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«Sommer’n var en skandale med sludd og 
nordavind. Før vi visste ordet av det satte høsten 
inn.» synger Lillebjørn Nilsen. Og i år føles det 
virkelig slik. 

Heldigvis satte høsten for mange av oss her i 
nord inn med et nydelig vær, slik at de nydelige 
høstfargene og den klare lufta virkelig kunne nytes 
til fulle, og skape gode minner som kan tas frem 
når vinteren er som mørkest. 

I denne utgaven kan du lese om «løft i livet» og 
«stjerner i hverdagen». Det handler om hvordan 
du kan få det pitte-litt bedre. Etter å ha slitt med 
bekkenleddsmerter begynte jeg selv å bruke 
naturen for å få det bedre. Det er bra for kroppen 
min, samtidig som det er balsam for sjelen å ta 
seg en tur inn i skogene, opp på fjellene, på kjente 
og ukjente stier. Det er godt å kjenne smertene 
slippe taket for en liten stund, samtidig som jeg 
nyter naturens vakre farger og stillhet. Det er også 
en arena mange gode minner skapes sammen 
med familien min. Naturen er en viktig kilde for 
rekreasjon for mange, og mange steder i Norge, 
også her i Nord-Norge, jobbes det aktivt for å skape 
tilgjengelige fiskeplasser og naturstier. I Tromsø 
arrangeres ti på  hjul, en frilufts konkurranse med 
ti ulike tilrettelagte turmål for alle som bruker hjul 
– det være seg rullestol, rullator eller barnevogn - i 
hverdagen. 

Den Norske Turistforenings lokallag i 
Rana ble tildelt Nordland fylkeskommunes 
tilgjengelighetspris «Døråpneren» etter å ha 
satt opp ei 100% universelt utformet hytte på 
Saltfjellet. For selv om jobben vi gjør for å øke 
tilgjengeligheten til skole, utdanning, offentlige 
bygg og nødvendige hjelpemidler er viktig, skal 
vi ikke glemme at en aktiv og meningsfylt fritid 
også er av stor betydning. Og all verdens BPA-
timer hjelper fint lite hvis ikke tilgjengeligheten 
er der. Tilgang til kino, til konsertarenaer, til 
den lokale puben, den urbane kaffebaren, til det 
lokale samfunnshuset der alle julemessene og 
bygdefestene blir arrangert. Alt henger sammen. 
Hvordan ser det ut hos dere? Tildeles BPA etter 
behov? Er det tilstrekkelig med alternativer for at 
du kan ha en aktiv og meningsfull fritid? 
Hvis ikke – kanskje 2017 er året der vi jobber 
sammen for å endre dette? 

Jeg vil – vil du?     

REGIONLEDER HAR ORDET

Regionskontoret har stengt fra onsdag 21 
desember og til tirsdag 2 januar. 

Ta kontakt med hovedkontoret på telefon 
24 10 24 00 dersom det er noe som haster.
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Glitter i hverdagen 
Jeg liker alle årstidene, og det som er mest fascine-
rende er at de kommer akkurat når de skal. Nå er 
det straks advent og juletid, og spør du meg er det et 
perfekt tidspunkt å finne ut hva man skal ta med seg 
av tradisjoner og veletablerte tankemønster, og hva 
en skal la ligge igjen. Under mørketidshimmelen er 
det også en utmerket anledning for å drømme seg 
bort og sikte mot stjerne

Tema i denne utgaven handler mye om å pusse 
støv av gamle stjerner og finne nye stjerner i hver-
dagen. Hvis du trenger inspirasjon for hva du kan 
gjøre for å bli mer «stjerne» i eget liv kan du lese om 
LFN Nordland som arrangerte motivasjonsdag for 
sine medlemmer. Her håper vi at du kan få tips fra 
Lars Losvik (Endrings- og motivasjonsforedrags-
holder) om hva du kan gjøre for å komme et steg 
videre. Stjerner i hverdagen kommer ikke av seg 
selv, det vet vi. 

Les om Inger Svenning som har gitt Alta kom-
mune en real kamp for å få en BPA ordning som er 
nødvendig for at hun skal kunne leve det livet hun 
ønsker. Hun deler også sine erfaringer om hva som 
var viktig for at hun lyktes med å få kommunen 
til å forstå hennes behov. Kanskje du finner noen 
ideer om hva du kan gjøre i din prosess? Vi har 
også besøkt NHF Nordreisa, og du kan lese om 
stjernefellesskapet de har sammen. 

God lesing og god jul..

Med vennlig hilsen Kirsti. 

Alle illustrasjonsbilder: Colourbox.com 
Design & layout: steinarzahl.com



Presentasjon av regionstyret

Kjenner du de som sitter i regionstyret? 
I forrige utgave presenterte vi Liv Ellinor Hammer og Gunnar Olsen. 

I denne utgaven blir du bedre kjent med de siste representantene. Vi presenterer også 1. vara 
siden hun har deltatt på de fleste styremøtene.
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Mikal Bye
Bosted: Hamarøy, vi velger også å presentere det som 
Hamsunds Rike. Det ligger i Salten i Nordland. 
Yrkeserfaring: - Utdannet elektriker, og jeg har 
jobbet mange år i Kongsberg Våpenfabrikk. De første 
11 årene jobbet jeg i Kongsberg med elektronikk og 
automasjon. Resten av min yrkeskarriere jobbet jeg 
på avdelingen som ligger i Narvik, og her jobbet jeg 
med kalibrering av militært utstyr. 
Organisasjonserfaring: Jeg har sittet i ulike NHF 
lokallagsstyrer, i Nordland fylkesstyret (før vi ble 
inndelt i regioner), i LFPS styret i Nordland og nå 

i regionstyret i andre runde. I tillegg er jeg bruker-
representant i Hamarøy kommune og Nordland 
Fylkeskommune.    
Hvorfor er du engasjert i NHF:
Det var i første runde de sosiale sidene som trakk 
meg inn i NHF. Vi startet opp med Helsesportlag, 
og derfra ble jeg invitert med inn i styrer og stell i 
NHF, og det ballet på seg. I dag er det både lokale 
og regionale forhold som engasjerer meg. Jeg er 
også opptatt av å bevare de gode vi har fått, og det 
må vi gjøre i forbindelse med alle statsbudsjetter og 
reformer. Det er en evig runddans.

Hermann Ellingsen:
Bosted: Brødskiftet  9161 Burfjord – Kvænangen 
kommune.
Yrkeserfaring: Lærer og Rektor 
Organisasjonserfaring: Jeg har mange år som 
styremedlem i Utdanningsforbundet bak meg. I 
tillegg har jeg flere års erfaring som leder/trener - 
vesentlig innenfor friidrett og fotball. Opp gjennom 
årene også har jeg også mange år som styremedlem 
og leder i ulike frivillige organisasjoner, alt fra husflid, 
bygdelag og NHF.   
Hvorfor er du engasjert i NHF:
Kampen for Likestilling. 

