ta opp tanken på ei samling i Hammerfest på 
ettersommeren 2016. Vi håper på at det nyvalgte 
sentralstyret i Lars også får til og legge et styremøte 
hit opp, samtidig som vi innbyr til samling, til alle 
Lars medlemmer som har lyst å møtes da.

Etter årsmøtet i Lars har vi nå også fått Trine 
Hustad Olsen nærmere knyttet til sentralstyret 
som vara til styret. Og vi ser jo at det tilkommer 
nye medlemmer til Lars, også her nord. Vi ser at 
det ikke har vært mulig å starte opp Lars fylkeslag 
i Troms og Nordland som er i virksomhet. Og vi 
ønsker derfor Lars medlemmer i hele nord Norge 
velkommen til og være med hos oss, slik at vi i den 
nordlige landsdel kan fremme våre saker mot resten 
av landet gjennom Lars, i den grad vi har noe, så 
står vi samlet sterkere bak viktige saker, som vi 
brenner for.

Vi ønsker da alle som føler for det, enten som 
hoved medlem i Lars, eller bare som ønsker å støtte 
opp om det arbeide vi driver, i form av støtte, eller 
pårørende til Lars medlemmer hos oss, hjertelig 
velkommen.

   

LARS Finnmark
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Bli kjent med vår nye logo
Tekst: Kirsti Fosshaug.

Du har kanskje sett den, Handikapforbundets nye 
logo? Logoen er en del av den nye grafiske profilen 
som nå er rullet ut på nettsider, facebook, i brevma-
ler, på plakater og mye mer. Det ligger mye tenkning 
og arbeid bak valg av ny profil, og vi deler gjerne 
hva vi har tenkt, og hvorfor den ble slik den ble. 

Det var i utgangspunktet praktiske grunner til å 
revitalisere Handikapforbundets visuelle uttrykk. 
Vi manglet noe som kunne presentere oss på en 
moderne, frisk og tiltalende måte. Fargene var gam-
meldagse, skrifttypene dyre og utdaterte. Og med 
organisasjonsnavnet som en del av selve logoen, ble 
navnet vårt nesten usynlig, spesielt når logoen ble 
brukt i liten størrelse.

Da vi først begynte å studere logoen, innså vi at 
vi hadde en logo som i form og farge vitnet om en 
annen tid og som i grunnen ikke ga så mye informa-
sjon om hva vi står for og jobber med. Vi ønsket 
derfor en logo som forteller mer enn den gamle 
hvem vi er, i tillegg til at den skulle være tidsriktig i 
form og farge og god å hvile blikket på.

Sirkelsymbolikken ble valgt med utgangspunkt 
i at sirkelen symboliserer hjulet som ruller, med 
energi og bevegelse. Stikkordet bevegelse er spesielt 
viktig i denne sammenhengen. Handikapforbundet 
er en bevegelse for funksjonshemmede, saken vår 
handler om bevegelse og bevegelseshindringer, og vi 
ønsker å bevege samfunnet framover. At sirklene er 
åpne, har også en fin symbolikk. Som organisasjon 

ønsker vi mangfold og inkludering, vi vil dele av den 
kunnskapen vi har og bidra med løsninger.

Som dere ser, er fargene våre også nye. Når vi 
har valgt å gå fra rustrødt til blått, er det fordi vi 
ikke bare er aktivister, som det røde signaliserer. Vi 
vet hva vi snakker om, og vi er til å stole på. Blått 
representerer nemlig både kunnskap og pålitelighet. 
Spillet mellom lyse og mørke blåfarger er bevisst. 
Visjoner og nysgjerrighet omtales som kvaliteter 
representert ved det lyseblå, noe vi gjerne kan 
assosieres med. Dessuten kommer nok rødfargen til 
å dukke opp igjen noen steder også.

En grafisk profil består ikke bare av logoen, men 
også av en fargepalett, fonter (eller skrifttyper) og, 
ikke minst, en veileder for hvordan vi kan presen-
tere oss godt visuelt. Alt dette vil bli presentert i en 
egen profilveileder som vil bli tilgjengelig på nettsi-
dene. Da vil også den nye logoen erstatte den gamle 
på nettsider og på facebook, i e-postsignaturer, 
brevmaler, powerpointer og så videre. Med tanke på 
at vi er en organisasjon med stramme budsjetter, vil 
utrullingen vil bli gjort gradvis og over tid, slik at vi 
unngår å måtte kaste kostbart materiell og få store 
utgifter til nytt. Heftene våre, for eksempel, skal få 
lov til å leve enten til lagerbeholdningen er oppbrukt 
eller innholdet går ut på dato.

