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Den viktige frivillige innsatsen
Vi lever ennå i en uavklart situasjon når det gjelder NHF 
sin andel av tippemidlene, og vi har dermed en usikker 
tid framfor oss. Det er ikke nødvendigvis slik at NHF 
ikke vil ha noen inntekter, men vi vet per i dag ikke hvor 
vi kan hente inntekten, eller om dette blir forutsigbare 
inntekter. Det vi vet er at den norske stat ikke prioriterer 
organisasjoner som oss spesielt høyt når det kommer til 
midler. 

Jeg synes det er veldig trist, og jeg synes Norge som 
nasjon gjør et stort feilgrep når frivillig innsats kun 
skal sikres for de organisasjonene som utøver praktiske 
oppgaver som eksempelvis Redningstjenesten til sjøs 
og til fjells. Jeg vil presisere at jeg synes alle former 
for redningstjenester er viktige oppgaver som må 
opprettholdes, men jeg tror ikke Norge som nasjon er 
tjent med å bare sikre denne typen frivillig innsats. 

Jeg tror Norge vil bli mer fattig, og kanskje også 
et mindre demokratisk land dersom vi ikke styrker 
livsgrunnlaget til interessepolitiske organisasjoner som 
Norges Handikapforbund. Og kanskje er det spesielt 
viktig at de gruppene som opplever seg marginalisert i 
samfunnet får anerkjennelse og støtte. 

Vi har rett nok lovverk og konvensjoner for å 
rette opp diskrimineringen. Men, hva er lovverket 
verd hvis ikke vi har sterke organisasjoner som kan 
være «stemmen» når lovverket og konvensjonene 
ikke er tilstrekkelig for å stoppe den systematiske 
diskrimineringen? 

Til stortingsrepresentanter, regjering, 
fylkespolitiker og kommunepolitikere med tilhørende 
administrasjoner – når det vokser opp en protest 
fra grasrota, som organiserer seg for å fortelle at 
funksjonshemmede fortsatt blir diskriminert i 
Norge, så er det et sunnhetstegn i et demokratisk 
perspektiv. Dere som politikere kan velge å styrke 
demokratiet ved å gi livsgrunnlag til stemmer som 
erfaringsvis ikke har blitt hørt når samfunnet skal 
bygges og videreutvikles (jfr. Manneråkutvalget NOU 
2001:22). En interessepolitisk organisasjon er like 
viktig som beredskapsorganisasjoner. Forskjellen er 
slik jeg ser det at interessepolitiske organisasjoner 
som Norges Handikapforbund har en aktiv rolle for 
å skape et likeverdig samfunn som oppleves legitimt 
blant befolkingen. Beredskapsorganisasjonene har en 
krisehandteringsrolle. Hva er prisen for et samfunn 
som ikke oppleves som legitimt? Like viktig begge to, 
spør du meg. 

Med vennlig hilsen Kirsti. 
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REGIONLEDER 
HAR ORDET

Vi er midt i en travel tid i organisasjonen vår. Det er 
tid for årsmøte, en viktig anledning for å se tilbake på 
perioden vi har lagt bak oss, og for å stake ut kursen 
fremover. Noen har nettopp avholdt årsmøte, og andre 
skal avholde det ganske snart. Nye styrer skal på plass, 
og arbeidet for neste periode starter. Regionsårsmøtet 
til NHF Nord-Norge er også like om hjørnet, og jeg 
håper alle lag og foreninger stiller med delegater. 
Regionsårsmøtet er en fin møteplass, mulighet for 
å gi tilbakemeldinger til styret om perioden som 
har vært, utveksle erfaringer med andre lokallag og 
landsforeningslag, og få være med å sette kursen det nye 
regionsstyret skal ha fremover. 

I år vil økonomi være et viktig tema på regionsårmøtet. 
Realiteten er skremmende: Vi har midler til å drifte en 
stund til – men hussalget i Bodø som gav midler nok til 
at vi ble økonomisk uavhengig fra NHF er ikke nok til å 
drifte oss for all fremtid. Samtidig opplever vi at presset 
økonomi i mange organisasjoner gjør at det blir flere som 
skal ha fordelt av de midler det kan søkes på – og dermed 
blir det vanskeligere å nå frem med søknadene sine. Vi 
har klart å ha flere vellykkede kurs, konferanser og andre 
arrangement som har vært driftet av prosjektmidler. 
Dette har ført til at de midlene vi fikk for 3 år siden har 
vart lenge. Men NHF Nord-Norge kan ikke driftes av 
prosjektmidler alene, og her blir regionsårsmøtet et 
viktig arena for diskusjon og ideutveksling. Hvordan 
ser lokallagene og landsforeningslagene på dette? 
Trenger vi regionen? Hva er lokalleddene eventuelt uten 
regionsstyret og regionskontoret ? Det er viktige temaer 
som trengs å taes opp. 

I år er det landsmøte, organisasjonens høyeste myndighet 
som holdes hvert annet år. Også på sentralt nivå har 
organisasjonen hatt tøffe år, etter at automatinntektene 
forsvant. Her kjempes det kontinuerlig en kamp for 
å finne en varig løsning som kan erstatte automat-
inntektene. Et annet viktig tema på landsmøtet blir 
samfunnsoppdraget. Samfunnsoppdraget skal stake ut 
kursen fram mot 2030, si oss hvilken retning vi skal gå i. 
Det skal vise hva vi skal jobbe for og med, på overordna 
nivå og formidle hvordan vi vil framstå. Det er jobbet 
fram og levert inn hundrevis av konkrete innspill til 
denne fra hele organisasjonen. Hva må være med i NHFs 
samfunnsoppdrag? Hvilket samfunn ønsker vi – og 
hvordan skal vi komme dit? Hva er det viktigste å ta med 
på veien fra dagens NHF? Hvilken utvikling ønsker vi – og 
hvilken frykter vi? Hva er våre styrker og svakheter? Som 
dere ser er det store og viktige temaer som skal avgjøres 
fremover, samtidig som det gjøres en viktig jobb hver dag 
av både enkeltmedlemmer og lokallag. Jeg ønsker alle 
styrer, og nye og de mer erfarne styremedlemmer lykke til 
med den viktige jobben dere skal gjøre i tiden fremover. 
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Ja, selvfølgelig kan vi ha sex!
Tekst: Ida Hauge Dignes Foto: Sissel Eidhammer

Vi vil at de rosa elefantene skal 
tilintetgjøres med aksept og informasjon.

Seksualitet og funksjonsnedsettelse er ord vi sjelden 
hører sammen. Er dette fordi det ikke er behov å 
prate om denne tematikken? Har alle handikappede 
et så godt sexliv og god selvtillit at åpenhet ikke 
trengs, eller er rett og slett alle funksjonshemmede 
aseksuelle?

Det er jaggu på tide at vi får mer informasjon som 
kan fjerne stigmatiserende holdninger når det gjelder 
seksualitet og nedsatt funksjonsevne!

Spørsmålene som dukker opp på puben fra 
fremmede klokka to på natta tilsier at kunnskapen 
er for knapp. Vi informerer og svarer den berusede 
mannen: «Ja, vi kan ha sex selv om vi sitter i 
rullestol». Det er flaut å svare, men samtidig veldig 
viktig. Da bryter vi kanskje ned noen fordommer 
som enkelte har overfor mennesker med en nedsatt 
funksjonsevne. Fordommer som sier at mennesker 
med handikap har et dårligere eller ikke eksisterende 
sexliv. Disse fordommer stemmer ikke alltid overens 
med virkeligheten, derfor må noen opplyse om 
realiteten.