Inger Svenning:
Bosted: Alta
Yrkeserfaring: Jeg har Bachelor i 
Religionsvitenskap fra NTNU. Ellers har jeg jobbet to 
år i Telenor ved Sikkerhetsavdelingen, og nesten to år 
ved Gargo Sykestue og sykehjem i Kvænangen. I dag 
jobber jeg i Altaposten.
Organisasjonserfaring: Jeg har vært kontaktperson 
for NHF Alta i 6 år og vara for regionstyret i tre år. I 
tillegg er jeg brukerrepresentant i Alta kommune og 
vara i rådet til Finnmark fylkeskommune.     
Hvorfor er du engasjert i NHF:
Jeg er engasjert i NHF fordi likestilling og likeverd 
er viktig for meg. Det er ikke en diagnose som gjør 
deg handikappet, det er samfunnets holdning til din 
diagnose som gjør deg handikappet.
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Min kamp
BPA

Inger Svenning har bodd i 3 kommuner som har hatt svært ulik 
praksis på tildeling av Brukerstyrt Personlig Assistanse. I 
hennes hjemkommune, nå også bostedskommune har hun 
måtte kjempe mye for å få tilstrekkelig antall timer til at hun 
kan leve det livet hun ønsker å leve. En av kampstrategiene 
hennes har vært å informere. Hun skrev et leserinnlegg. Den er 
trykket i andre aviser, og vi gir den også spalteplass i Nytt fra 
Nord.

1.januar 2015 ble Pasient- og brukerrettighetsloven 
endret slik at brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
endelig ble rettighetsfestet. BPA er et svært viktig 
verktøy for at mennesker med nedsatt funksjons-
evne skal kunne delta i samfunnet på lik linje med 
alle andre. Med BPA  kan vi selv styre den hjelpen 
vi er avhengig av for å få hverdagen til å fungere. 
Vi kan selv bestemme hvem som skal hjelpe oss, 
og når og hvordan denne hjelpen skal utføres. Med 
et BPA vedtak kan vi delta på lik linje med andre 
i arbeidsliv, studier og fritidsaktiviteter. Men som 
med mye annet, har også denne seieren en bismak. 
Loven som ble vedtatt begrenser hvem som har 
denne rettigheten. Du må blant annet være under 67 
år og ha behov for minst 25 timer hjelp i uka. Men 
det er heldigvis ingen lov uten unntak.

18.desember 2015 sendte Helse- og 
Omsorgsdepartementet ut et rundskriv til alle 
landets kommuner, fylkesmenn, Helsedirektoratet 
og Statens Helsetilsyn. Her klargjør de at loven ikke 
er sort/hvitt. Selv om loven sier at rettighetsfestingen 
gjelder for de brukerne som har et stort behov 
for hjelp i hverdagen, altså minst 25 timer i uka, 

skal ikke dette timetallet begrense kommunene i å 
fatte vedtak om BPA. I innledningen i rundskrivet 
skriver de; ”Departementet understreker at 
ovenfor brukere som faller utenfor rettigheten, har 
kommunen en plikt til å ha et tilbud om BPA, jf. 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8. Momenter 
som bør vektlegges i denne vurderingen er blant 
annet om BPA vil gi personen mulighet til studier, 
arbeidsdeltakelse el., eller for øvrig må antas å 
kunne bidra vesentlig til brukerens livskvalitet.”  
Rundskrivet fastslår altså at kommunene skal bruke 
skjønn i sin vurdering av alle søknader om BPA. 
De kan ikke fatte vedtak kun med bakgrunn i 
antall timer det blir søkt om. De må også vurdere 
søkerens samlede livssituasjon når de skal gjøre 
vedtak.

Denne detaljen ser det ut til at Alta kommune 
ikke har tatt innover seg. De holder fast ved at kun 
personer med et assistentbehov på minst 25 timer 
i uka har krav på å få styre timene sine selv. De 
som får vedtak på under 25 timer i uka, får timene 
styrt gjennom kommunens miljøarbeidertjeneste 
og hjemmetjeneste. Dette begrenser manges 
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muligheter til å leve det livet de ønsker. De vil ha 
en begrenset mulighet til å delta i studier, arbeidsliv 
og fritidstilbud fordi de ikke selv står fritt til å 
bestemme når de skal få den hjelpen de trenger, eller 
hvem som skal hjelpe dem. Det som ytterligere er 
med på å begrense deres deltagelse i samfunnet, er 
at denne bistanden fra kommunen i hovedsak blir 
utført i ordinær arbeidstid. Altså mellom kl.0800 til 
kl.1600, mandag til fredag. Hvis du trenger bistand 
utenom dette tidspunktet, ettermiddag, helg eller 
helligdag, er det kommunen som gjør en vurdering 
om dette er noe de kan gi deg ut fra de ressursene de 
har tilgjengelig. 

Denne praksisen strider mot de instruksene 
Helse- og Omsorgsdepartementet gir i rundskrivet. 
Kommunen kan ikke nekte deg BPA selv om du ikke 

fyller kravet om minst 25 timer bistand i uka, og de 
kan heller ikke nekte deg å styre disse timene selv 
hvis du får innvilget BPA på mindre enn 25 timer 
i uka. Rettighetene som følger med et BPA vedtak 
gjelder uansett antall vedtatte timer. Loven sier at de 
som har et bistandsbehov på mist 25 timer i uka har 
rett til å få disse timene innvilget som BPA. Den sier 
ikke at de som har et bistandsbehov under 25 timer i 
uka ikke kan få innvilget BPA, eller at de ikke har de 
samme rettighetene som de som fyller minstekravet. 
BPA er BPA, uansett antall vedtatte timer. Hvis 
Alta kommune synes dette er problematisk, 
foreslår jeg at de tar kontakt med Helse- og 
omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet for å 
få dette avklart. Snarest.

Av Inger Svenning, 
1.vara, NHFs Regionstyre i Nord-Norge

Noen erfaringer rikere

Av Kirsti Fosshaug. 
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Inger Svenning fikk tilslutt medhold i sine krav, 
og hun og Alta kommune kom fram til en tilfreds-
stillende ordning som fungerer for henne. Vi har 
samlet hennes viktigste erfaringer til 4  punkter som 
du kanskje kan dra nytte av.

1. Stå på krava. Vær tygg på at du har rett til å 
leve det livet du ønsker. Det kan være tøft når andre 
forteller deg at dette er litt utenom det som er vanlig 
(les minimumskrav), og det finnes ikke praksis, ei 
heller en hjemmel som kan imøtegå ditt behov. Da 

kommer vi over til hennes neste tips.
2. Ikke ta nei for et Nei. Plukk dette vedtaket fra 

hverandre å avslør hva som egentlig ligger i bunn. 
Er det uvitenhet eller holdninger? Kan de lovverket i 
sin helhet? 

3. Mangel på kunnskap: de som har myndighet 
til å fatte vedtak kan mye, men ikke nødvendigvis 
alt. Det hjelper veldig godt på dersom du klarer 
å synliggjøre dine behov, og vise hvordan lov og 
rundskriv bør sees i sammenheng med din hverdag. 
I tillegg blir mange saksbehandlere fornøyde når de 
får ta del i erfaringene til oss innbyggere, og de får 
jo også mer kunnskap og erfaring jo flere saker de 
jobber med.