Vi vil oppfordre alle dere til å ta den nye logoen i 
bruk. 

Ny NHF logo
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Regionstyrets fagdag

Av Kirsti Elise Fosshaug

Fra 20. mai til 22. mai var regionstyret og region-
kontoransatte på reise i Oslo. Målet var å få faglig 
oppdatering og møte tillitsvalgte og ansatte i Region
Oslo. Det har blitt noen endringer innen Hjelpe-
middelformidlingen og Brukerstyrt Personlig 
Assistanse (BPA), og det gjør det nødvendig at både 
regionstyret og ansatte i får oppdatering på hva som 
kommer, og hvordan vi skal møte utfordringene.     

Når det gjelder Hjelpemiddelområdet pågår 
det en prosess hvor regjeringen har oppnevnt et 
utvalg som skal komme med en innstilling om en 
helhetlig hjelpemiddelformidling. Vår egen Lars 
Ødegaard sitter i dette utvalget, og han holdt et 
innlegg om prosessen så langt, og hans ståsted og 
verdigrunnlag i dette arbeidet. Prosessen har ikke 

kommet langt nok til at vi kan presentere linjene i 
utvalgets anbefalinger, men Lars Ødegaard forteller 
at han jobber for at en ny hjelpemiddelformidling 
må ha som mål å resultere i økt aktivitet og økt 
selvstendighet. Ødegaard trekker fram at hvordan 
vi forstår utfordringen vil legge føringer for valg 
av løsninger. Altså, dersom vi har fokus på omsorg 
vil hjelpemiddelforvaltningen finne løsninger som 
samsvarer med omsorg, mens et fokus på aktivitet 
og selvstendighet vil gi andre løsninger som frem-
mer disse verdiene. Ellers er Lars Ødegaard opptatt 
av at en ny forvalting ikke må endre rettsikkerheten 
til folk. Din tilgang til hjelpemidler skal ikke 
være avhengig av hvor du bor eller økonomi. Han 
mener også at fagmiljøene ikke må splittes opp og 
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fragmenteres for mye, det gir mer sårbare fagmiljø. 
Og til slutt trekker han frem at vi ikke er tjent med 
en ny hjelpemiddelordning som er forvaltingsfo-
kusert, altså må vi passe oss for å gi forvaltingen en 
egenverdi utover å være et verktøy. En ny ordning 
bør derimot være mer formålsfokusert, at vi bruker 
forvaltningen og reglene for å oppnå formålet om 
økt deltakelse og aktivitet. 

Gladys Shanches hadde et innlegg om BPA hvor 
hun trakk fram hovedpunktene i nytt rundskriv. 
Hun mener det nye rundskrivet gir flere avklaringer 
om BPA, men fortsatt er det spørsmål som overlates 
til kommunenes skjønnsutøvelse. De viktigste 
punktene i ny forskrift er:
•	Kommunen bør vektlegge om BPA (sammenlignet  
 med andre tjenester) vil gi mulighet til studier,  
 arbeidsdeltakelse eller bidra til brukerens livskvalitet 
 for de som faller utenfor 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. Det er viktig at du gjør en grundig  
 kartlegging av dine behov. 

•	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. Dette kan gjelde sårstell,  
 kateter og medisinering. 

•	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 arbeidsrettslig  
 forhold ivaretas. Lengre reiser må avklares med  
 arbeidsgiver og kommunen. Reiser til utlandet  
 gjøres i utgangspunktet på eget ansvar. Arbeids- 
 leder må forsikre seg at arbeidsgiver har forsikrings- 
 ordninger for assistentene og vil oppfylle sitt  
 arbeidsgiveransvar under oppholdet.

La deg inspirere. Kan du tenke deg et minikurs?