I medier og reklamer ser vi mye kropp. Disse 
kroppene er gjerne idealiserte drømmekropper 
som ofte er umulig å oppnå. Drømmekroppen blir 
det normale for noen, for den dukker opp overalt. 
Men drømmekroppen er ikke det normale. Kropper 
er forskjellige og unike. Noen kropper er store, 
andre er små. Noen mangler en fot eller kanskje to. 
Noen kropper er stive. Og andre kropper har ikke 
funksjonsevne fra halsen og ned. Tross ulike kropper 

kan alle være stolte av seg selv. Absolutt alle kan være 
stolte av seg selv. Absolutt alle kan være sexy. Og alle 
kan ha et godt sexliv, selv med en annerledes kropp. 
Begrensningene sitter i hode og ikke i beina!

Samfunnet er for heteronormativ, hører vi ofte 
det blir sagt. Vi applauderer og nikker, fordi det 
stemmer. Aksepten overfor de av oss som er skeive 
og de av oss som er annerledes er fortsatt ikke der 
den bør være, selv i Norge.

Ikke alle applauderer når den tøffe ungdommen 
åpner skapdøra. Ikke alle applauderer når den voksne 
mannen begynner å kysse andre menn. Eller når den 
eldre damen begynner å kle seg som en mann. Som 
rullestolbruker bør det det heller ikke være uvanlig å 
kjøre ned skapdøra.

Noen er heterofile, noen er homofile, noen 
er transseksuelle, noen er mørkhudet, noen er 
handikappede og noen føler tilhørighet til mer enn 
en av disse gruppene. Det vi mennesker har til felles 
er at vi alle er ulike med forskjellige identiteter.

Vi etterlyser mer informasjon fra helsepersonell 
om seksualitet ved funksjonsnedsettelse. Vi ønsker 
mer ufarliggjøring av et tabubelagt tema. Vi vil at 
de rosa elefantene skal tilintetgjøres med aksept og 
informasjon. Og vi vil starte nå.
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Din stemme betyr noe

Fra fredag 31.03 til og med søndag 02.04 avvikles Regionårsmøtet i Tromsø. Din deltakelse og din mening 
om hva NHF bør gjøre framover er mer viktig for oss enn noen gang. 

Årsmøtene er en flott arena til å være med å 
bestemme hva NHF skal gjøre framover. Det er fordi 
årsmøte ne er de høyeste organer i de lokale lagene og 
i Regionlagene. Det er på årsmøtene medlemmene 
(lokalt) og delegatene (regionalt) avgjør veien videre 
til neste årsmøte. Her kan du bestemme hvem som 
skal være vår leder og hvem som skal sitte i styret. Du 
kan påvirke hvilke føringer leder og styret skal jobbe i 
tråd med. Hvis satsing på barn og unge, bilsaker eller 
prosjektrettet aktivitet er viktig for deg, sørg for at din 
stemme blir hørt. 
Hvordan kan du bruke din stemme:
Det viktigste er at du deltar på årsmøtet i din lokale 
forening (gjerne medlemsmøtene også). Hvis du vil at 
årsmøtet skal behandle din ide må du sende inn saker 
i forkant av årsmøtet. Det skal komme et varsel om 
årsmøte fra din lokale leder, og det skal også fremgå en 
frist for innsending. Ofte er det formulert som «saker 
som skal behandles på årsmøtet må sendt til styret 
senest 14 dager før årsmøtet. Du kan også være med å 
si ja eller nei til de andre sakene som skal behandles, 
og du er med og velger hvem som skal være ha ulike 
tillitsverv.

Hvis du vil at din stemme skal høre på regionalt 
nivå, nå du sørge for at ditt årsmøte velger hvem som 
skal være deres delegat til regionårsmøtet. Kanskje 
det kan bli deg? Dersom du ikke tilhører et lokallag 
kan du være delegat for direktemedlemmene. Da 
ber vi om at du tar kontakt med regionskontoret og 
melder din interesse, så vil du være en av flere som har 

mulighet til å bli delegat. Hvis du vil at din stemme 
skal høres Landsmøtet som er NHF sitt øverste organ, 
kan du være med å bestemme hva regionens delegater 
til Landsmøtet skal mene i de forskjellige sakene 
som skal behandles av NHF sitt øverste organ. NHF 
sender to delegater til Landsmøtet, og det velges to 
vara. Det er ofte gode muligheter til å bli valgt som 
vararepresentanter til Landsmøtet. Konklusjonen er 
at du kan delta selv og du kan velge hvem som skal 
delta, og hva de skal mene. I år er det ekstra viktig for 
NHF at våre medlemmer tørr si hva de mener, og at 
dere møter opp på de arenaer hvor vi kan komme i 
dialog og få innspill fra dere som er de viktigste i hele 
organisasjonene – nemlig grasrota. 

I år avvikler NHF sitt Landsmøte. Det arrangeres 
16.-18. juni på Thon Hotell Arena i Lillestrøm. På 
landsmøtet vedtas den retningen NHF skal ta de neste 
to årene, og her vedtas lover og forskrifter du som 
medlem må forholde deg til. På forrige Landsmøte 
deltok 70 delegater fra hele NHF. I tillegg deltok rundt 
20 ansatte. Her treffer du med andre ord mange fra 
NHF-familien. 

På dette Landsmøtet vil statsråd Jan Tore Sanner 
kommer for å gi deltakerne en hilsningstale. Vi vet 
også at forbundsleder Arne Lein har signalisert at han 
ikke ønsker gjenvalg, så da er det duket for valg av ny 
forbundsleder. Arne har gjort en fremragende jobb 
som forbundsleder, og det blir spennende å se hvem 
som skal fylle tomrommet etter han.
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- smånytt regionkontoret

Regionskontoret flytter til nye lokaler

LØRDAG 01. april
10:00 – 12:30
- Minikonferanse: Rehabilitering og tekniske 
hjelpemidler: I dag og fremover

12.30 – 13.30
- Lunsj 

13:30 
- Åpning v/ regionleder Barbro Therese 
Holmstad. Forbundsleder Arne Lein har 
ordet med hilsning fra NHF

13:45 - 18:00
- Konstituering regionårsmøte NHF NN 

a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjenning av saksliste
c)  Valg av møteleder
d) Valg av protokollførere
e) Godkjenning av forretningsorden
f)  Valg av redaksjonskomité
g)  Valg av tellekorps
h) Valg av 2 delegater til å underskrive  

     protokollen 

- Årsmelding 2015 – 2016 Presentasjon  
 av NHFs Samfunnsoppdrag v/regionleder  
 Barbro Holmstad 
 

- Virksomhetsplan 2017 - 2019 
- Årsregnskap 2015 – 2016 
- Innlegg om NHF NNs økonomiske  
 fremtid: Kapitalen varer ut 2018 v/ 
 regionkontorleder Lizett Ulrika Skottestad.  
 Arbeid i grupper 
- Budsjett 2017 
- Innkomne saker

20:00  
- Middag 

SØNDAG 02. april: 
10:00 - 13:00 
- Redaksjonskomiteens innstilling 
- Valg
 
13:00 
- Avslutning

I mai 2017 er regionskontoret på flyttefot. Vi flytter ned til sentrum av Tromsø. Det 
betyr at vi tidvis kan være vanskelig å få tak i under flytteperioden. Vi beklager 
de ulemper dette kan medføre, men lover å kontakte dere når pc og telefoner er 
operative igjen. 