4. Du må være villig til å gjøre en jobb. 
Kunnskap er makt – tilegn deg så mye kunnskap 
som er nødvendig på feltet eller i forbindelse med 
saken din. Innsikt og saklig argumentasjon løser 
det meste, og bonusen er at alle føler de har fått 
noe positivt ut av dette. Det fører til dialog, mer 
kunnskap og større følelse av mestring. 
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L O N G Y E A R B Y E N

N O R D R E I S A
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to Sulland Gruppen er en ledende aktør innen bilbransjen i Norge.  
Vi selger nye biler, brukte biler, verkstedtjenester, service,  
EU-kontroll og det du ellers trenger til bilen. 
Vi er der du er. Som din lokale bilforhandler strekker vi oss litt lenger.

Vi støtter lokale 
lag og foreninger

Sulland Tromsø
Heilovegen 12  Tlf: 77 60 99 00

Sulland Bardufoss
Industrivegen 11  Tlf: 77 83 01 99

T R O M S Ø

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

Solstrandvegen, 9020 Tromsdalen
Telefon 912 47 250

T R O M S Ø

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

www.derdubor.no/hs

Skattøravn. 44, 9291 Tromsø. 
Tlf: 77 67 98 00

Trygg og enkel bruktbilhandel!
www.harila.no

BYGGMESTER
Åge Eilertsen AS

Audun Raudesgt. 23, 9405 Harstad
Tlf. 77 07 45 49

H A R S T A D

www.dnb.no   
Tlf: 04800

Grønnegt. 100
9008 Tromsø
Tlf. 77 75 63 00

www.all-tjeneste.no
Renhold
• Daglig renhold i din bedrift
• Rundvask hjemme og vinduspuss

Vaktmester
• Klipping av plen og vedlikehold av bed
• Snøfresing av gangveier/måking 
   nødutganger/porter
• Rydding eller handy-man

Matter
• Avskrapningsmatter
• Fuktstopper, avlastning, hygiene
• Med din logo

Tlf. 77 61 50 50
Mob. 907 37 369
Fax. 77 61 50 53

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til vår  
GAVEBUTIKK. 

 
Hos oss finner du  

Mange flotte gaver  
og bruksting. 

 
Velkommen til oss! 

 
 

 
Velkommen til vår GAVEBUTIKK

BPA

Trenger du å lære mer om BPA?

NHF Alta og NHF Nord-Norge arrangerer 
sammen med Uloba et informasjonsmøte 
om BPA i Alta den 25 januar. Det er et gratis 
arrangement hvor vi inviterer funksjons-
hemmede, saksbehandlere, politikere, 
administrasjon og medlemmer i alle funk-
sjonshemmede organisasjoner. 

Ta kontakt med regionskontoret for mer 
informasjon og påmelding.   
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Fellesskap og kvalitetstid

Den 13. oktober inviterte NHF Bodø til et medlems- og informasjonsmøte på Tusenhjemmet i 
Bodø. Det var et godt møte hvor lagets framtid ble diskutert.

Lokallagsleder Terje Alm forteller at laget har en 
tradisjon for å jobbe med interessepoltikk. I flere 
år tilbake har det vært mye fokus på sentrums-
utviklingen, tilgjengelighet og parkeringssituasjonen 
i Bodø. 

Den siste tiden har laget hatt mer fokus på City 
Nord og toalettforholdene som ikke er optimale. 
Han utdyper: 

– Det er i første omgang svært enkle grep som skal 
til. I dag er hc-toalett slått sammen med stellerom, 
og stellebenken står svært ofte å sperrer for oss 
som skal inn med stol. Vi har hatt et møte med Tor 
Austad i ledelsen (City Nord) og vi har fått lovnad 
om at dette skal ordnes med det første. Så denne 
saken skal vi følge opp.

- Vi planlegger også å få til ett møte med Nordland 
Taxi. Vi har fått flere tilbakemeldinger om at taxi-
sentralen sender av sted feil bil. Når det bestilles en 
taxi med mulighet for å få med rullestol, sender de 

vanlig bil. Det blir mye unødvendig venting av slikt. 
I tillegg registrerer vi at taxiene pleier å parkere på 
HC parkeringsplasser, og det må vi få en slutt på. 
Vi håper å få til et møte før jul. Ellers så planlegger 
laget å arrangere julebord og en tur til Mo i Rana og 
Narvik litt ut på våren.  

Terje Alm og hans styre ønsker at du som er med-
lem i lokallaget kommer på møter og gir føringer 
for hva NHF Bodø skal gjøre framover. Vil dere ha 
større innslag av sosiale aktiviteter, mer interessepo-
litikk eller vil dere engasjere dere i prosjektarbeid på 
ulike tema?  Til slutt sier lokallagslederen at vi må få 
med at det hadde vært hyggelig å treffe alle medlem-
mene i Bodø og omegn. 

- Dere er alle hjertelig velkommen. Vi skal ha kaffen 
klar.  

Kirsti Fosshaug,  
organisasjonskonsulent NHF NN.



NOEN TING BØR ALDRI KOMME PÅ EN ØNSKELISTE 
I forbindelse med kommunereformen har det blitt foreslått at kommunene kan ta mer ansvar for  
hjelpemiddelformidlingen. Hvis kommunene får ansvaret for hjelpemidlene, blir de også ansvarlige for  
finansieringen og for å ivareta kompetansen på området. Det betyr at funksjonshemmede, som Ludvik,  
ikke nødvendigvis får de hjelpemidlene de trenger, hvis kommunen har dårlig råd eller mangler riktig  
kompetanse. Vi ønsker ikke at Ludvik, eller noen andre, skal ende opp med å sette en rullestol øverst  
på ønskelisten til neste år!

Norges Handikapforbund kjemper for å bevare den gode hjelpemiddelordningen  
vi har i dag. Alle skal ha lik rett til hjelpemidler, uansett hvor de bor i landet!

Med din støtte står vi sterkere i kampen.
Send sms rullestol til 2160 for å støtte med 60,-
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Motivasjonsdagen

Nyttig og motiverende

Hvordan kan man leve bedre med smertene og hvordan oppleve å være utmattet, 
men likevel kjenne lyst til å gjøre endringer? Landsforeningen for Nakkeskadde 
Nordland tok utfordringene på alvor og inviterte til motivasjonsdag 14. oktober. 

Tekst og foto:
Kirsti Fosshaug 
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Motivasjonsdagen

Fra ide til arrangement
Alt starter med en ide, men hvordan får man satt 
ideen ut i livet? Det er mange måter å løse dette 
på. LFN Nordland tok for eksempel kontakt med 
regionskontoret, og invitere oss til årsmøtebesøk 
og søknadsverksted. På dette søknadsverkstedet 
deltok også Asbjørn Losvik (daværende leder) og 
han fortalte at han har en sønn som jobber mye med 
foredragsvirksomhet, motivasjon og endringer i 
organisasjoner. Og med det hadde prosjektgruppa  
en ide og en foredragsholder på plass. Resten av 
organiseringen har vært frivilligarbeid av leder Nina 
Nordheim og hennes styre i LFN Nordland. 

Du og ditt lag kan også søke midler fra Extra-
stiftelsen for å gjennomføre små og store ideer. 
Søknadsfristen for ExtraExpress og Extrastiftelsen 
Helseprosjekter i 2017 er 15. mars og 15. september. 

ExtraExpress gir tildelinger fra 5 000 til 30 000. 
Helseprosjektene har ingen fast tildelingssum. 
ExtraStiftelsens helseforståelse innebærer at stiftel-
sen støtter prosjekter og tiltak som fremmer fysisk 
og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Tenk etter 
hvilke aktiviteter dere ønsker å gjøre mer av som 
fremmer mestring og livskvalitet. Når dere har fått 
en ide, da er dere i gang. Regionskontoret bidrar 
gjerne

Lykke til.

