
NYTT fra NORD
02/2017 * Region Nord-Norge

Norges Handikapforbund

Vi gjør en forskjell - for å skape likeverd og likestilling

IS
SN

: 2
46

4-
38

74

Ung i utkanten 
– bli kjent med Hanne fra Honningsvåg

Side 6

Årsmøtet 2017

– vi oppsummerer de viktigste punktene fra 

regionårsmøtet 2017

Side 4

Protesterte med flytteesker 
– kan dette være et stunt for deg/ditt lokallag?

Side 14

Livet snudde med iSave 
– les om NHF sitt internasjonale arbeid

Side 10



2

Innhold 

4   Årsmøtet 2017
    - oppsummering regionårsmøtet

6   Ung i utkanten
    - Hanne fra Honningsvåg

8   Lokallagssamling 2017

10  Livet snudde med iSave
    - NHF sitt internasjonalt arbeid

14   Protesterte med flytteesker
     - stunt/aksjon på jernbanetorget i Oslo

16   Ny idrett?
     - les om Paraidrettsdagene

18   Fullverdige og mindreverdige
     - kommentar fra NHF Oslos 
      Bianca Bernhoft Løkkeberg

22   Søk midler - realiser ideer

Takk for meg!
Etter 13 som regionkontorleder skal jeg snart i gang med å 
etablere meg som coach. Det føles vemodig, rart og riktig. 
Nye øyne og nytt friskt mot er alltid sunt når en leder har 
sittet så lenge, og jeg er sikker på at Kirsti vil utføre jobben 
på en utmerket måte. 

- Jobber du ENDA i Handikapforbundet? har jeg hørt 
de siste tre årene. – Ja, svarte jeg stolt. En sjef som har 
vist stor tillit (Les: Arnstein Grendahl), flotte kolleger og 
tillitsvalgte, blandingen av kontor- og utadrettet arbeid, 
stadig nye prosjekter og store omstillinger har samlet 
sett gitt meg en trivelig arbeidsplass med spennende 
utfordringer. 

Blant alle prosjektene jeg har utformet er nok 
sentrumsprosjektet mitt hjertebarn. Det var spennende å 
skape en felles møtearena for politikere, administrasjon, 
kommunale råd og organisasjoner med utgangspunkt i 
kartleggingsresultater fra deres egne virksomheter. Det 
å få dem til å løfte blikket med spørsmålet «Hva kan 
dere gjøre for at denne kommunen skal bli best mulig 
å bo i?» var alltid artig. Da kom handlingskraften og 
samarbeidsviljen frem. 

Jeg vil benytte anledning til å takke. Takk til alle jeg har 
fått lov å hjelpe som har hatt en utfordrende livssituasjon, 
enten det har vært snakk om hjelpemidler, kommunale 
tjenester eller utestengning. Det å kunne støtte mennesker 
i prosessen med å leve det livet de ønsker er årsaken til 
at jeg nå satser på coaching. Jeg håper at NHF kan få på 
plass et system hvor medlemmer kan få hjelp til å få det 

de har krav på - for den kampen er ofte omfattende og 
utmattende. 

Takk til tillitsvalgte som jeg har jobbet tett med i 
regionstyret, takk til medlemmer som jeg har fått møtt 
og blitt kjent med, takk til alle kolleger - spesielt en stor 
takk til Kirsti på kontoret som alltid har stått lojalt ved 
min side. Med ny strategi som skal vedtas på Landsmøtet 
venter nye spennende tider for organisasjonen som alltid 
vil være mitt hjerte nært. 

Jeg ønsker dere alle masse lykke til videre i arbeidet! 
JAAA til likeverd og likestilling! 

Stor klem fra Lizett 

Forsidebilde: privat - alle illustrasjonsbilder: colourbox.com - Design & layout: steinarzahl.com
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REGIONLEDER 
HAR ORDET