Program NHF Nord-Norges årsmøte 2017



8



 

 

9

Mentor og App samling i Tromsø
Andre helgen i februar arrangerte vi den andre samlingen i Mentor og App prosjektet.

Tekst og foto: Kirsti Fosshaug

Temaet for samlingen var todelt. Først fikk vi 
en repetisjon på LØFT som metode. Hvordan 
kan vi tenke når vi mangler motivasjon eller 
når vi er usikker på om det jeg tenker og 
mener er relevant i møter med brukerutvalget. 
Deretter jobbet representantene med å finne ut 
av sin indre motivasjon, hvorfor har jeg takket 
ja til å være brukerrepresentant? Hva brenner 
jeg for?

På dette tidspunktet i prosjektet var det 
også riktig å gå litt mer inn i mentorrollen. 
Mentorene jobbet derfor en del med å utforme 
et hensiktsmessig mandat som samsvarer 
med status og utfordringer i de kommunene 
representantene tilhører. 

Appen ble presentert, og tilbakemeldingene 
fra representantene var at den oppleves som 
intuitiv og nyttig. Den har en inndeling 
i fire hovedkategorier: 1. Kommuner, 2. 
Helseforetak, 3. NAV og 4. Andre (blant annet 
forskningsinstitusjoner). Appen er ment å gi 
rask og relevant informasjon basert på det 
vi vet at mange brukerrepresentanter sliter 
med, og den har lenker og filmer for å gi mer 
utdypende informasjon til de som ønsker det. 
5 personer er valgt ut som testpersoner, og de 

skal gi tilbakemeldinger om anvendbarheten 
til appen før andre tar den i bruk.

Ett år ut i prosjektet har vi også noen 
funn som sier noe om utfordringene til 
brukerrepresentantene og organisasjonens 
mulighet for oppfølging. Vi ser først og fremst 
at geografi ser ut til å ha en betydning også 
i denne sammenhengen. Fysisk nærhet gjør 
kommunikasjonen lettere, først og fremst 
fordi det ofte ikke passer å snakke når noen 
ringer (man er på butikken, på et møte eller 
må hjelpe barnet sitt). I påvente av et nytt 
tidspunkt løper tiden fort. Det andre funnet 
er at de som har funnet sin indre motivasjon 
lykkes bedre i å holde fokus på rådsarbeidet. 

Disse erfaringene tar prosjektgruppen og 
representantene med seg videre. Målet er å 
etablere nettverksgrupper på facebook og 
kanskje vi også skal bruke Skype. Vi ønsker 
først og fremst å fortelle de gode historiene, 
den gangen vi lyktes og gjorde noe bra, både 
for å si til oss selv at vi har fått til noe, og 
kanskje inspirere andre som sliter. Det er tenkt 
at våren og høst 2017 skal brukes til å bygge 
opp disse nettverksgruppene.

1: Finnmarksbenken med Mentor Ole I. Hansen, Erik Lemika og Leif Småbach.
2: Mentor Anna Bongo.
3: Mentor Mariette Korsrud og Anne-Lise Brygfjeld.
4: Dagny Sofie Dahl. Nyvalgt leder i NHFU NN og fast ungdomsrepresentant i Nordland Fylkeskommune.
5: Ny app ble presentert - illustrasjonsbilde
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- mentor og App samling i Tromsø

Nytt fra Nord: Hvorfor takket dere ja til å bli med i dette 
prosjektet? 
Vi ble begge med fordi dette virket nytt og 
spennende. Man blir aldri for gammel til å lære, og 
det blir spennende å se om vi kan få til noe i vår 
kommune med disse verktøyene. 
NN: Hva synes dere om opplegget?
Veldig lærerikt. Det er egentlig en helt ny måte å 
tenke på. Før da vi var unge var læring å ta imot 
beskjed fra læreren. Vi har ikke tenkt så mye på hva 
som kan påvirker oss, og også hva som kan påvirke 
andre. Det innebærer både et stort ansvar og flere 
muligheter i møte med andre. 

NN: Hva er det viktigste dere har fått til som 
rådsrepresentanter? 
Her må vi trekke fram det vi fikk til med tidligere 
leder Marta Henriksen. Hun var en stå-på dame 
som jobbet for å få døråpnere til flere virksomheter, 
deriblant legekontoret. Det var et samarbeid som 
fikk stor betydning for medlemmene våre og 
andre som ikke kom inn der de ville. Etter det siste 
kommunevalget har vi slitt med å komme i gang med 
rådsarbeidet. Og etter at vi ble med i Mentor og App 
har det viktigste resultatet vært å få på plass et nytt 
råd, mandat og budsjett til rådsarbeidet.

Nytt fra Nord: Hvorfor takket du ja til å bli med i dette prosjektet? 
Jeg takket ja til å være med i prosjektet fordi jeg var nysgjerrig. 
Jeg hadde akkurat bestemt meg for å bli mer aktiv og jeg ville lære 
mer om interessepolitikk og organisasjonsarbeid. 

NN: Hva synes du om opplegget?
Jeg syns det har vært veldig lærerikt. Det å engasjere meg har gitt 
meg nye personlig. Jeg treffer nye mennesker, og får prøv mye 
forskjellig. Nick Williams i Nordland fylkeskommune er også 
veldig god på å følge oss opp, og han oppfordres oss til å delta 
på det som dukker opp av konferanser, sjelden-dager og ulike 
seminarer. 

For meg har det viktigste resultatet så lang vært den personlige 
veksten. Det at jeg tørr mer enn før, og jeg føler at det jeg 
gjør er nyttig. Det kan være en så enkle ting som at jeg som 
rullestolbruker kan vise resten av representantene i rådet hvordan 
det i praksis er å komme seg fram, og det gjør noe med min 
selvfølelse å tørre stå fram, og det gjør noe med andres kunnskap 
når de får se utfordringene i praksis.

Agnar Jakobsen og Saxe Edvartsen. NHF 
Kvænangen og representanter i det 
kommunale rådet i Kvænangen. 

Dagny Sofie Dahl. Fast ungdoms- 
representant i Nordland Fylkes-
kommune
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- bpa brukerstyrt personlig assistanse

Åpent BPA møte i Alta

Rundt 50 stykker fant veien til åpent møte om BPA i Alta. Forsamlingen fikk innsikt i hva 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er og hva det kan bety i folks hverdag.