Nina Nordheim leder LFN Nordland 
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Motivasjonsdagen

Navn: May Veronika Storvik
Styremedlem i Landsforeningen for nakkeskadde 
Nordland

Hvorfor ble du med på motivasjonsdagen?
- Jeg fant ut for 3 år siden at jeg var nakkeskadd. 

I forkant av dette har det vært noen år med usik-
kerhet og mange spørsmål om hvorfor jeg hadde så 
mye smerter. Jeg er veldig glad for at vi arrangerer 
en slik dag.  Det er et kjempegodt tilbud til medlem-
mer og andre. 

Hva synes du om dagen?
- Dagen har vært kjempebra. Timene har flydd av 

sted. Det har vært engasjerende og lærerikt.

Hva har det gitt deg? 
- Jeg føler meg først og fremst motivert til å jobbe 

aktivt med egne tankemønster, og jeg skal begynne 
å kartlegge hva jeg ønsker å gjøre i mitt liv. Noe av 
det første jeg skal ta tak i er å lære meg å slappe av, 
puste ut. Jeg har også fått bekreftelse på at jeg har 
gjort mye riktig fram til nå, spesielt min ærlighet 
overfor familie og omgivelser. 

Navn:  Stine Marita Rasch,  
Medlem i Landsforeningen for nakkeskadde 
Nordland

Hvorfor ble du med på motivasjonsdagen?
- Jeg har en gammel nakkeskade og jeg sliter med 

smerter 24 timer i døgnet. Jeg er veldig åpen for 
tips og råd som kan hjelpe meg å leve bedre med 
smertene. 

Hva synes du om dagen? 
- Den har vært veldig nyttig. Det har vært flott 

å dele erfaringer og bli bevisst egne tanker og også 
lære noe om hvordan jeg kan styre og endre egne 
tanker. Det er egentlig enkelt, se for deg (visualiser) 
hva du ønsker å gjøre, og du skaper nye spor i 
hjernen som øker sannsynligheten for å nå målet. 

Hva har det gitt deg?
- Håp og optimisme om at jeg kan styre mye 

selv, til tross for smerter. Jeg føle også at jeg har fått 
«sterkere ryggrad» og bedre samvittighet til å bruke 
mer tid på min mentale styrketrening.

Stine Martita Rasch (t.v), May Veronika Storvik og Lars Losvik
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Motivasjonsdagen

Lag gode strukturer i egen hjerne

Mental styrketrening er ingen hokkus pokkus. Mange opplever 
store løft i livet ved å gjøre noen valg, og lære noen tekniker. Nytt 
fra Nord oppsøker ekspertisen for å få noen tips.

Hvem: Foredragsholder Lars Losvik, sønn av 
tidligere og mangeårig leder Asbjørn Losvik i 
Landsforeningen for nakkeskadde Nordland. 
Bosted: Er opprinnelig fra Mo i Rana, men 
bor nå med kone og to døtre i de finske 
skoger. 
Karriere: Startet opp virksomhet med sviger-
mor for 20 års siden. Hun er professor, og var 
en av de første i Norden som gjorde kopling 
mellom voksenpedagogikk og arbeidsliv. I 
dag er svigermor pensjonist, og Losvik jobber 
videre med et bredt spekter av bedrifter og 
organisasjoner i hele Norden. I tillegg jobber 
han også med mental styrketrening for 
idrettsutøvere på alle nivå. Se gjerne hjem-
mesiden: www.larslosvik.com

Hva er ditt viktigste budskap til våre lesere av 
Nytt fra Nord?

- Mist aldri troen på at du kan ta grep i 
eget liv. Selv om alt skulle oppleves trasig 
og tomt er det mulig å endre dette (selv om 
det ikke kjennes slik). Uansett hva som har 
vært tidligere, vet vi ikke hva som skjer i 
morgen. Hemmeligheten er at du kan påvirke 
morgendagen. Dersom du har bestemt deg for 
at alt er trasig, og ingenting nytter, ja da blir 
det som oftest trasig. Hvis du derimot klarer 
å tenke at du vil gjøre noe annet, vil det som 
oftest bringe deg ett steg videre. Det kan være 
så enkelt som at du bestemmer deg for noe 
nytt, og med dette grepet har du gitt hjernen 
din noe annet enn bare negative tanker. Og 
det kan være et løft i seg selv.

3 konkrete tips for mental styrke-
trening fritt tolket av Nytt fra Nords 
reporter:

- 1. Aktivitet i kropp og sjel er nøkkelen til mye 
bra. Det å være i bevegelse styrker opp under 
andre bevegelige prosesser. Er man fastlåst i 
både aktivitet og tenkning blir endringer ofte 
vanskelig. Men for å komme til punktet der du 
prioriterer aktivitet vil mange trenge mental 
styrketrening.

- 2. Den indre dialogen: bli oppmerksom på 
hvordan du prater med deg selv. Dersom det 
er mye i retning av «nei, dette går ikke», «jeg 
klarer ikke å gå ut» kan det være et godt grep 
å snu den indre dialogen til noe positivt. Finn 
ut hva du liker og ønsker, og gå for det. Du 
kan eksempelvis velge å tenke «denne gangen 

skal jeg klare det», «Og i morgen skal jeg 
drikke kaffe ute i sola». Årsaken til at dette øker 
sannsynligheten til at du lykkes er at du med 
dette skaper positive tankemønster i hjernen. 
Hjernen er litt som en muskel, den blir sterk på 
det du velger å trene, det gjelder både positive 
tanker og negative tanker.  Og det vi tenker 
styrer våre valg og vår adferd.  

- 3. Flytt fokus: bruk muligheten til å velge å 
flytte fokus. Stol på at du alltid har et valg for 
hva du skal tenke. Mange ganger kan vi oppleve 
at det er vanskelig å ha fokus, og vi konkluderer 
med at «grepene» bare må ligge inn til videre, 
og her er det viktig å være bevisst på at dette 
også et valg. Og noen ganger kan dette være et 
riktig valg. Men gi ikke opp, det er alltid en ny 
mulighet der du kan bestemme deg for hvordan 
du vil handtere situasjonen når den dukker opp 
neste gang.  
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 Foto: Christian H
ouge Lev livet.

BPA står for:
• Muligheten for å definere sin egen hverdag
• Ta styring og delta aktivt i samfunnet
• Leve et fritt og selvstendig liv
• Ta ansvar for sin egen tilværelse

Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta 
kontrollen over sitt eget liv. Gi full likestilling og mulighet til 
å delta på alle samfunnsområder slik at hverdagen får en 
mening. BPA står for muligheten til å leve livet – helt og fullt!

Ta kontakt med oss på www.uloba.no eller ring oss på 
telefon 32 20 59 10.
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Styremedlem Hermann er imponert over 

pokalsamlingen til NHF Nordreisa

Medlemmer NHF Nordreisa

Nestleder Monika Lunde 

Lokallagsleder Anny Jorun Skjervø 

med premien for Årets ild
sjel 2016.
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Jo mere vi er sammen - jo gladere vi blir

Tekst/Foto Kirsti Elise Fosshaug

«NHF Nordreisa synger kampsangen «Jo mere 
vi er sammen» på hvert medlemsmøte og på alle 
arrangementer. De forteller at de opplever stor glede 
ved å være sammen.»