Kompetanseheving er viktig, og denne våren har 
NHF Oslo invitert til to ulike kurs i regi av regionen. 
Det er et lavterskeltilbud der deltakerne får et 3 
timers kurs innen avgrensede fagområder som 
eksempelvis søknad om småhjelpemidler. 

Først ut var kurs om forhøyet hjelpestønad og 
omsorgslønn. Kurset rettet seg i utgangspunktet 
mot foreldre og foresatte for barn med nedsatt 
funksjonsevne. Allerede før påmeldingsfristen gikk 
ut var kursets 20 plasser fulltegnet.

- Det er veldig gøy å se at vi treffer med et 
slikt tilbud. Kurset var gratis for medlemmer, og 
utenforstående som ville være med kunne melde 
seg inn på dagen for å delta. Vi må også takke 
HBF Oslo, som har hjulpet oss med bevertnin-
gen, sier kontorleder Jørgen Foss.

Kurset ble holdt av Knut-Owe Karlsen, 
NHF-veteran og seniorrådgiver hos Advokatene 
Foyn&Co. Han har bakgrunn som saksbehand-
ler, faglig leder og trygdesjef på trygdekontor, 
og har inngående kjennskap til blant annet 
sykepenger, rehabilitering, attføring, uførepen-
sjon, grunnstønad og hjelpestønad. På kurset ble 
det blant annet satt fokus på hvem som kan få 
støtten, hvordan man søker, hvordan begrunne 
og dokumentere, forholdet mellom de ulike 
stønadene, tips til argumentasjon med mer.

Kan slike minikurs være et bra medlemstilbud 
i våre lokallag og landsforeningslag? Det er mu-
lig å søke om midler fra ExtraExpress (kr 5 000, 
10 000 eller 30 000), slik at man kan gi et gratis 
tilbud til de som ønsker å delta. Ta kontakt med 
organisasjonskonsulent Kirsti Fosshaug dersom 
dere ønsker å komme i dag med prosessen.

Av Kirsti Elise Fosshaug
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Jobbverkstedet
Av Kristin Berg, prosjektleder

Kanskje er du en person som gjerne skulle deltatt 
i arbeidslivet! Du har muligens forsøkt mye, sendt 
mange søknader og deltatt på diverse jobbsøker-
kurs – men så skjer det ingenting! Eller er du en 
av dem som hjelpeapparatet har fortalt usanne 
historier om, nemlig at du ikke er en person som 
passer inn i «det gode selskap» du bør helst sende 
inn en søknad om varig uførepensjon så fort som 
mulig. Det kan også hende at du har gjennomført 
en utdanning, men du er usikker på valgene som 
må gjøres. 

Vi vet også at mange arbeidstakere er engstelige 
for å miste jobben sin ut fra forhold som handler 
om nedsatt funksjonsevne. Så er det også en del 
personer som har en stor nok jobb med å ta vare 

Jobbkurs

på helsen sin. I slike tilfeller kan det hende at 
arbeid ikke skal og bør være et tema.

Norges Handikapforbund vet at mange 
funksjonshemmede ønsker og har muligheten til 
å jobbe. Derfor har vi utviklet jobbverkstedet, et 
tilbud som bidrar til at fysisk funksjonshemmede 
kommer videre på veien mot arbeid.

Hensikten med kurset er at de som deltar skal få 
inspirasjon, økt innsikt rundt egne muligheter og 
nyttig kunnskap som kan brukes aktivt videre mot 
målene.
Vi tilbyr få oppskrifter, men:
•	Gir veiledning fra frivillige jobbmentorer som  
 selv har en funksjonsnedsettelse og har opplevd  
 utfordringer knyttet til jobbdeltakelse 

•	Gir nyttig kunnskap om fra aktuelle fagpersoner

•	Gir deltakerne muligheten til å bli mer bevisst på  
 kvaliteter og sterke sider

•	Gir en presentasjon av arbeidsplasser i ulike  
 varianter

•	Gir veiledning til å finne dine realistiske mål for  
 en videre karriere

•	Gir nyttig informasjon om hvilken hjelp du kan  
 få underveis

•	Gir mulighet til å møte andre som har tenkt på  
 og opplevd utfordringer knyttet til jobbdeltakelse.