Kalenderen sier vår – men temperaturer og snemengden 
tilsier en heller mild vinter her i nord. Uansett, sommeren 
er snart her – årsmøter både på lokalt og regionalt nivå  er 
avviklet og snart er det tid for å opplever årets happening i 
NHF: Landsmøtet. I år er det ekstra spennende. Ny strategi 
skal diskuteres og taes opp. Det nye samfunnsoppdraget 
er klart: Vi skal bli synligere. Vi skal være i kommunene, 
kampene skal kjempes der folk er.  Vi skal lede samfunnet 
mot full likestilling, gjøre lover og rettigheter til hverdag 
og virkelighet og være et sterkt fellesskap. Vi skal satse 
ungt – og vi skal søke samarbeid med andre organisasjoner. 
Vi skal endre holdninger . Kanskje noen spør seg: trenger 
vi det da? Er ikke alle enig om at funksjonshemmede også 
skal få delta da? «Kanskje», vil jeg svare. «På noen områder» 
vil andre svare. Et bastant «NEI» vil mange svare. For det er 
dessverre slik at holdninger, fordommer og lite kunnskap 
er de største barrierene for frihet og like muligheter for 
funksjonshemmede. Fortsatt har vi et samfunn som 
ser på funksjonshemmede som «feil», framfor å rette 
oppmerksomheten mot feil ved samfunn og systemer. 

Det er for eksempel fortsatt slik at det i mange byer er 
umulig for personer som bruker krykker eller rullestol 
å bevege seg opp og ned hovedgata. Jeg bor selv i en slik 
by. Og selv om jeg nå får være med å kartlegge hvilke 
nedføringer som skal prioriteres å rettes på, blir jeg også 
utfordret til å forstå og godta at økonomien tilser at det vil ta 
år for hele sentrum er tilgjengelig.  

Jeg håper og tror at NHF’s landsmøte 2017 vedtar den 
nye strategien. Jeg ser fram til å, sammen med det  nye 
regionsstyret og regionkontoret,   gjøre endringene kjent for 
lokallagene, og å implementere strategien i arbeidet vårt. 

Endringer har vi også i regionen vår. Regionskontoret  
har byttet kontorlokaler , og ligger nå i sentrum av Tromsø, 
nærmere bestemt i kirkegata 1. 

Også kontorsituasjonen endrer seg.  Lizett har bestemt 
seg for å slutte i NHF, etter 13 år som regionkontorleder.  Jeg 
vet jeg har regionen med meg når jeg takker Lizett for sitt 
mangeårige engasjement og for den fantastiske jobben hun 
har gjort for vår region. 

Sist men ikke minst vil jeg benytte anledningen til å ønske 
Kirsti velkommen som nye regionkontorleder. Ei engasjert 
og kunnskapsrik dame som jeg gleder meg til å samarbeide 
videre med. 

Mange er nok nå i en fase der aktiviteten roer seg, og 
ferien står for døren. Jeg vil avslutte med å ønske alle en 
riktig god sommer, lad batteriene og nyt de varme dagene vi 
forhåpentligvis har foran oss.



4



5

Årsmøtet 2017
I region nord avvikles årsmøtet hvert andre år, og årsmøte året faller sammen  

med de årene hvor NHF arrangerer sitt Landsmøte. For de landsforeninger og lokallag  
som vedtar å arrangere årsmøte hvert andre år er det viktig å følge  

samme syklus som resten av organisasjonen. 

Tekst: Kirsti Elise Fosshaug

Det var en gjeng med engasjerte delegater som 
møttes i Tromsø helga 1. og 2. april. Noen av lagene 
møtte også med observatører fordi dette er en fin 
læringsarena og det er hyggelig å treffe andre NHF 
folk. Vi hadde besøk av Forbundsleder Arne Lein 
som ble valgt til møteleder. Det er alltid hyggelig 
å få besøk fra hovedkontoret, og spesielt i år siden 
Arne Lein går av som forbundsleder kommende 
Landsmøte. I tillegg til vanlige årsmøtesaker vedtok 
årsmøtet tre viktige saker: 

1. Ny delegatsfordeling
Fra og med neste årsmøte er det en ny 
delegatsfordeling. De lag og foreninger som har 
opptil 49 medlemmer har rett til å sende en delegat. 
De lag og foreninger som har 50 og flere medlemmer 
kan sende 2 delegater. Utover dette kan alle lag ta 
med seg så mange observatører som de ønsker. 

2.	 Ikke	flytt	hjelpemiddelordningen
Årsmøtet vedtok også en uttalelse som er sendt ut til 
nord-norske aviser: Ikke flytt hjelpemiddelordningen 
til kommunene! 