Tekst og foto: Kirsti Fosshaug

NHF sin kontaktperson i Alta (Inger Svenning) 
hadde et innlegg i Altaposten hvor hun satte BPA 
på dagsorden. Denne artikkelen ble plukket opp av 
Uloba, og sammen ble NHF og Uloba enige om å 
arrangere et åpent møte om BPA i Alta. 
Ny sak for det kommunale rådet i Alta?
Vi inviterte politikere, medlemmer i 
funksjonshemmedes organisasjoner, medlemmer i 
rådet for funksjonshemmede og saksbehandlere. Det 
var en stor bredde blant de rundt 50 som møtte opp. 
Etter å ha hørt Ulobas Helle-Viv Magnerud fortelle 
om sitt liv, sine ønsker og behov og hvorfor BPA er 
et riktig verktøy for henne, ble flere organisasjoner 
enige om å bruke det kommunale rådet for 
funksjonshemmede til å be kommunestyre vurdere å 
åpne opp for valgfrihet når det gjelder leverandører 
av BPA. I dag er det bare Alta kommune som 

utfører BPA-tjenester i kommunen. At kommunen 
er leverandør er ifølge organisasjonene ikke et 
problem i seg selv, men det er en stor styrke om det 
ble større valgfrihet knyttet til hvem man ønsker 
å bruke til den praktiske hjelpen i hverdagen. Så 
lenge folk har forskjellige behov og liv, bør det være 
et større spekter å velge mellom. I tillegg vil en 
åpning for flere leverandører gjøre det lettere for 
Alta kommune å skille hva som er helsetjenester og 
hva som er praktisk bistand. Det gir mulighet for 
mer treffsikker bruk av ressurser der helsepersonell 
tar seg av helsefaglige oppgaver og det som er 
praktisk bistand kan gjøres av ansatte med andre 
kvalifikasjoner. Planen er at det kommunale rådet for 
funksjonshemmede skal legge fram en sak knyttet til 
dette for kommunestyret i Alta. 
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- bpa brukerstyrt personlig assistanse

Laila Victoria Pedersen: 
Nyvalgt nestleder i Alta Frp og styremedlem i  
Finnmark Cerebral Parese-foreningen. 
Jeg kom til dette møtet både som politiker og som mor til et 
barn med lett CP. Dette er en mulighet å få mer informasjon om 
hva BPA er og er ment å være. Man kan lese seg til kunnskap, 
men å møte på slike tiltak gir også mulighet til å spørre og få 
utfyllende informasjon på det som jeg opplever som utydelig. Jeg 
synes Helle-Viv var dyktig, og jeg har fått svar på det jeg lurte på. 
Denne informasjonen har jeg nytte av både i familielivet og som 
politiker.

Helle-Viv Magnerud, 
foredragsholder Uloba 

Hva vil du si til lesere av Bladet? 
Alt for mange lever livet med å være «passelig fornøyd». Våg å 
leve livet, akkurat slik som du ønsker. Livet er altfor kort til å 
la det skure og gå. Spør du meg er BPA det beste hjelpemiddel 
som finnes til å styre dagene og ukene akkurat slik jeg vil. BPA 
gir meg bestemmelsesrett. Jeg bestemmer hvem jeg vil ansette, 
jeg bestemmer hva de skal gjøre (ut fra stillingsbeskrivelse), 
jeg bestemmer hvor arbeidet skal utføres (oppgaven er knyttet 
til meg som person, ikke til en adresse/bolig og jeg bestemmer 
tidspunkt for når assistansen skal utføres. For meg gir dette frihet 
og fleksibilitet til å leve det livet jeg ønsker å leve.

Hva vil du si til politikerne? 
Gi alle innbyggerne mulighet til å leve det livet de ønsker å 
leve. Videre vil jeg anbefale å sette BPA på konsesjon, og bruk 
Norsk standard som utlysningsgrunnlag for konsesjonen, uten 
særregler. Alle disse særreglene gir begrensninger i folks liv, og 
da er intensjonen med BPA svekket. BPA skal gi mennesker med 
nedsatt funksjonsevne mulighet til å delta i samfunnet på lik linje 
med andre, og ut fra sine egne ønsker og behov.

Bengt Rune Strifeldt: 
Sitter for Fremskrittspartiet i Fylkesstyret og  
Fylkestinget i Finnmark og i kommunestyret i Alta 
 
Jeg synes det er viktig å møte opp på forskjellige arenaer for å 
holde kontakt med grasrota. Jeg ønsker som politiker å ha lav 
terskel til befolkningen. Jeg kjenner god til prosessen med å få 
rettighetsfestet BPA, og jeg har også fått med meg at det likevel 
kan være vanskelig å få BPA. Det er et paradoks som må gås 
nærmere i sømmene. Det er ikke hensiktsmessig å tviholde på 
gammel ideologi hvis de kommunale oppgavene kan løses på en 
mer hensiktsmessig for innbyggerne. Det må ikke nødvendigvis 
være kommunale helsearbeidere som løser praktiske oppgaver 
som kan utføres av andre.
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Støtte på veien videre

NHF og FFO har hatt et ettårig markedsføringsprosjekt knyttet til vårt felles 
likepersonsarbeid på Universitetssykehuset i Tromsø. 

Vi fikk 2015 fikk kr 254 000 til å utvikle 
markedsføringsmateriell, og vi har produsert 3 korte 
informasjonsfilmer, 1 brosjyre, visittkort i to størrelser 
og en rollup. I tillegg har vi kjøpt en enkel pc som vi 
har behov for når vi står på informasjonsstand.
Som mange av dere kjenner til mistet vi våre fysiske 
lokaler høsten 2015. Årsaken var at UNN startet 
byggingen av nytt Pasienthotell. Med bakgrunn i dette 
utsatte vi prosjektperioden i påvente av nye lokaler. I 
dag har vi fremdeles ingen lokaler, men vi har et godt 
samarbeid med UNN, og vi har gjort noen endringer 
i vaktordningen som er bedre tilpasset den nye 
situasjonen. Vi har gått fra å være en tjeneste knyttet til 
lokalet Møteplassen UNN, til å være en tjeneste hvor 
vi står på stand i foajeområdet på UNN. Vi ønsker å 
ha stand hver torsdag mellom kl. 11.00-14.30. I tillegg 
har vi et fast telefonnummer folk kan ringe for å avtale 
samtale med en likeperson utenom tidene vi er på 
UNN. Ved denne endringen ser vi at vi lettere kan 
videreføre likepersonstjenesten til andre avdelinger på 
UNN, og vi tar tenkt å starte opp i Harstad i løpet av 
2017, og Narvik i neste runde. 

Informasjonsmateriellet vi har laget har vi tenkt 
å bruke på følgende måte. Filmene skal sendes 

på Pasienthotellet på UNN, på organisasjonenes 
hjemmesider og på Facebook i første omgang. 
Brosjyrene skal brukes på vår ukentlige stand på 
UNN og i andre situasjoner der vi møter interesse for 
vaktordningen. Visittkortene er mindre, og dermed 
et hensiktsmessig supplement som kan deles ut ved 
besøk, eller når noen trenger kontaktinformasjon til 
tjenesten. I tillegg har vi tenkt at vi trenger en rollup 
når vi står på stand, slik at vi er synlig for ansatte og 
besøkende på UNN. En rollup kan vi også frakte med 
oss til andre arenaer hvor vi vil synes. Vi må ha egen 
pc nå som vi ikke har fysiske lokaler på UNN. PC er 
avgjørende for å ha oversikt over andre organisasjoner 
og aktuelle instanser som kommuner og Nav. Vi har 
avtale om å kople oss opp på gjestenettet til UNN. 

Denne våren skal vi starte opp med å spre 
informasjonen på avdelingene på UNN. Det er 
frivillige i likepersonstjenesten som skal gjennomføre 
besøkene som koordineres av prosjektleder eller 
representanter fra Bikuben der det er hensiktsmessig. 
I tillegg skal prosjektleder få opplæring av en Grafisk 
designer i markedsføringsstrategi. Prosjektleder skal 
med bakgrunn i dette gjennomføre markedsføringen 
av tjenesten med tett oppfølging av grafisk designer.