Deltakerne har gitt kurset svært gode tilbakemel-
dinger, og vi håper at organisasjonen vil finne en 
måte å finansiere dette tilbudet i fremtiden også. 
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På reise med hjelpemidler 

NAV orienterer

Bente Kaldheim 
Avdelingsleder Rådgivning og Utredning
Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus/NAV

Har du hjelpemidler og skal reise i Norge i sommer 
er det en del informasjon det kan være nyttig å vite 
enten du skal reise med bil, tog eller fly.
Reisehjelpemidler
Hvis du har en takheis eller personløfter hjemme, 
kan det kanskje by på noen problemer å reise bort. 
Det finnes imidlertid transportable hjelpemidler 
som sammenleggbare personløftere og flyttbare 
toalettforhøyere du kan ta med deg på reise. Krite-
riet for å kunne søke om disse er at hjelpemidlene er 
nødvendige ved besøk hos familie og venner.
Korttidsutlån
Like enkelt er det ikke å få med seg en seng. Da 
må du sjekke med kommunen du skal reise til om 
de kan levere en seng til adressen du skal besøke. 
Hvis kommunen ikke kan hjelpe, kan du kontakte 
hjelpemiddelsentralen i fylket du skal besøke. Har 
hjelpemiddelsentralen utstyret på lager, låner vi det 
ut den tiden du er på besøk. Kriteriet er at du har 
tilsvarende utstyr på varig utlån hjemme. Det er lurt 
å være ute i god tid, for at vi skal få utstyret på plass 
til du trenger det.
Reise med tog
Vi får av og til telefoner fra fortvilede brukere som 
har kommet med tog inn til Oslo, men som ikke 
får være med toget hjem igjen. Årsaken er at den 
elektriske rullestolen er for lang. Det er dessverre 
ingenting vi kan hjelpe deg med om du står fast. I 
følge NSB er plassen for rullestoler 700 x 1200 mil-
limeter. De fleste scootere og utestoler fra NAV er 
lenger enn dette, mens de fleste stolene til begrenset 
utebruk er innenfor grensen.

NSB har også målkrav for vekt. En rullestol kan 
ikke veie mer enn 350 kilo inklusive bruker. Skin-
nene som brukes for å kjøre rullestoler ut og inn på 
toget har en tålegrense på 250 kilo og rampene har 
en grense på 300 kilo. Er rullestolen 

for lang eller for tung, bør du vurdere om du tør ta 
sjansen på toget.
Reise med fly
Hvis du har behov for å ha med rullestolen på 
flyet, må du gi beskjed om dette når du bestiller 
billett. Ved innsjekk får du ofte spørsmålet om den 
elektriske rullestolen har tørr- eller gelebatteri. 
Elektriske rullestoler fra hjelpemiddelsentralen 
har gelebatterier. Dette er batterier som er fylt med 
en halv-flytende veske som godkjennes som non-
spillable, og kan derfor fraktes med fly uten krav 
på spesiell emballasje. Batteriene skal være merket 
ihht IATA sine krav. Alle elektriske rullestoler som 
hjelpemiddelsentralen leverer har batterier som 
tilfredsstiller dette kravet, og på batteriene står 
det: “This battery is NON-SPILLABLE as defined 
in IATA Dangerous Goods Regulations Packing 
Instructions 806, Special Provision A67”

Batterier som ikke inneholder en flytende veske 
som vann eller syre, eller halv-flytende som gele 
kalles tørre batterier. De mest vanlige brukes på 
fjernkontroller, mobiltelefoner, klokker osv. Men 
det er også en del hjelpemidler som benytter denne 
teknologien, for eksempel drivaggregat Viamobil 
V25 fra Invacare, Wheel-drive fra Sunrise Medical 
og Molift personløfter. Det er ingen krav/restriksjo-
ner på disse i forbindelse med flytransport. 
Behov for reparasjon
Hvis hjelpemidlet ditt blir ødelagt på flyreisen, er 
det viktig at du melder i fra til flyselskapet før du 
kontakter hjelpemiddelsentralen for å få reparert 
hjelpemidlet. Hjelpemiddelsentralen vil i etterkant 
kontakte flyselskapet for å undersøke mulighetene 
for å få refundert reparasjonsutgiftene.