Årsmøtet i NHF Nord-Norge ser med bekymring 
på ideen om å legge ned hjelpemiddelordningen 
slik vi kjenner den i dag, og overføre ansvaret 
for hjelpemidler til kommunene. Grunner er at 
dette vil medføre at kommuneøkonomien avgjør 
hvorvidt brukerne får de nødvendige hjelpemidler. 
I kommunene vil vi måtte konkurrere om midlene 
med andre gode formål, og som svak gruppe 
og enkeltpersoner vil vi tape denne kampen, og 
kunne risikere å bli en salderingspost. I følge 
verdenshelseorganisasjon har Norge verdens beste 

modell for hjelpemiddelformidling, fordi vi har 
en helhetlig organisering, med høy ekspertise 
og ivaretar behovet gjennom hele livsløpet. Vi 
oppfordrer derfor alle til å si nei til å endre en modell 
som i hovedsak fungerer godt for alle. Hvorfor 
forandre noe som fungerer? 

3.	Årsmøtet	slutter	seg	til	NHF	sin	nye	strategi
Årsmøtet i NHF Nord-Norge slutter seg til Norges 
Handikapforbund sin nye strategiplan, som går ut 
på å fokusere på regionalt- og lokallagsarbeidet. 
Med dette vil NHF oppnå større slagkraft og bedre 
resultater av organisasjonsarbeidet. Den pågående 
omleggingen av kommunestrukturen medfører 
store utfordringer for vår gruppe. For at vi skal 
kunne delta i denne prosessen og påvirke den på en 
god måte trenger vi å samle kreftene og i fellesskap 
fremme vår sak. Vi oppfordrer derfor alle til å slutte 
opp om den nye strategien.      

Regionstyret 2017-2019:
- Leder Barbro Holmstad (NHF Narvik)
- Nestleder Gunnar Olsen (LFPS Nordland)

Styremedlemmer: 
- Inger K. Svenning (NHF Alta – kontaktperson)
- Terje Ellila (NHF Tana)
- Jan-Erik Vonheim (LFPS Nord)
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Hvordan er det være ung NHFUer i Nord-Norge? 
Hvilke tanker har ungdommen? 
Vi spør Hanne Øverli Eriksson.

Intervjuet ble gjennomført mens Hanne var på 
ferie i USA. Til daglig bor hun i Honningsvåg.
Foto: privat
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1.	Kan	du	si	litt	om	hvem	Hanne	er?	
Hanne er ei jente på 23 år. Jeg bor nå i Honningsvåg der jeg jobber 
som assistent ved en barneskole, jeg stortrives med barn og går 
derfor samlingsbasert lærerstudiet for å ta en 5 åring master på 
lærerutdanninga med spesialpedagogikk som retning. Jeg er ei aktiv 
jente som helt vil være alle steder på ett sted!!

Jeg elsker å være med venner og familie og sier aldri nei til en 
fest eller andre sosiale sammenkomster. Venninneturer og shoppe-
weekender er også høyt prioritert!

Jeg interesserer meg for reise og nye steder, baking/matlaging, 
studier, interiør og politiske rettigheter for funksjonshemmede. 
Jeg håper at Norge skal bli et annerledes sted for barn med 
funksjonshemning og vokse opp i. jeg vil at ALLE -voksne som 
barn - skal bli sett, bli hørt og bli inkludert. Alle individ i samfunnet 
har noe de kan bidra med, samfunnet må bli bedre til å se dette.

2.	NHF	ønsker	å	jobbe	mer	handlingsrettet	og	satse	mer	
på	unge	i	strategien	for	2017-2019.	Hva	synes	du	som	ung	
NHFUer	er	viktig	for	NHF	framover?
Jeg synes det er flott at NHF ønsker å satse mer på ungdom! Vi er 
unge nå, men vi er framtidens NHF! Det er vi som skal være med 
på å skape endringer framover i tid.

Jeg synes det er viktig at vi bli hørt i de forskjellige meningene vi 
har, jeg synes det er kjempe bra at dere har, og fortsetter å inkludere 
oss i det som skjer. Jeg som ung NHFUer synes det er viktig at vi 
blir sett og ikke blir «satt bort» bare fordi vi er unge nå.

3.	Hvordan	kan	vi	ivareta	dere	som	er	unge,	og	hva	tenker	
du	blir	spesielt	viktig	for	dere	som	er	unge	og	bor	i	ute	i	
distriktene?
Som jeg nevnte tidligere så er det viktig å inkludere oss. Det får oss 
til å føre at vi blir inkludert og at dere kan bruke oss som «nyttige 
brikker», veldig mange unge har sterke og gode meninger. Og vi har 
gjerne noe hjertesaker vi brenner for å ønsker å gjøre noe med!

For oss som bor ute i distriktene blir det viktig å prøve å få til fysiske 
samlinger der man kan møtes og prate og drøfte forskjellige ting.