Vi trenger likepersoner fra alle diagnoser. Meld din interesse til NHF sitt 
regionskontor.

Alle som har opplæringskurs i 
likepersonsarbeid kan være med i 
vaktordningen på UNN. Du trenger i tillegg et 
2 timer ekstrakurs hvor fokus er hvordan være 
likeperson på UNN. Vi har løpende kurs som 
legges til onsdager og torsdager, og du kan ta 
kontakt med NHF sitt regionskontor får å bli 
med på neste kurs. 

Likepersonsarbeidet på UNN er hovedsakelig 
å være synlig for pasienter, pårørende og 
ansatte på UNN. De fleste henvendelsene er 
å hjelpe folk ett steg videre, for eksempel gi 
informasjonsbrosjyre og hjelpe de som ønsker å 
komme i kontakt med sin brukerorganisasjon. 
Vi tror det er viktig å være synlige, slik at de 
som ønsker en å snakke med vet at det finnes 
likepersoner som er trent til å gjennomføre 
gode samtaler med pasienter og pårørende som 
trenger å komme videre i sin prosess. 

Første kull i 2017 «Opplæring likepersons-
tjenesten på UNN». De representerer 

Landsforeningen for Nakkeskadde, 
Landsforeningen for Slagrammede og 

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening. I tillegg 
har Astma og Allergi deltatt på kurset, men 

hun var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
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arctivity

Smil, mestring og fellesskap! De tre ordene er 
en veldig god oppsummering etter fem dager 

med «Arctivity». 

Tekst: Håvard Lium, Foto: Frida Bringslimark

Fem dager hvor man har fått prøve seg på helt nye 
aktiviteter og hvor mange flytter både mentale og 
fysiske grenser i utfordrende, men trygge rammer.

Åtte kajakker glir rolig bortover den blanke 
havoverflaten, med både stødige og litt mindre 
stødige åretak flytter gruppa seg stille innover en 
av de mange fjordene i Saltendistriktet i Nordland. 
Gruppa består av seks deltakere og to veiledere som 
alle er en del av kajakkgruppa under Arctivity. Noen 
sitter i kajakk for første gang, mens andre har holdt 
på med kajakk i flere år, felles er likevel målet om 
gode turopplevelser og mestring av nye ferdigheter. 
Skal du lære å padle kajakk så er du nødt til å bli 
våt i håret. Første dag går med til å gjøre unna 
nødvendige tilpasninger på kajakken og deretter 
trene i bassenget. Ingen slipper ut på fjorden uten at 
man er sikre på at man selv er i stand til å komme ut 
av kajakken om den skulle velte, det betyr mye tid 
opp ned i kajakken med en erfaren veileder ved siden 
av deg som sørger for at alt går riktig for seg. Det 
er utrolig hvor fort mange blir varme(eller var det 
våte?) i trøya, fra å ikke ville i vannet i det hele tatt 
så er det ofte flere som maser om å gå rundt igjen og 
igjen. Flere vil prøve å komme seg tilbake i kajakken 
på egenhånd og de ivrigste prøver seg gjerne også 
på en ordentlig eskimorulle. Aktiviteten videre 
fortsetter på stille vann like ved senteret og etter 
hvert som gruppa blir trygge med båt og hverandre 
kommer man til høydepunktet på kajakkopplegget, 
en ordentlig padletur på fjorden! Mange blir litt 
stive i både blikk og armer i det de første bølgene 
tar tak i båten, men det tar som regel ikke lange 
tiden før man lærer hvordan kajakken oppfører 
seg på havet, skuldrene senkes og man kan nyte 
hvordan kajakken glir stille bortover fjorden. 

Kajakk er bare en av 11 aktiviteter man kan 
prøve under Arctivity. Andre steder på og rundt 
Valnesfjord Helsesportsenter driver andre grupper 

med aktiviteter som klatring, kiting, bueskyting, 
fluefiske, fjelltur, ridning, sykling, orientering, 
fridykking og golf. Valnesfjord Helsesportssenter er 
initiativtaker og driver av arrangementet, men selve 
aktiviteten er det de ulike idrettene som selv står for. 
Både særforbund og lokale idrettslag stiller opp med 
erfarne veiledere som kan aktiviteten sin og gjerne 
vil dele sin aktivitetsglede med andre. 

Prosjektleder for Arctivity er Jonny Jakobsen, 
Valnesfjordpatriot til spissen og en mann som 
brenner for de mange mulighetene som finnes i 
det han selv omtaler som indrefileten langs kysten 
i Nordland. Sammenligningen i forhold til andre 
områder får stå på hans regning, men med fjell, fjord, 
vann og strand lett tilgjengelig er det uten tvil veldig 
gode rammer for idrett og friluftsliv. På spørsmålet 
om hvem som er med på Arctivity er svaret alle 
over 16 år med fysiske funksjonsnedsettelser som 
ønsker å utfordre seg selv og samtidig få fantastiske 
naturopplevelser. 

- Idretts- og aktivitetsbakgrunn på deltakerne 
spenner fra toppidrettsutøveren til nybegynnere 
med liten erfaring fra idrett og friluftsliv sier 
Jonny Jakobsen. - I 2016 var 13 av landets fylker 
representert med deltakere i tillegg til en flott 
delegasjon fra Danmark. Blant de dedikerte frivillige 

- arctivity

Arctivity  
Landsdekkende aktivitetsuke for personer 
over 16 år med en fysisk funksjonsnedsettelse.

Sted: Valnesfjord Helsesportsenter
Når: 9. – 14. juli 2017
Antall aktiviteter: 11
Overnatting: Inne på enkeltrom eller i telt
Mer info: www.arctivity.no
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Hovedaktivitet: Du velger en 
hovedaktivitet som du følger i 3 dager 
for å få en individuell tilpasning og 
bedre ferdigheter.

hadde vi også god nasjonal spredning i tillegg til 
internasjonal representasjon fra Sverige, Danmark 
og Japan. 50/50 kjønnsfordeling blant deltakerne og 
aldersspenn fra 16-65. Hovedvekten av deltakerne 
var mellom 21-35 år.

- Målet er økt deltakelse og varig aktivitet der 
folk bor, fortsetter Jonny Jakobsen. - Vår visjon 
baserer seg på mulighetene hver enkelt har for 
å komme i gang med, og opprettholde en aktiv 
hverdag, og slik påvirke egen helse. 

Et sentralt poeng med hvordan aktivitetene er 
lagt opp er at det skal være litt mer enn bare en 

spennende opplevelse. Du velger en hovedaktivitet 
som du følger i tre dager og i løpet av de tre dagene 
er målet at du lærer så mye at du både har lyst 
og mulighet til å fortsette med aktiviteten når 
du kommer hjem til ditt eget lokalmiljø. Dyktige 
veiledere hjelper til med å gjøre individuelle 
tilpasninger og folk som ikke klarer å gripe rundt en 
åre padler plutselig like bra som alle andre, kjelker 
tilpasses til å kite med, egne «ubåter» hjelper folk 
med fremdrift under vann og egne golfstoler gjør at 
en som sitter i rullestol kan stå og slå ballen. Spesielt 
den første dagen er det en god «Reodor Felgen» ånd 
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- arctivity

over flere aktivitetene og flere nyvinninger har 
sett sitt lys de to årene som Arcivity har vært 
gjennomført. 