Hva er hemmeligheten bak en slik glede og slikt 
samhold? Lokallagsleder i NHF Nordreisa, Anny 
Jorunn Skjervø forteller at hemmeligheten er å ha 
det gøy sammen. - Vi i lokallaget har mange aktivi-
teter og vi reiser rundt på turneringer, og vi koser 
oss sammen. Så enkelt er det. 

Selv har Anny Jorunn vært lokallagsleder i over 
20 år. Hun forteller at laget jobber både interes-
sepolitisk, og med sosialt samhold. I Reisa har 
Anny fått ord på seg å være en uredd dame som 
taler funksjonshemmedes sak både for politikere 
og administrasjon. Og som banksjef Hedelberg sa – 
«Anny, du e ei Stor-Kjæft», men du verden ka du får 
til».  Eksempler på hva NHF Nordreisa har fått til i 
årenes er at mange private og offentlige virksomhe-
ter har installert elektriske døråpnere, og de som har 
for høye terskler har får beskjed om dette. Da Joker 
ble ominnredet fikk de også lagets vurdering om at 
butikken var blitt alt for trang og utilgjengelig, og 
denne prosessen jobber de med i dag.  Anny mener 
de har en god dialog med eieren av Joker. 

NHF Nordreisa er ikke helt som alle andre 
lokallag. Rundt 2010 overtok laget lokalet og 
medlemmene i Bocciaklubben som var truet med 
nedleggelse. Dette gjorde de fordi det var mange 
funksjonshemmede som holdt på å miste det eneste 
tilbudet de hadde. Men nå er alt samlet under NHF 
Nordreisa. De har egne lokaler og faste medlems-

møter hver onsdag med litt interessepolitikk, noe å 
bite i og en bocciakamp etterpå. De er mellom 10 og 
20 medlemmer på hvert møte. Det er ikke dårlig. 

Noe av limet i laget er at de er så mange ildsjeler 
som vil at laget skal være aktivt. Nestleder Monika 
Lunde er kjøkkensjef når det skal mat på bordet, 
og hun er også trener for Boccialaget. De har Bodil 
Synnøve Strandheim som er Annys høyre hånd, en 
ja-dame som hjelper til på alle områder. Så har vi 
Ragnar som er bussjåfør, vaktmester, håndlanger og 
praktisk ja-mann som tar vare på laget eiendeler. 
De har Grillhytte, buss, klubbhus og en fiskebrygge. 
Midlene til å drive alt dette får de hovedsakelig fra 
sponsorer. Fiskebrygga er en gave fra Røde kors, 
Statens vegvesen har bidratt med asfalt, banken har 
gitt midler og livbøye, og NHF Nordreisa har søkt 
og fått tildelt midler til grillhytta fra ExtraStiftelsen. 
I tillegg har de egen bingo og selger lodd og andre 
dugnadsting som julestjerner og fastelavensris. 
Egendrevet bingo er passelig vellykket. Overskuddet 
går stort sett med til å dekke utgifter til premier og 
materiell. 

Laget har også mange turer og turneringer 
sammen. De pleier å reise på sommerturer, høsttu-
rer og de deltar på Bocciaturneringer i Nord-Norge. 
I sommer deltok de på Fylkeslekene i Bardu. På 
disse fylkeslekene deler arrangøren ut en Interes-
sepremie for Ildsjeler. Og i 2016 gikk årets premie til 
ildsjelen Anny Jorunn Skjervø, lokallagsleder i NHF 
Nordreisa. Det er så velfortjent og vi gratulerer så 
hjertelig.
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SAFO

Brukermedvirkning 
i utvikling

Stadig flere snakker om, og etterspør brukermedvirkning. 
SAFO-organisasjonene merker stor etterspørsel fra myndigheter og tjenesteytere som ønsker brukernes 

perspektiv og stemmer. SAFO ønsker både å støtte brukerrepresentantene og å bidra til utvikling av 
brukermedvirkning som arbeidsområde. 

Fargeguide for safo.no

#00263d #bbd336 #692776 #7c7564

#1f5270 #cbdc6b #855691 #9c9585

#62829c #dee79d #a886b0 #beb9ab

#afbecc #f1f4d0 #d2c4d6 #e2ded6

Tekst Vigdis Endal
Foto Kirsti Elise Fosshaug Fosshaug
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Felles synspunkter på brukermedvirkning 
Brukermedvirkning vil si at de som er eller blir 
påvirket av en tjeneste eller tiltak skal ha innfly-
telse på beslutningsgrunnlaget for tjeneste- eller 
tiltaksutforming. Individuell brukermedvirkning 
betyr at jeg og du har innvirkning på egne tjenester 
eller tiltak som gjelder individuelt. Når vi snakker 
om brukermedvirkning på systemnivå, medvirker 
vi for å ivareta interessene til en større gruppe,- vi 
representerer. 

SAFO har laget et lite hefte med spørsmål og 
svar om brukermedvirkning, som ligger på vår 
hjemmeside. Vi kaller den «SAFOs plattform for 
brukermedvirkning». Vi håper denne kan være en 
grunnleggende guide, både for nybegynnere og de 
som har vært brukerrepresentanter en stund. 

SAFOs plattform for brukermedvirkning kan 
også brukes til å dele ut til andre, hvis du skal infor-
mere om brukermedvirkning. Heftet inneholder tips 
til de som skal benytte seg av brukermedvirkning.
SAFO har mål med å bidra 
SAFOs visjon for samfunnet er likeverd og likestil-
ling for personer med funksjonsnedsettelser med 
lik rett til samfunnsdeltakelse. Vi har som formål å 
samarbeide om realiseringen av FN-konvensjonen 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bruker-
medvirkning er for SAFO et av flere virkemidler for 
å nå disse overordnede målene. 

Vi har nå utfordret oss selv til å formulere målset-
ting med de oppdragene der vi blir etterspurt. Hvis 
vi kan begrunne hva vi skal oppnå der og hva vi 
kan bidra med, vil vi forsøke å delta. Vi skal ikke 
svare ja, bare fordi vi blir spurt. Hvis du er bruker-
representant, og ikke vet hvorfor SAFO skal være 
med i forumet du er med i, kan du snakke med din 
organisasjon om det.

Det er forskjell på idealer og realiteter, også i 
brukermedvirkning. Vi klarer ikke alltid å oppfylle 
forventninger til oss selv. I organisasjonslivet må 
er det mange som gjør stor innsats ved siden av 
sin jobb. Likevel kan vi ha mål å strekke oss etter. 
Derfor har vi laget «plattformen», og derfor har vi 
også fulgt opp med å sette opp hva vi forventer av 
dialogen når vi medvirker på ulike oppdrag.  
Dialog mellom representant og organisasjon 
Organisasjonens politiske føringer er viktige i 
representasjonsarbeidet, og er et grunnlag for 
brukerrepresentantenes innspill. Brukerrepresen-
tantenes erfaringer i sitt verv må også tilbake til 
organisasjonene, og brukes i interessepolitikken. Da 

må vi ha dialog med hverandre. For å bevisstgjøre 
oss, har vi satt opp ei liste over hva vi kan forvente 
av hverandre. 
Som SAFO-representant kan du forvente at: 
•	mandatet for utvalget gjøres kjent i forkant av  
 oppnevningen

•	SAFO har et mål med representasjonen 

•	SAFO sentralt og regionalt bidrar med kurs og  
 temadager 

•	du får drøftet saker som er vanskelige å håndtere 

•	du kan melde inn saker til SAFO som du mener  
 bør tas videre fra organisasjonenes side 

SAFO forventer av deg som representanter at du: 
•	Gjør deg kjent med SAFO organisasjonenes  
 ideologi, prinsipper og politikk

•	Gjør deg kjent med «SAFOs plattform for bruker 
 medvirkning» 

•	Kan bidra med din kompetanse inn det utvalget  
 du representerer i 

•	Delta på kurs og temamøter i regi av SAFO/ 
 organisasjonene.