Også telefon, skype og mail er supre kommunikasjonsmåter! 
Kommunikasjon og inkludering er alfaomega!!

4.	 	Hvilke	utfordringer	ser	du	der	du	bor?
Nå bor jeg på en liten plass - Honningsvåg - her er det vinter store 
deler av året (til og med nå i Mai 2017) har vi full vinter. Vinter 
og snø er utrolig vanskelig og utfordrende for meg (og mange 
flere) som sitter i rullestol. Jeg sliter med både framkomst og 
kroppstemperatur når vinteren slår inn!

Vår lille «perle» er heller ikke veldig bra tilpasset UU (universielt 
utformet), da det er trapper inn til veldig mange av butikkene). Vi 
har også et veldig ulendt terreng som gjør det vanskelig å komme 
seg fra A-B.

5.	 	Hvis	du	fikk	drømme	fritt	–	hva	ville	du	at	NHF	skal	gjøre	
3.	desember	som	er	Fn	sin	internasjonale	dag	for	mennesker	
med	nedsatt	funksjonsevne?
Hm, dette var et vanskelig spørsmål! Jeg ville satt i lys det at 
funksjonshemmede ofte blir eksludert fra samfunnet. Vi blir ofte 
ikke sett på som en ressurs, mer som et problem!

Også det at store deler av Norge er dårlig tilpasset de 
funksjonshemmede er viktig for andre samfunnsmedlemmer og 
bli informert om! Gjerne hatt en aksjon der man kunne hatt en 
«5 på gata», men ikke med spørsmål. 5 på gata der man lar disse 
menneskene prøve å kjøre rundt i en by i rullestol, få til til å teste ut 
utfordringene vi selv møter på hver dag!
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Lokallagssamling 2017
I forbindelse med avviklingen av Regionårsmøtet 
2017 arrangerte vi en lokallagssamling. Vi prøver 
å være flink til å benytte muligheter slå sammen 
arrangement når folk likevel er på reise. Det er 
viktig at hele NHF Nord-Norge prioriterer å 
treffes jevnlig. Det gjør noe med oss når alle lag og 
foreninger treffes, og vi får snakke ut om hva som 
skjer ute i regionen. 

I år ble det ble tidlig klart at NHF sin nye strategi 
ble et brennhet tema. Strategien er ferdigutviklet 
og skal behandles på Landsmøtet i juni. Det er en 
offensiv strategi. Den bygger tillitsvalgte og ansattes 
tanker om NHF og vår framtid. NHF har sammen 
blitt enig om at vårt samfunnsoppdrag er følgende:

•	 Å lede samfunnet mot full likestilling
•	 Gjøre lover og rettigheter til hverdag og  
  virkelighet
•	 Være et sterkt fellesskap

En av de viktigste satsningsområdene framover 
er holdningsendringer. Vi skal fronte arbeidet for 
et mangfoldig samfunn hvor alle er likestilte og 
kan delta. Vi vet hva som fungerer og hva som 
diskriminerer, og derfor er det vår jobb å vise vei 
slik at vi sammen kan skape et bedre samfunn 
for alle. Vi skal jobbe fram mot en forståelse i 
hele samfunnet av at vår kamp dreier seg om 
menneskerettigheter, likestilling og frihet for alle 
– at funksjonshemmede skal sikres like muligheter 
gjennom rettigheter, ikke gjennom omsorg og 
veldedighet. 

Vi skal være der folk er. Vårt oppdrag er å være 
tilstede alle steder det det fattes beslutninger som 
får konsekvenser for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Vi skal fremme mangfold og 
likestilling i politikken, på skoler og arbeidsplasser, 
i eldresentre og barnehager, i revygrupper og 
idrettslag – alle steder der folk bor og lever livene 

sine. Stadig flere oppgaver overføres til kommunene. 
Kommunestrukturen er i endring, men det er ingen 
tegn som tyder på annet enn at kommunene, uansett 
form, vil få økt ansvar og myndighet. Så, for å være 
tilstede der folk lever og for å påvirke politikken 
og forvaltningen som har størst innflytelse på 
folks liv, må vi være en synlig og tydelig aktør for 
funksjonshemmede lokalt – både medlemmer og 
andre. Vi skal også satse ungt framover. De unge må 
bli en obligatorisk del av all vår aktivitet.