Aktivitet er selvsagt en viktig del av Arctivity, 
men en nesten like viktig del av arrangementet 
er leirlivet. Hver kveld så er det en naturlig 
samling i storteltet, rundt bålplassen eller inne 
på senteret. Det er et kveldsprogram for de som 
vil ha mer, men det er også lov å bare henge 
med andre deltakere, frivillige, instruktører og 
stab for å utveksle erfaringer og skrøner, bli 
kjent med nye folk og legge nye planer. Har 
dagen vært travel nok er det også alltid noen 
som velger å bare trekke seg tilbake til rommet 
eller teltet sitt for å ha litt ro og fred for seg selv 
og samle krefter til neste dag.

Fem dager går fort, og det er ikke mulig å få 
med seg alt i løpet av de dagene. Gjennom at 
man har valgt å fokusere på hovedaktiviteter 
må også deltakerne «velge bort» en del av de 
andre aktivitetene. For at man likevel skal få et 
lite innblikk i de andre aktiviteter så arrangeres 
det i løpet av uken en egen «Arctivitetsdag». 
På denne dagen er det korte aktivitetsbolker 
rundt leiren på Valnesfjord hvor man kan 
prøve litt av de andre aktivitetene. Kanskje 
man oppdager en aktivitet man vil prøve når 
man kommer hjem, eller kanskje på neste års 
Arctivity? Ofte kommer det også noen helt nye 
aktiviteter på denne dagen som ikke er en del 
av hovedprogrammet. Noen er propeller hele 
danne dagen og vil prøve alt, andre ser på denne 
dagen som en velfortjent pustepause i et ellers 
tettpakket leirliv. 

Gjengen bak Arctivity har klart å få plass til 
veldig mye i løpet av en liten uke og det er ikke 
uten grunn at folk kommer tilbake året etter. 
Aktiviteten, stemningen og folkene bidrar til at 
både frivillige og deltakere allerede siste dagen 
på Arctivity begynner nedtelling til neste år.

Mange aktiviteter: 
 Golf, klatring og padling er tre av flere 

aktiviteter du kan utforske



20

Ambassadør i skolen
NHF Nord-Norge har veldig lyst til å starte opp med prosjektet «Ambassadør 
i skolen». Regionstyret har besøkt NHF Oslofjord Vest får å bli kjent med 
hvordan de driver prosjektet. 

Region nord har fått innvilget støtte fra hovedkontoret til 
å prøve nye måter å drive deler av vårt interessepolitiske 
arbeid. Endring av samfunnets holdninger henger tett 
sammen med det interessepolitiske arbeidet. Derfor var 
det naturlig for regionstyret å tenke holdningsskapende 
arbeid blant barn og unge. Vi er så heldige at Oslofjord 
vest har gått opp veien før oss. De startet opp med 
Ambassadør i skolen i 2008, og de har gjennomført 38 
skolebesøk. I gjennomsnitt besøker de 4-5 skoler per år, 
og både elever og NHFere har hatt stor glede og nytte av 
Ambassadørprosjekt. 

Sitat Kristine i 4 klassetrinn: 
«Da handikapforbundet var her gjorde vi mye gøy. Vi 

danset, vi spilte ball og vi kjørte rullestol. Det gøyeste var 
å danse. Jeg ble litt svimmel av all snurringen. Da vi spilte 
ball satt vi i en annerledes rullestol enn de andre. Da jeg 
kom hjem og jeg skulle legge meg drømte jeg om at jeg 

var verdensmester i rullestoldans og vant. Håper dere 
kommer en gang til.» 

Under vårt besøk i Drammen hadde vi et formøte 
med tillitsvalgte som er ildsjeler i prosjektet. Vi fikk 
en innføring i hvordan de planlegger og gjennomfører 
sine skolebesøk. I tillegg fikk vi være med på et 
planleggingsmøte som ambassadørene hadde med 
Tømmerås skole. På disse formøtene avklarer man hvilke 
klassetrinn som skal få besøk, hvor mange elever som 
skal delta, dato for besøket, praktisk gjennomføring av 
hinderløype, kontaktperson med mere. 

Ambassadørene har med seg en del utstyr i forbindelse 
med besøket, blant annet blindebriller, 8 rullestoler, 
en transportabel rampe. Dersom vi skal starte opp 
Ambassadørprosjektet i Nord-Norge er vi avhengige av 
frivillige, og regionskontoret vil stå for å planleggingen 
innhenting av det praktiske utstyret, initiativ og oppstart 
av prosjektet.

Hva er Ambassadør i skoleverket?
Norges Handikapforbunds prosjekt Ambassadør i 
skoleverket er i dag et tilbud til skoler og skoleklasser i 
Telemark Vestfold og Buskerud om å få besøk fra Norges 
Handikapforbund for å belyse temaet funksjonshemming. 
Vi håper å igangsette dette i Nord-Norge i løpet av 
høsten 2017. Skolebesøkene retter seg i første rekke mot 
barne- og ungdomstrinnet, men kan også tilpasses den 
videregående skolen.

Hvorfor driver vi ambassadørvirksomhet?
Ambassadørvirksomheten er et ledd i NHFs 
holdningsskapende arbeid for et samfunn hvor 
funksjonshemmede kan delta på lik linje med alle andre, 
og mot diskriminering av funksjonshemmede.
Bilde – Ambassadør – elever i rullestolløp, eller 
Ambassadør – elever i ballspill. 
Gjennom skolebesøkene vil vi synliggjøre de hindringene 
funksjonshemmede møter til daglig og samtidig vise at 
man lever rike og spennende liv også om man har en 
funksjonsnedsettelse.
En viktig målsetting med besøket er å bevisstgjøre 
elevene om at samfunnet blir tilgjengelig for alle gjennom 
tilrettelegging og universell utforming.

Hva skjer på et skolebesøk?
I forkant av et skolebesøk kommer en eller flere 
representanter fra NHF til skolen for å presentere 
opplegget. Før skolebesøket kan skolen få tilsendt et 
kartleggingsskjema som elevene kan bruke til å kartlegge 
tilgjengeligheten på skolen og /eller i området rundt 
skolen.Kartleggingen vil kunne være en del av grunnlaget 
for dialogen med elevene om hvordan det er og være 
funksjonshemmet i dagens samfunn.

Skolebesøkene er vanligvis tre delt:
1.  En samtale med elevene /klassen, der man snakker  
  om funksjonshemming og funksjonshemmedes  
  situasjon.
2.  En rullestolløype hvor elevene får prøve vanlige  
  hindringer som en rullestolbruker møter.
3.  Et aktivitetsopplegg med eksempel rullestoldans,  
 rugby, volleyball eller liknede aktiviteter.
Opplegget er fleksibelt og kan tilpasses ressursene på hver 
enkelt skole. Lengden av besøkene varierer med antall 
elever og klasser, men et vanlig besøk varer i ca. 4 timer
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Ambassadør Vibecke Selliken, sitter i 
Regionstyret i Oslofjord Vest og er leder for 
Landsforeningen for slagrammede i Telemark. 
Dere er frivillige som driver hele prosjektet (med litt hjelp 
fra regionskontoret). Er det mye arbeid for dere?
Nei, egentlig ikke. Det er en del møter i prosjekt- 
gruppen i forkant av besøkene, men når dette er gjort 
går mye av seg selv. Likevel, det går en hel arbeidsdag 