Går hjelpemidlet ditt i stykker i ferien, kan du 
kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket du besøker 
for å få hjelp. 
God tur.
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Prøv EL-innebandy

Av Håvard Lium
Foto: Arild Bjerka og privat 

EL-innebandy har vært et populært tilbud for mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser 
i Tromsø og Bodø i flere år. Godt miljø og en spennende og fartsfylt idrett har vært nøkkelen til suksessen 

så langt. Nå starter det også opp et lag i Alta.

Ansvaret for EL-innebandy i Norge ligger under 
Norges Bandyforbund og vi har pratet med prosjekt-
leder for inkludering i bandyforbundet, Ann Katrin 
Eriksson, for å høre mer om hva EL-innebandy 
egentlig er. 

- EL-innebandy er en lagidrett, som er fylt med 
fart og spenning, og som passer for barn, unge 
og voksne med store eller små fysiske funksjons-
nedsettelser, sier Eriksson. - Aktiviteten foregår i 
spesialbygde elektriske kjelker som styres med hjelp 
av en joystick. Spillet foregår på en bane omkranset 
av en bandyvant, det er tre spillere på hvert lag og 
har ellers veldig mange likehetstrekk med ordinær 
innebandy. 

I Norge er det nærmere 300 personer og 35 
klubber som spiller EL-innebandy. Det er per i dag 
ikke noe seriespill, men det er jevnlig turneringer og 
åpne samlinger hvor man kan møte og konkurrere 
mot spillere og lag fra hele landet. På spørsmålet om 
hvem som kan spille EL-innebandy svarer Eriksson 

at dette er en idrett som passer de aller fleste med 
fysiske funksjonsnedsettelser, uansett alder. Kjelkene 
kan tilpasses hver enkelt spiller og den kan stilles 
inn på ulik fart slik at den kan tilpasses utøverens 
ferdighetsnivå, maksfart er 14 km/t. Det finns også 
ledsagerstyrt kjelke som er tilpasset spillere som 
ikke selv klarer å styre og skyte. Den ledsagerstyrte 
kjelken manøvreres ved hjelp av en ledsager, som 
står bak kjelken på rulleskøyter. Klubbene har noen 
utlånskjelker, men de som har holdt på en stund får 
gjerne sin egen kjelke, denne betales i sin helhet av 
NAV hjelpemiddelsentralen. 

- Hvis du har lyst til å prøve EL-innebandy er det 
bare å ta kontakt med klubben, sier Eriksson. Alle 
klubbene tar gjerne imot nye spillere og utstyr får du 
låne. Det arrangeres i tillegg egne rekrutteringsdager 
med jevne mellomrom. Det eneste du må være 
klar over er at det er veldig lett å bli hekta på EL-
innebandy!
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Alta IBK
Kontaktperson: Sigrid Heitman
sigridheitmann@gmail.com 
45 21 72 97

EL-innebandy i Nord-Norge

Bodø IBK
Kontaktperson: Lars Åkerman
leder@bibk.no
98 21 12 28

Tromsø IBK
Kontaktperson: Gunn Heidi Henriksen
gunnhh27@gmail.com
98 43 32 26

For alle: EL-Innebandy er fartfull og 
anvendelig idrett for alle aldersgrupper.
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Grenseløse dager

Av Håvard Lium
Foto: Frida Blingsmark og privat

- Alle kan drive med idrett!
Rullestolbrukere kan spille basket, det er fullt mulig å klatre med protese 

eller om du ikke ser noe og alle kan lære å svømme. Grenseløse idrettsdager handler om 
mulighetene til å være i aktivitet.
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Denne høsten blir det for første gang arrangert 
Grenseløse idrettsdager tre steder i Nord-Norge; 
Alta, Bodø og Tromsø. Dette er dager hvor funk-
sjonshemmede kan komme innom og prøve ulike 
idretter, både for å ha en spennende og aktiv dag 
og for å kanskje finne en idrett man har lyst til å 
fortsette med. Utvalget av idretter vil variere fra 
sted til sted, dette avhenger i stor grad av hva som 
finnes av aktivitetstilbud lokalt, men vi kan love et 
stort og variert tilbud på alle stedene. I tillegg blir 
det muligheter for å få tips, råd og inspirasjon for å 
komme i gang med en individuell idrett 