Vi skal også Si ifra. Vi skal ta tak i lovbrudd, 
fordommer, feil og mangler. Vi skal reagere og 
være en tydelig stemme når mennesker utsettes for 
diskriminering og utestengning, og når man ikke 
får eller må sloss for sine lovpålagte rettigheter. Vi 
skal ta affære både på person- og samfunnsnivå. 
NHF er en vaktbikkje som ikke er redd for å si ifra 
når det trengs. Vi skal reagere når det avdekkes 
diskriminering, kriminalitet eller andre grove 
forhold overfor funksjonshemmede. Vi kan ikke 
tillate oss å overse noen former for diskriminering. 
Vår reaksjon skal være i samsvar med uretten 
som avdekkes. Noen ganger må vi anmelde eller 
aksjonere. Andre ganger gi råd eller le høyt, men vi 
skal aldri la være å reagere.

Det vil kreve mye av oss, både tillitsvalgte, ansatte 
og medlemmer. Det er alltid mye usikkerhet knyttet 
til endringer og nye tiltak. Da er det viktig å huske 
at vi tross alt, over flere år, har etterlyst at vi må være 
mer synlig, vi må satse mer på de unge og vi må 
øke aktivitet. Nå får vi en ny strategi som vil være et 
godt verktøy til nettopp dette. Vi håper du vil være 
med på den nye satsningen og vi gleder oss til å 
jobbe tettere sammen med deg.   
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iSave - inclusive economic empowerment

Livet snudde 
med iSave

Norges Handikapforbunds iSave-program gir fattige funksjonshemmede bedre 
økonomiske levekår, samtidig som de opplever fellesskap, møter respekt og får 

nytt håp for framtiden.

Tekst: Tone Elin Liavaag og Ingrid Christine Sandnæs, oversatt og redigert av Karen Kvam. 
Foto: Poul Henning Nielsen

Sylvia er 30 år og er ryggmargsskadd. 
Hun bor på landsbygda i Uganda og er 
aleneforsørger for de fem barn sine - den 
eldste er 13 og den yngste bare tre.

I 2014 ble Sylvia med i den inkluderende 
spare- og lånegruppa We Can Manage. 
Gruppa er en del av et iSAVE-program som 
Norges Handikapforbund støtter i det fattige 
landet Uganda. Et program som skal sikre 
at de som ikke har inntekt får økonomisk 
trygghet og en mulighet til å forsørge seg 
selv. 

Da Sylvia ble med i spare- og lånegruppa 
hadde hun så godt som ingenting. Likevel 
klarte hun å spare små beløp hver uke. I dag 
har hun en liten bedrift som selger tre og 
kull. Hun er i stand til å forsørge alle barna 

og seg selv. I tillegg har hun fått selvtillit og 
livet har fått ny mening. Endelig har hun fått 
håp for fremtiden - ikke bare for seg selv, 
men også for barna sine.
Respekt	og	framtidshåp
James (52) har bygget seg sin egen mølle, 
skritt for skritt og sten på sten. James har en 
deformert fot og er avhengig av stokk, han 
har også seks barn i alderen 2 til 14 og en 
kone som er avhengig av inntekten hans. 

Før James ble med i en spare- og 
lånegruppe sto han på bar bakke. Jobber var 
ikke å oppdrive, han fikk ikke lån til å drive 
en virksomhet og ble ikke respektert. Etter et 
par års sparing, snudde alt. I gruppa møtte 
han mannen han startet møllen sammen 
med. Til å begynne med malte de bare mel 
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iSave - inclusive economic empowerment

til lokalbefolkningen, men etter hvert spredde det seg 
rykter om møllen og stadig flere kom til dem for å male 
kornet sitt. 

Nå har James og samarbeidspartneren flere ansatte, 
og de maler korn for et stort antall kunder langt utover 
sitt eget lokalsamfunn. Han har blitt en respektert 
mann som har håp for barnas framtid. Ingenting av 
dette så han for seg for bare tre år siden. 
Dokumentert	effekt	
Norges Handelshøgskole har studert effekten av 
spare- og lånegruppene i iSAVE og ser klare tegn 
til at stadig flere deltakere opplever å få det bedre. 
Bedringen gjelder ikke bare privatøkonomien, 
men også livskvaliteten. Etter å ha blitt en del av en 
inkluderende spare- og lånegruppe, føler deltakerne seg 
mer respekterte. De er stolte av å være selvhjulpne og 
har fått nytt håp for framtiden. 

Blinde Huijarn Namuyonaja (20) jobber i tre- og kullbedriften 
til Sylvia. Livet hennes ble snudd etter at hun ble ansatt hos Sylvia. 
Hun har fått egen inntekt, nye venner og er ikke lenger alene.