til selve besøksdagen med elevene, så man må ta fri 
fra jobb, studier og lignende. 
Hvorfor er du med i dette arbeidet?
Jeg ble spurt, og jeg er en utadvendt dame som liker 
å møte folk. Det er gøy å være med barna, mange av 
oss leker og er med på aktivitetene. Det gir meg mye 
på det personlige plan. Holdninger skapes og energi 
utveksles. På skolene har vi framtidens politikere, 
næringsdrivende, NAV ansatte og forvaltere i 
velferdssystemet. Det er utrolig viktig at ungene 
lærer om det å leve med en funksjonsnedsettelse. 
Mange av dem vil oppleve en eller annen form for 
funksjonsnedsettelse i løpet av livet, og vi håper 
at vi kan vise dem at livsglede er noe alle har eller 
kan skape. Mange av disse elevene vil ha sterk 
innflytelse over hverdagen til mennesker med ned 
nedsatt funksjon, og da er det viktig at flest mulige 
myter om funksjonshemmede knuses. Og skal vi tro 
tilbakemeldingene som vi får fra elevene så har vårt 
besøk effekt. Vi får brev der elever forteller at de har 
lært masse, at de ikke visste at det kan være så gøy 
å sitte i rullestol. Vi får også tilbakemeldinger om at  
mange funksjonshemmede barn har fått det bedre på 
skolen i ettertid.

Inger Kvennodd, sitter i regionstyret 
Oslofjord Vest, prosjektleder i Ambassadør 
i skolen, leder i NHF Grenland og leder i 
brukerutvalget på Telemark sykehuset.
Du er prosjektleder for Ambassadør i skolen, og dermed 
ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen. Hvordan 
jobber dere? 
Vi som er frivillige er som du sier ansvarlig for alt som 
har med planlegging og gjennomføring av besøkene. 
Regionskontoret er ansvarlig for opplæringskursene 
og for den økonomiske delen. De søker penger og de 
skriver rapporten. Vi fikk blant annet pengepremien 
i gave fra Lanoungen Mikael Larssen i 2010, og det 
er vi svært takknemlige for. Både Mikael og mamma 
Lill Anita var glade for at pengene skulle brukes til at 
funksjonshemmede blir mer synlig i samfunnet. 

Utover dette handler det om at jeg som 
prosjektleder får med meg folk som har lyst til å drive 
interessepolitisk arbeid i skolen, og det handler om å 
ha planleggingsmøter og delegere oppgavene vi står 
overfor. Det er så gøy at det kjennes som om at går av 
seg selv.
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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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Påskeaktiviteter
 
1.  Hvilket år fikk vi «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne  
   (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)»?

2.  Hva er snusirkel/snuplassen for rullestol?

3.  Hva er maksimal terskelhøyde i forbindelse med inngangsparti? 

4.  Kan hvem som helst bli brukerrepresentant for SAFO? 

5.  Hvem er regionleder fram til 2. april? 

6.  Oppfølgingsspørsmål: Hvorfor er 2. april en viktig dato?

7.  Hvor mange fylker dekker NHF Nord-Norge? 

8.  Hvor mange medlemmer har NHF Nord-Norge til sammen? 

9.  Hvor ofte har Norges Handikapforbund Landsmøte? 

10. Hva er forskjellen mellom landsforeningslag og lokallag?

11. Hva er en BPA?

12. Hva er viktig for NHF framover?

Spørsmål - se svar på side 28

SUDOKU - se løsning på side 31

Regionstyret med deres ansatte ønsker alle 
en gnistrende påske i nydelig påskevær!

Regionskontoret er stengt fra og med 
10 april til og med 17 april. 
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Hvordan forebygge brann
Visste du at det bare tar tre minutter fra en brann 
starter til den er fullt utviklet? Tre minutter gir deg 
ikke mye tid til å rømme hjemmet ditt om uhellet 
skulle være ute. Spesielt ikke om du eller noen i 
familien har nedsatt funksjonsevne. 

Vi er flere som har lest i avisene om unge voksne 
som kommer sultne hjem etter en natt på byen og 
glemmer pizzaen i stekeovnen. I følge Oslo brann- og 
redningsetat starter over 40 prosent av boligbrannene 
på kjøkkenet, men det er rundt frokost- og middagstid 
det brenner mest. Det er nok ikke bare ungdommen 
som er glemsk.
Installer komfyrvakt
Et av de viktigste grepene du kan ta for å forebygge 
brann er å skaffe deg en komfyrvakt. En komfyrvakt 
kutter strømmen dersom platen på komfyren blir for 
varm. Hvis du skal legge opp ny kurs på kjøkkenet ditt, 
er det et krav om at du må legge inn komfyrvakt, og 
hvis du skal bytte ut komfyren din bør du kjøpe en ny 
med innebygd komfyrvakt. Om noen i familien din 
har en kognitiv svikt kan du søke om en komfyrvakt 
fra hjelpemiddelsentralen.

Trakter du kaffe eller stryker klær, bør du koble på 
en timer for å være på den sikre siden. Timere kjøper 
du i vanlig handel.
Monter flere røykvarslere
Alle hjem skal ha røykvarslere. De må være CE-
godkjent og bor du i et hus med flere etasjer, er det 
et krav at det skal være minst en røykvarsler i hver 
etasje. Det kan ikke være en dør mellom rommet der 
røykvarsleren henger og området som skal dekkes. 
Så om røykvarsleren henger i gangen, bør du ha en 
egen røykvarsler i soverommet. Røykvarsleren skal 
monteres i taket, ikke på veggen, og det anbefales at 
røykvarslerne seriekobles. 

Det finnes to typer røykvarslere – optiske og 
ioniske. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) 
anbefaler optiske røykvarslere. I følge DSB starter 
de fleste boligbranner som ulmebranner, og optiske 
røykvarslere varsler slike branner raskest. Når du skal 
kjøpe en røykvarsler, må du sjekke at den er CE-
godkjent. Husk å bytte batteri en gang i året.

Hvis du har høreapparat og det er vanskelig å høre 
lyden av røykvarsleren, kan det være at du trenger 
varslingsutstyr fra hjelpemiddelsentralen. Ta kontakt 
med ergo-/fysioterapitjenesten i kommunen for 
bistand.
Sørg for riktig slokningsutstyr
Alle boliger skal ha brannslokkeutstyr. Med en 
brannslange kan du slokke mye og lenge, men for 
de fleste er det nok et brannslokkeapparat som er 
det vanligste slokkeutstyret. I følge DSB er skum og 
pulver likestilt som slokkeutstyr. Men det er ikke nok 
å kjøpe et skum- eller pulverapparat. Det finnes en 
egen standard som sier at du må inspisere apparatet 
fire ganger i året og sjekke at trykkmåleren står på det 
grønne feltet. Apparatet skal til kontroll hvert femte år, 
og service hvert tiende år. 

Oslo brann- og redningsetat har avdekket at åtte 
av ti som bor hjemme og mottar hjemmehjelp eller 
hjemmesykepleie ikke klarer å benytte en håndslokker. 
Hvordan er det med deg? Hvis du ikke er sterk nok 
til å benytte en håndslokker, har nedsatt bevegelighet 
og røyker, vil et mobilt vanntåkeanlegg kunne være 
en god investering. Et vanntåkeanlegg er en tank med 
vann som ser ut som en søyle. Ved brann, sprøyter det 
vann i rommet gjennom en dyse slik at det ser ut som 
tåke. Dampen fortrenger oksygenet i luften og kveler 
brannen. 
Ha fri rømningsvei
Hvis det skulle begynne å brenne, er det viktig at du 
har fri rømningsvei. Fjern derfor møbler eller annet 
som hindrer rask rømming i dag. Bor du i blokk er det 
viktig at du ikke plasserer ting i trappeoppløpene og 
gangene, som du eller brannfolkene kan snuble i. Lag 
deg en plan for rømming av boligen, så er du forberedt 
om noe skulle skje.