•	Gir SAFO tilbakemelding på saker utvalget  
 arbeider med 

•	tar kontakt med de andre organisasjonene i SAFO  
 når saker som vedgår de andre organisasjonenes  
 målgrupper behandles 

•	arbeider for å oppnå vedtatte mål for området/ 
 saken det medvirkes på 

•	Ved avslutning av representasjonen kan avlegge en  
 kort rapport. 

Utvikling framover
Klarer vi å benytte oss de andres kompetanse, kan 
vi delta flere steder enn om vi var bare en organisa-
sjon. Her går Region Nord foran i sitt prosjekt med 
mentorer i rådsarbeidet. Og jeg merker allerede at 
dette prosjektet har fått positive ringvirkninger, der 
flere regioner lager system der erfarne brukermed-
virkere veileder personer med mindre fartstid. 

SAFO sentralt ønsker innspill om hva vi kan gjøre 
videre for å legge best mulig til rette for bruker-
representasjon rundt i hele landet. 

Send oss gjerne mail med forslag på post@safo.no 
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Tlf: 975 29 902 | norluft@online.no
Varmepumper i 10 år!

Sjøgata 15, 8006 Bodø
www.kpb.no

INDEKS NORDLAND
Mer lønnsom enn 

landsgjennomsnittet
Høyest kapasitets
utnyttelse i Norge

Befolkningsvekst  
i 28 kommuner

Venter god  
vekst i 2015

Har 67 % av eksporten 
fra NordNorge

En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015

Vesterålsgata 57, 8400 Sortland • tlf. 76 10 90 00

Postboks 54, 8483 Andenes

Tlf. 76 14 44 00
WEB: andoyaspace.no

       
                               

Fagernesv. 132, 8514 Narvik
Tlf: 76 95 07 00 • www.ncc.no

N A R V I K

B O D Ø

H A D S E L

R A N A

	  

07550	  
www.troll�ord.no - 76 11 80 00

A N D Ø Y

V Å G A N

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

G I L D E S K Å L

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

B R Ø N N Ø Y

Storgata 23, 8900 Brønnøysund
Tlf. 75 01 84 00

www.ba-avis.no

• Prosjektutvikling. • - Totalentrepriser
• Prosjektledelse og prosjektadministrasjon

• Utredninger • Analyser
Tlf. 76 96 96 00 • www.laksaa.no

V E F S N

Sykehjemmene I Rana  
Takker Røde Kors

Helgeland Politidistrikt
støtter Røde Kors

Nordland Politidistrikt

Andøy 
kommune
8480 Andøy
Tlf. 76 11 50 00

Sulland Bodø
       Audi - Skoda - Volkswagen

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

post@thagenblikk.no
Tlf: 481 36 073

T. HAGEN
  BLIKK OG VENTILASJON
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TROMSØ 1. FEBRUAR 2012

BEDRE KOLLEKTIVTILBUD 
FOR HANDIKAPPEDE
1. februar tar Troms fylkestrafikk FKF over kollektivtrafikktilbudet i Tromsø.  
Tilgjengelighet til offentlig transport skal være en selvfølge for alle.  
Troms fylkestrafikk har stort fokus på å bedre framkommelighet og  
brukervennlighet for ulike typer funksjonshemminger på terminaler,  
holdeplasser, transportmidler, ruteinformasjon og ved billettsalg. For mer  
informasjon, ruter og priser, se www.tromskortet.no.
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Hjelpemidler

Løsninger, utvikling 
og forslag til tiltak for 
hjelpemiddelordningen
Guri Henriksen, 
redigert av Kirsti Elise Fosshaug.

Representanter fra NHF, FFO og Ergoterapeutene 
har sendt et kort notat til Ekspertutvalget for 
hjelpemiddelområdet med anbefalinger. 
Felles innspill:
De sterke sidene i dagens formidlingssystem må 
ikke rokkes ved; vi viser til individuell rett og finan-
sieringen i folketrygden, nasjonal utlånsordning og 
faglig forsvarlig formidling. Det må satses på FoU, 
forenklinger, fagkompetanse og brukerdeltakelse.
Vi anbefaler å utvikle verdigrunnlaget videre
•	FN-konvensjonen om funksjonshemmedes  
 menneskerettigheter omtaler hjelpemidler som et  
 viktig virkemiddel for selvstendig liv og likestilling.  
 Menneskerettighetsperspektivet må utvikles inn i  
 den faglige plattformen, og begreper som mestring,  
 deltakelse, inkludering og likestilling må løftes frem.

Vi anbefaler å satse på forskning og utvikling - 
herunder
•	Utvikle program for forskning og utvikling i  
 samarbeid med berørte parter.

•	Hjelpemiddelformidlingens effekt for innbyggernes  
 hverdagsmestring og samfunnsdeltakelse. 

•	Nye teknologiske løsninger og anvendelse i  
 praksis.

•	Hjelpemidler i utdanning og arbeidsliv. 

•	Hvordan sikre at offentlige anskaffelser ivaretar  
 sortimentsbredde og innovasjon?

Vi anbefaler å utvikle videre et tillitsbasert system 
- herunder
•	Videreutvikle bestillingsordningen og satse aktivt  
 på brukerpasset, slik at erfarne hjelpemiddelbrukere  
 kan velge samarbeidspartner og gå direkte dit  
 løsningen er.

•	Løse først og kontrollere etterpå. Særlig viktig  
 er dette for spesielt utsatte målgrupper som barn,  
 personer under terminalpleie, elever/studenter og  
 arbeidstakere for å nevne noen.

•	Innføre en ordning der personer som trenger  
 aktivitets- og fritidshjelpemidler for en kortere  
 periode, får låne hjelpemidlet og leverer det  
 tilbake for utlån til nye personer.

Vi anbefaler å forenkle og rydde opp i tidstyver. 
Korte ned ventetider ved å:
•	Forenkle søknadsprosedyrer og dokumentasjons 
 praksis.

•	Bruke leverandørenes tjenester og kompetanse  
 mer aktivt ved utprøving, reparasjoner mm.

•	Modernisere IKT for enklere kommunikasjon  
 med brukerne av tjenesten. 

Vi anbefaler videre å:
•	Styrke kommunenes kompetanse på rehabilitering  
 og hjelpemiddelformidling.

•	Innføre rekrutteringstilskudd for ergoterapeuter i  
 kommunene. 

•	Utvikle videre medvirkningens betydning for rett  
 løsning og effektiv formidling.