Det er de lokale idrettslagene vi i stor grad kan 
takke for at disse dagene er mulige. Frivillige ledere, 
trenere og ungdom stiller opp og inviterer deg til å 
prøve de ulike aktivitetene, godt hjulpet av elever 
fra videregående skole. Det bør være et tilbud til så 
godt som alle, har du store bevegelsesutfordringer 
kan for eksempel boccia eller el-innebandy være 
spennende ting å prøve, klatring er en god aktivitet 
for deg som ønsker å utfordre høydeskrekken og 
med rullestolrugby, kjelkehockey eller kampsport 
har vi utfordringer for deg som ikke er redd for 
litt tøff trening og fysisk kontakt. I tillegg til lokale 
idrettslag vil flere hjelpemiddelleverandører være 
tilstede, pluss fagkonsulenter fra Norges idrettsfor-
bund. Disse hjelper deg gjerne med spørsmål du 
måtte ha om hvordan du kan komme i gang med 
ulike aktiviteter, og du får muligheten til å prøve ut 
ulike hjelpemidler. 

Grenseløse idrettsdager er for mange «en an-
nerledes skoledag». På alle tre stedene foregår det 
meste av programmet på dagtid og vi har et godt 
samarbeid med skolene i lokalmiljøet slik at barn 
og ungdom får muligheten til å være med på dette. 
Spør vi deltakerne fra i fjor så er det ingen tvil om 
at det er godt anvendt tid å bruke en skoledag på 
dette. Selv om det er mest barn og ungdom på disse 
dagene så er det viktig å understreke at det er åpent 
for folk i alle aldre. Yngste deltaker i fjor var 5 år, 
mens den eldste var hele 84 år! 

Arrangementene her i nord er bare 3 av totalt 16 
Grenseløse idrettsdager rundt om i Norge. Disse 
dagene er en del av Norges idrettsforbunds satsning 
på idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser 
og er en viktig arene både med tanke på rekruttering 
og som møteplass for funksjonshemmede som er 
glad i fysisk aktivitet. Vi mener at det skal være 
mulig for alle å drive med idrett!

- Alta: Tirsdag 4. oktober
- Bodø: Tirsdag 25. oktober
- Tromsø: Torsdag 10. november

Info om hvert enkelt arrangement vil bli lagt 
ut på www.idrettsforbundet.no/funksjonshem-
mede/grenselose-idrettsdager så fort det er 
klart.

Mange muligheter: Under grenseløsedager kan du 
selv teste ut ulike idrettsgrener. Sykkel, bowling og 
EL-innebandy er kun noen muligheter. 

Kampsport: Viste du at kampsport kan utøves av 
mennesker med ulike funksjonshemminger?
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NHF sin likepersonstrategi
Av Kirsti Elise Fosshaug

Likepersonsarbeidet

I 2014 fikk NHF en ny likepersonsstrategi. På 
regionskontoret får vi stadig spørsmål om hvem 
som gjør hva, og hvordan man skal rapportere. Vi 
gir deg derfor en rask gjennomgang av de viktigste 
områdene for deg som medlem og likeperson.

Den største endringen i ny strategi er at likeper-
sonsarbeidet nå skal spisses gjennom tydelige og 
avgrensende aktiviteter. Våre mest vanlige roller er 
det vi omtaler som ordinær likeperson, likeperson 
på brukerkontor og medlemskontakt. Til alle disse 
funksjonene trenger du opplæring gjennom et 
likepersonskurs før du er klar for aktiv tjeneste.  

Et annet nytt moment er at opplæringen skal være 
mer enhetlig, og nå er det kun hovedkontoret som 
arrangerer likepersonskurs og andre opplæringstil-
tak. Dersom du ønsker å bli en likeperson må din 
landsforening eller lokallag vurdere hvorvidt det er 
behov for flere likepersoner, og eventuelt melde deg 
på kurs. Neste kurs er i Oslo i september. 

Hovedkontoret har nå en tydelig faglig og 
administrativ rolle i likepersonstjenesten, og dersom 
du har spørsmål knyttet til rutiner, søknads og 
rapportskriving og opplæringskurs vil du få de beste 
svar på hovedkontoret. 