NYTT FRA NAV

Bente Kaldheim 
Avdelingsleder Rådgivning og Utredning
Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus/NAV
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Status i 
SAFO Nord 

September 2016 fikk SAFO Nord eget 
organisasjonsnummer, og vi framstår nå som 
egen organisasjon. Fram til nå har vi vært et 
samarbeidsforum. De nye endringene gir nå 
mulighet til å søke penger, og det forplikter også mer 
når det gjelder avvikling av årsmøter. 

Store deler av det sittende styret i SAFO Nord 
møttes på Gardermoen siste helga i januar. Her 
ble de neste års satsning diskutert. Det viktigste 
framover er å sikre økonomien slik at vi kan 
planlegge aktiviteter og samlinger. Dernest ønsker vi 
at fysiske møter skal prioriteres høyt. Det gjør noe 
med kommunikasjonene og samholdet dersom vi 
amøtes oftere enn det vi gjør nå. En av de viktigste 
funksjonene SAFO Nord har i dag er rekruttering 
og oppfølging av brukerrepresentanter til våre råd 
og utvalg i Nordland, Troms og Finnmark. Styret 
ser også for seg at arbeidet med BPA vil bli viktig 
framover, og SAFO Nord jobber også får å få 

inn midler til å arrangere en minikonferanse om 
habilitering og rehabilitering. 

Signaler fra årskonferansen i SAFO 2017 var 
tydelig på at vi går nye tider i møte. Årsakene 
til dette er først og fremst signalene om en ny 
kommunestruktur som vi vet kommer etter hvert, 
og at frivillighetens økonomi er under sterkt press. 
Det gjelder spesielt interessepolitiske organisasjoner 
som ikke har et handlingsrettet sluttprodukt som 
eksempelvis beredskapstjenester har for folk som har 
gått seg bort på fjellet eller er i havsnød. Disse nye 
tidene er både en utfordring, men også en mulighet 
til at vi som organisasjon kan være med å definere 
hvilken rolle vi skal ha i framtiden. Dette er noe 
NHF jobber med i sitt Samfunnsoppdragsprosess, 
og SAFO utfordret også deltakerne på konferansen 
til å reflektere over hvor vi er, hvor vi skal og hvilke 
utfordringer ser vi for oss.

SAFO består av Norsk forbund for Utviklingshemmede 
(NFU) og Foreningen Norges døvblinde (FNDB) og Norges 
Handikapforbund (NHF).

Er du brukerrepresentant for 
SAFO Nord?
Da er din viktigste oppgave å jobbe for et likeverdig 
samfunn for alle. Vi jobber for at alle som ønsker det 
skal få være i jobb, eller i andre aktiviteter de finner 
meningsfulle. Vi jobber for at alle skal få skal få gå 
på den skolen de ønsker og bo der de ønsker. Videre 
jobber vi for at alle skal kunne ha en meningsfull fritid 
med tilgjengelige konsertlokaler, butikker, kafeer og 
friluftsområder med mere. 

Ønsker du å få en mentor som kan følge deg opp, både 
for å komme videre når ting står fast, og for å hjelpe deg å 
se muligheter i ditt råds- og utvalgsarbeid? Da kan du ta 
kontakt med NHF sitt regionskontor på telefon:  
77 67 20 30
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Løsning på spørsmål fra side 23

1.  Loven trådte i kraft i 2009

2.  Utendørs er den på 1,6 x 1,6 m, innendørs er den på 1,5 x 1,5 m.

3.  Maksimal høyde er 25 mm, eller 2,5 cm. 

4.  Nei. Du må være medlem i Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for utviklingshemmede eller Foreningen  
   Norges Døvblinde. Du må også bli foreslått som representant fra din organisasjon. Deretter er det opp til  
   kommunestyret eller andre instanser å velge deg som brukerrepresentant. 

5.  Barbro Holmstad er leder.

6.  Fordi Regionårsmøtet avvikles helgen 1-2 april, og da velges styret for 2017-2019. 

7.  3. Nordland, Troms og Finnmark. 

8.  Ca. 1350 medlemmer. 

9.  Hver andre år, og neste Landsmøte er i juni 2017. 

10. Hovedforskjellen er at lokallag ofte jobber generelt, gjerne med interessepolitiske saker ut fra dagsaktualitet og  
   utfordringer i egen kommune. Landsforeningslagene er definert ut fra diagnoser som Bekkenleddsmerter,  
   hjerneslag og amputasjon med mere. De jobber mer spesifikt med diagnoserelaterte saker.

11. BPA er en brukerstyrt assistent. Dette er en tjeneste som ofte forveksles med støttekontakt og hjemmehjelp. BPA  
   er praktisk bistand (utført av en assistent) til oppgaver man ikke kan utføre selv på grunn av  
   funksjonsnedsettelse. Den som har fått tildelt BPA er arbeidsleder og bestemmer selv hva, hvem, hvor  
   assistansen skal utføres. 

12. Send dine innspill til kirsti.fosshaug@nhf.no
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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 påskekryssord er 
01. mai 2017. 

Vinneren får tilsendt flaxlodd”
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Løsning fra forrige utgave

Navn: 
Adresse: 
Postnr./Sted:
Løsningsord:

Vinnere av forrige utgaves kryssord er Åse Louise Simonsen, Røsslyngveien 26, 8402 Sortland.  
Vi sender 5 Flaxlodd i posten. Gratulerer!

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

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

.................................................................................................................................................
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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 
jmrype@gmail.com

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 
b.s.p@infranord.no

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

Løsning Sudoku fra side 22
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Bli med på
Lynkurs! 
Bli med på Lynkurs i å søke småhjelpemidler i Hammerfest. 
I mai-juni skal vi arrangere et Lynkurs på 3-4 timer i hvordan 
man søker småhjelpemidler.

Småhjelpemidlene ble tatt ut av Navs bestillingsordning 
for hjelpemidler, og har i ettertid kommet tilbake i Navs 
søknadssystem, men nå i form av en tilskuddsordning 
på et fast beløp på kr 2 000. Mange funksjonshemmede 
har gitt NHF tilbakemelding på at det er vanskelig å 
finne informasjon på Nav sine hjemmesider om hvordan 
en kan søke småhjelpemidler. Ordningen er relativt ny 
og det er flere aspekter som ennå er litt uklare for folk, 
blant annet knyttet til krav om fagerklæring for å søke 
småhjelpemidler.

Derfor arrangerer vi et Lynkurs i hvordan du kan søke 
småhjelpemidler. Kurset er åpent for alle. Vi gir kunnskap 
om hvordan du kan søke, og vi gir deg praktisk hjelp 
til å fylle ut din søknad under kurset. Ta med pc eller 
nettbrett. Vi sørger for en enkel bevertning. Ta kontakt 
med regionskontoret for mer informasjon. Følg med på 
Facebook og NHF sin hjemmeside som vil være oppdatert 
med program og dato når det er klart. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

REGIONSSTyRET LANdSFORENINGSLAG LOKALLAG
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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.
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