•	Prioritere opp hjelpemiddelsentralenes ansvar  
 innen boligtilpasning og rådgivning

•	Sørge for løsningsmuligheter gjennom bredt  
 nasjonalt sortiment, som ivaretar individuelle  
 behov og tilgang til ny teknologi.

Du kan lese notatet i sin helhet på nhf.no/arkiv/
myter-og-fakta-om-hjelpemiddelformidlingen
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Støtt oss i kampen

for å bevare

hjelpemiddelordningen

Send sms NHF til 2160 for å g

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.

www.nhf.no/stott-oss
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NAV orienterer

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

Nye eller brukte hjelpemidler 
– krav til gjenbruk

Ulike forventninger
Det finnes ikke et fasitsvar på dette, men noe 
av svaret kan ligge i forventningene våre. Det er 
forskjell på nye og brukte hjelpemidler, akkurat 
som det er forskjell på en ny og en brukt bil. Har 
du forventninger om en ny bil er sjansen stor for at 
du blir skuffet dersom du får en bruktbil, selv om 
bilen dekker behovet ditt. Til hjelpemiddelsentralen 
ligger det en forventning om at vi skal gjenbruke 
hjelpemidler, og sykkelen det var snakk om har en 
gjenbruksverdi på over 70 000 kroner.

Jeg ser derfor et behov for å informere litt om 
hva som skjer med et hjelpemiddel vi har fått i 
retur, hvilke krav hjelpemiddelsentralen har når det 
gjelder gjenbruk og hva du kan forvente av oss når 
du får et gjenbruksprodukt.
Hjelpemidler som utrangeres eller kasseres
Som hjelpemiddelsentral har vi et forvaltningsan-
svar for hjelpemidler som er folketrygdens eiendom 
og vi skal påse at folketrygdens midler blir utnyttet 
mest mulig effektivt. I Forskrift om hjelpemid-
delsentralens virksomhet og ansvar står det at 
hjelpemiddelsentralene skal sørge for resirkulering 
av brukte hjelpemidler. Når hjelpemiddelsentralen 
får et hjelpemiddel i retur, vurderer vi først om 
hjelpemidlet skal utrangeres eller kasseres. Målet 
med dette er å sikre at vi registrerer ut hjelpemidler 
som ikke egner seg for gjenbruk. 

Utrangering er en beslutning om at brukbare 
hjelpemidler kan gå ut av bruk fordi de ikke lenger 
er egnet til sitt opprinnelige formål. F eks at det er 
kommet nyere og bedre modeller på rammeavtale. 

I sommer fikk jeg en telefon fra en far som var 
oppgitt fordi sønnen hans hadde fått en sykkel 
fra hjelpemiddelsentralen som var oppskrapet og 
rusten og derfor ikke kunne brukes. Vi fikk sykkelen 
i retur, og ved gjennomsyn fant vi noen riper på 
setet og litt rust på noen av skruene, noe vi mente 
var innenfor det som kan forventes av et gjenbruks-
produkt. Hvorfor har vi så forskjellig oppfatning av 
saken?

Noen av disse hjelpemidlene kan gis bort til kom-
munenes korttidslager eller til veldedige organisa-
sjoner som har avtaler med hjelpemiddelsentralen. 
Kassasjon er en beslutning om at materiell som er 
nedslitt eller skadet og ikke lar seg reparere uten 
uforholdsmessige store påkostninger, skal tas ut av 
bruk. 
Hjelpemidler som gjenbrukes
Etter at hjelpemidlene som skal utrangeres eller 
kasseres er plukket ut, står vi igjen med hjelpemid-
lene som skal gjenbrukes. Disse rengjøres, tørkes og 
overføres til vårt tekniske verksted, eller en ekstern 
leverandør, for klargjøring før de settes inn på 
lageret vårt.

Hjelpemiddelsentralene er pålagt et gjenbruk 
av scootere, manuelle- og elektriske rullestoler, 
senger, personløftere og lese-TV på 50 prosent av 
utlånsverdien. Av alle andre hjelpemidler, som blant 
annet sykler, er det et mål at gjenbruket skal ligge på 
minst 15 prosent av utlånsverdien. 

Når vi får inn en søknad om et gitt hjelpemid-
del, sjekker vi om vi har dette eller et tilsvarende 
produkt på lageret vårt. Hvis vi ikke har det, er vi 
pålagt å spørre de andre hjelpemiddelsentralene 
om de har hjelpemidlet på sitt lager. Om ingen har 
hjelpemidlet på lager, kan vi kjøpe inn et nytt fra 
leverandør.

Jeg foreslår at det som står med gult plasseres i et 
eget felt – noe ala faktabox. 
Forventninger til gjenbruksprodukt
Du kan forvente at gjenbruksproduktet skal dekke 
behovet ditt, på samme måte som et nytt hjelpemid-
del ville gjort. Du kan også forvente at det skal være 
rent og like sikkert i bruk som et nytt produkt. Hvis 
disse forventningene ikke innfris, betyr det at vi 
ikke har gjort en god nok jobb, og da vil vi gjerne 
høre fra deg.

Du kan også forvente at det noen ganger kan 
være noen riper på hjelpemidlet eller at noen skruer 
kan ha litt overflate rust, så håper vi du kan leve 
med det. 
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Nei til EU er en organisasjon og en bevegelse som på kort 
tid kan mobiliseres til større aktivitet enn i dag. En viktig op-
pgave er å opprettholde denne beredskapen. I tillegg skal 
organisasjonen skape debatt og motstand mot ja-sidens 
snikinnmelding av Norge i EU. Her har Troms Nei til EU en 
særlig oppgave i å overvåke hvordan nordnorske interesser 
ivaretas, ikke minst knyttet til ressursforvaltningen.

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

Troms Nei til EU

EWOS AS
Bergneset, 9050 Storsteinnes

www.ewos.no

• Habilitering barn og voksne:  
CP og gangtrening.
• Kreft / primære og  

sekundære lymfeødem.
• Hjerneslag og tramutatisk/ 

ervervet hjerneskade.
• Hjerneslag og traumatisk/ 

ervervet hjerneskade.  
Pluss CIMT og CIST.
• Nevrologi - Parkinson, MS, 

Huntington, Muskelsykdom-
mer, CMT, DM.

• CFS / ME.
• Hjertesykdommer
• Ortopedi. 
• Inflammatoriske Revmatiske 

sykdommer.
• Ikke-inflammatoriske revma-

tiske sykdommer og muskel/
skjelettlidelser.
• NAV arbeidsrettet rehabilite-

ring som dag- og døgntilbud.

Nord-Norges største rehabiliteringssenter leverer  
rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten og har 

avtale med Helse Nord og NAV.

Vi tilbyr følgende rehabilitering og opptrening:

www.kurbadet.no

REHABILITERINGSSENTERET 
NORD-NORGES KURBAD

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

Eiksenteret Målselv
9325 Bardufoss, Tlf. 77 83 40 50

Slipefålkan AS
9019 Tromsø, tlf. 90 71 30 30

____________________________________________________

Jensen Aslak
9014 Tromsø, Tlf. 77 63 06 91

____________________________________________________

Coop Nord SA
Postboks 6152, 9291 Tromsø, tlf. 77 76 22 40

____________________________________________________

Tromsøterminalen AS
9257 Tromsø, tlf. 77 60 01 50

L E N V I K

M Å L S E L V

T R O M S Ø
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Mart Cart elektriske 
handlevogner
Disse er veldig enkle å bruke, 
gratis å låne, og beregnet på 
ALLE som av en eller annen 
årsak synes at avstandene 
er lange i senteret for å få 
handlet alt det de ønsker. 
Henvend deg til informa-
sjonen for å låne nøkkel. 