Regionens rolle i likepersonsarbeidet er framover 
mer spisset mot rekrutteringsarbeidet og informa-
sjonsarbeidet. I tillegg skal regionen bidrag i ulike 
samarbeidstiltak sammen med landsforeningene. 

Landsforeningene skal på sin side planlegge, 
følge opp og videreutvikle den diagnoserettede 
likepersonsaktiviteten. De skal også oppdatere 
diagnoserettet likepersonsinformasjon, slik at den 
blir tilgjengelig for de som har behov for informa-
sjonen. Regionen og landsforeningene skal sammen 
planlegge og gjennomføre rekrutteringsaktiviteter. 
Alle lag med likepersonsaktiviteter skal rapportere 
inn til hovedkontoret på slutten av året.
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Verdier:
Vi har fremdeles RIGMOR som grunnverdier 
i likepersonsaktiviteten. RIGMOR står for 
Respekt (likeverd mellom aktørene), Interesse 
(at man er tilstede), Grenser (hva er innafor 
og utenfor det vi skal gi), Medgår (din prosess, 
men vi kan følge deg på veien), Oppmerk-
somhet (la mobilen og andre ting ligge) og 
Redelighet (her møter du ikke psykolog og 
prest, men en likeperson). 

Rapportering:
For at rapporteringen skal være enklest mulig 
anbefaler vi lagene å be sine likepersoner om 
å ha et ark hvor de noterer typiske aktiviteter 
(eksempelvis telefonsamtale eller besøk på 
brukerkontor), og merke med et kryss for 
hver samtale. Vi trenger ikke inngående 
rapportering om hva samtalen handlet om. 
Årsaken til denne rapporteringer er nye krav 
fra tildelingsinstanser, men også ønsket om å 
synliggjøre aktiviteten, og med dette under-
bygge at det er behov for tjenesten.

annonse
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annonse
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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 01. august 2016.
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Løsning fra forrige uke

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

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

Postnr./Sted: .....................................................................................................................................

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

Vinnere av forrige utgaves kryssord er  Steinar Larsen, Mindnesveien 171, 8860 Tjøtta.
Gratulerer, du vil motta 5 flaxlodd i posten.
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annonse
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annonse
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Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger

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

Nestleder:  
Gunnar Olsen 
Mobil: 412 50 346 
Gunnarolsen42@gmail.com 

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

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

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

Vararepresentant: 
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@outlook.
com

Landsforeningen for 
Polioskadde, (LFPS) 
Nordland 
Gunnar Olsen 
Vesterveien 1 
8014 Bodø 
Mobil: 412 50 346 
Gunnarolsen42@gmail.com 

Landsforeningen for  
Polioskadde, (LFPS) Troms 
Jan Erling Akselsen 
Postboks 168 
9485 Harstad 
Janakselsen@hotmail.com

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

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS) Troms  
Hans Erik Jensen 
Sommarfjøsveien 52 E2  
Mobil: 951 95 464 
h-ejens@online.no 

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS) Øst-
Finnmark 
Liv E. Hammer 
Langnesveien 107 
9845 Tana 
Mobil: 906 29 940 
liveliham@yahoo.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 
Finnmark@lkb.no

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

Landsforeningen for 
nakkeskadde (LFN) 
Nordland 
Nina Norheim 
Storvikhammarn 59 
8014 Bodø 
Mobil: 415 50 591 
nnordheim@hotmail.com

Landsforeningen for 
nakkeskadde (LFN) Troms 
og Finnmark 
Odd Einar Bugge 
Planetveien 597 
9024 Tomasjord 
Mobil: 958 17 106 
oddeinarbugge@gmail.com

Landsforeningen for 
ryggmargskadde LARS 
Finnmark 
Kjell Magne Johansen 
Storfjellveien 126 
9600 Hammerfest 
Mobil: 470 13 663 
kjell-magne@fikas.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  
Terje Alm 
Tiurveien 5 
8028 Bodø 
Mobil: 484 55 609 
t-alm2@online.no 

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 
Eva Aag Isaksen 
Kveldsolgata 100 
8618 Mo i Rana 
Mobil: 47020634

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 
Merete Krohn 
Postboks 2720 
9273 Tromsø 
Mobil: 952 42 505 
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



Region Nord ønsker alle sammen en 
fantastisk sommer fylt med glede! 