Care Chair 
handlerullestoler 
Med kurver og krykkeholder. 
Disse lånes ved bruk av 
20-kroners mynt.

Mini-shopper 
Små handlevogner du kan trille 
fra butikk til butikk. 
Perfekt for å legge ytterklær 
og shoppingposer i! 
Disse lånes ved bruk av
10- og 20-kroners mynt.

Kid barnehandlevogner
Enklere og sikrere når du 
handler med barn! 
Disse lånes ved bruk av 
20-kroners  mynt.

Våre handlevogner:
Enklere shopping for alle!

Tromsø • Åpent 10-21 (18) • jekta.no

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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Takk for året som har gått 
til alle våre medlemmer, 

annonsører og samarbeidspartnere! 

Vi ønsker dere en god jul 
og et godt nyttår!

Hilsen Barbro (Regionleder), Gunnar (Nestleder), Liv Ellinor (styremedlem), Hermann (styremedlem), Mikal 
(styremedlem), Inger (1 vara), Lizett (Regionkontorleder) og Kirsti (Organisasjonskonsulent/Prosjektleder). 
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Stranddgt 2-4. 9600 Hammerfest
www.thonhotels.no/hammerfest 

Tel: +47 78 42 96 00

Stjernøy, 9509 Alta
T: +47 78 48 28 00
www.sibelco.eu

stjernoy_1407_v2_90x55mm.indd   1 2014-02-14   11:35:01

V A D S Ø
Varanger Auto as

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

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

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

A R K I T E K T E R

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

NRS Finnmark
Markedsgt. 2, 
9510 Alta

A L T A

En verden av
opplevelser
alta.aurorakino.no

H A M M E R F E S T

Tana kommune
Deanu Gielda

Rådhusveien 24, 9845 Tana
Tlf. 46 400 200

T A N A

Hammerfest
Verkstedveien 33

Tlf. 78 41 29 85  •  www.rema.no

www.elektronoras.no

Seriekoblet 
brannalarm 
kr. 2.250,-
8 meldere 
Kabel kommer i tillegg. 
Kr 9,-/m  

Alta 78 43 75 90
Kautokeino 95 73 75 91

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

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

Markedsgata 3, 9510 Alta
Tlf. 904 03 333 • www.smartdok.no

Svartfjellveien 8, 9615 Hammerfest
Tlf. 90 50 40 31

A L T A
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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 av julekryssord er 01.02.2017



30

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

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

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

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

Løsning fra forrige uke

Vinnere av forrige utgaves kryssord er Reidun Sandberg, 8145 Storvik. 
Gratulerer - siden vi går mot juletider vil du få tilsendt en Flax-adventskalender.
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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) Nord 
Jan Erling Akselsen 
Postboks 479 
9485 Harstad 
Janakselsen@hotmail.com 
Mobil: 909 47 913

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-Sætra
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

n 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

NHF Kvænangen
Berit Bjørnholdt
9161 Burfjord
mobil: 984 22 776
villkokk@villkokk.no
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Returadresse:
Norges 
Handikapforbund 
Nord-Norge
Mellomveien 50
9007 Tromsø

H A M M E R F E S T

TAXIBUSS
Tlf: 909 09 013

K V A L S U N D

Tlf. 78 41 61 35 • www.kmtas.no

T A N A

Elkem Tana AS
Tlf. 78 92 61 40 • www.elkem.no

P O R S A N G E R

Vi støtter NHF
Tlf. 78 46 06 00

Den Norske Bank ASA
Pb. 367, 9711 Lakselv 

Tlf. 78 46 49 40

  

Torget
9700 Lakselv
Tlf. 09975

A L T A

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

Sweco AS
Skippertorget 2, 9515 Alta 

Tlf. 78 45 09 80

A R K I T E K T E R

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

En verden av
opplevelser
alta.aurorakino.no

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

DIN ENTREPRENØR I HAMMERFEST

Pb. 265, 9615 Hammerfest
Tlf. 78 42 91 33 • Fax. 78 41 89 88
rjn@haen.no  •  www.haen.no

H A M M E R F E S T

Parkering for bevegelseshemmede, kontakt

Hammerfest Parkering KF
Postboks 178, 9615 Hammerfest . Tlf. 78 41 32 28
www.hammerfestparkering.no
parkering@hammerfest.kommune.no

            HAMMERFEST
            Strandg. 8, 9600 Hammerfest

Tlf: 78 40 74 60

S Ø R - V A R A N G E R

Grensekommissariatet
Egebergs gt. 6, 9900 Kirkenes
Tlf. 78 99 57 90
post.grensekom@poli� et.no

Kiell Torkildsensgt. 7, 9900 Kirkenes
Tlf. 78 99 00 99   Fax. 78 99 00 98

E-post: ellen@gohelse.no  www.gohelse.no
Syke- og helsepleieartikler

KIRKENES BANDAGISTFORENING AS

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

____________________________________________________

Kontor og Grafi sk
9510 Alta, Tlf. 78 44 91 20

____________________________________________________

Hauans Alta AS
9513 Alta, Tlf. 78 44 94 30

____________________________________________________

Norconsult AS
7439 Trondheim, Tlf. 78 45 70 70

A L T A

Vadsø Taxi AS
9800 Vadsø, Tlf. 78 95 15 24

____________________________________________________

Rørguttan AS
9800 Vadsø, Tlf. 78 95 39 10

____________________________________________________

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

V A D S Ø

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

________________________________________________________

Rica Arctic Hotel
9900 Kirkenes, Tlf. 78 99 29 29

________________________________________________________

Sparelandkafeen
9900 Kirkenes, Tlf. 78 99 33 54

S Ø R - V A R A N G E R

Karasjok Drosjesentral
9730 Karasjok, Tlf. 78 46 65 06

K A R A S J O K

Typo’Nor AS
Pb. 528, 9615 Hammerfest, Tlf.  90 50 40 31 

H A M M E R F E S T

Birdsafari AS
9765 Gjesvær, Tlf. 78 47 57 73

N O R D K A P P

Vi takker alle annonsørene
 for den fl otte støtten!

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.

KUs  OgAiSsJnS- O 
påiRnIgSrBiD

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

Nytt fra Nord_2016_01.indd   36 13.03.2016   09:01:17

Har du nyttårsforsetter for 2017?

El-innebandygjengen ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til 
en aktiv onsdag i Tromsøhallen på Templarheimen. Vi trener hver onsdag fra 
klokken 19.30 til 20.00

Idretten passer for alle personer med funksjonsnedsettelser, men du må 
ha funksjon i en hånd for å styre el-stolen. Vi hjelper til med forflytning, og 
utstyr låner du hos oss når du kommer. 

El-innebandy er en kampsport, og du bli god på å mestre stress og bli 
tøffere. Ta gjerne kontakt med Chris-Arne Olsen på epost: speedo.olsen@
gmail.com, eller bare møt opp på trening. 