Sylvia har fått en helt ny livssituasjon etter at hun ble 
med i spare- og lånegruppa. Med den lille bedriften hun har, 
har hun fått inntekt og selvtillit og livet har fått ny mening.

Etter et par års sparing slo James seg sammen 
med en annen mann og etablerte sin egen mølle. Nå 
har de flere ansatte, og James har blitt en respektert 
mann.
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Naspa har årlige turer til Albir
Av Ingerid Ringheim, NASPA

Etter måneder med kaldt vær i Norge, reiste vi 13 
personer/medlemmer i Naspa til Albir/Spania i mai 
2017. Det er så utrolig godt å komme ned til sol og 
varme og å kjenne kroppen mykne litt.

Vi tok denne turen for 2 uker med fysioterapi/
trening hos Costa Blanca Physioteraphy i Albir 
- med individuell fysioterapi, gruppetrening, 
bassengtrening og stretching. Og med hyggelig 
sosialt samvær og felles middager på kveldene for 
de som ønsket å være med på det. Dette gjør godt 
for kropp og sjel. Det er deilig å reise sammen med 
andre funksjonshemmede og å slippe å skille seg ut. 
Dette gir en mye mer avslappet situasjon for oss alle. 

Og de som ikke er selvhjulpne eller som ønsker å ha 
med seg en venn/ektefelle, har med seg det.

Vi i Naspa har nå tatt disse turene til Albir/
Costa Blanca Physioteraphy i snart 4 år. Vi startet 
med en prøvegruppe på 4 personer høsten 2013, og 
siden har opptil 22 personer deltatt pr tur. Fra 2016 
har vi hatt tur både vår og høst, og har hatt med 
medlemmer fra Tromsø i nord til helt i sør. Og etter 
et opphold i Albir med nyutdannede fysioterapeuter 
hos Costa Blanca Physioteraphy er hverdagen 
hjemme så mye lettere å takle! Dette er et tilbud som 
er åpent for alle, og vi som har vært med på disse 
turene sydover kan sterkt anbefale en slik tur.
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Protesterte med flytteesker

Torsdag 27. april gjennomførtes stuntet der Handikapforbundet tok et 
oppgjør med det brutale faktum at hatytringer og trakassering fører til at 

funksjonshemmede ser seg nødt til å flytte.

Tekst: Karen Kvam og Ida C. Freng
Foto: Ida C. Freng

Midt i smørøyet av Jernbanetorget, et knapt 
steinkast fra «Tigeren», fikk NHFs stunt med 
flytteesker oppmerksomhet fra nysgjerrige 
forbipasserende. Stuntet var en forlengelse av 
innsamlingskampanjen som ble sendt ut i posten 
tidligere i april. Den viste at så mange som en 
av tre funksjonshemmede opplever hatytringer 
og trakassering. Og av de som har opplevd 
hatytringer, har 10 prosent sett seg nødt til å flytte!

- Flytteeskene symboliserer flyttelasset disse 
menneskene har med seg. Der hvor det vanligvis 
ville stått ting som «kjøkkenutstyr» eller «bøker» 
vil det her stå for eksempel «min verdighet», «min 
identitet», «min livskvalitet», «min trygghet». Ting 
som blir ødelagt av hatytringer og trakassering 
uansett om du faktisk flytter eller ikke, forteller 
markedsrådgiver Anna Sköld.

Engasjert
Tamarin Varner, leder av NHFU i Oslo og kjent 

for sitt engasjement mot hatprat og hatkrim er 
kampanjen og stuntets ansikt utad.

- Selvfølgelig takket jeg ja til å bidra da 

forespørselen kom. Jeg ser det som en ære å få lov 
til å være med på dette, sier 26-åringen.

Imens Tamarin flyttet pappeskene rundt på 
plassen og stablet dem ulike steder, stoppet 
tilfeldige forbipasserende opp. Flere av dem 
ble intervjuet av et filmteam som jobber med 
kampanjen.

- Den ferdige filmen skal vises som en 
facebookvideo, der vi markerer at dette er 
#ikkeok.  Vi vil også her gi folk en oppfordring 
om å si ifra at trakassering ikke er ok. Det gjør 
man ved å sende sms ikkeok til 2160 og gi 50 kr, 
forteller Sköld.

Anna og markedsenheten vil veldig gjerne nå 
bredt ut med kampanjen, både for å si fra om at 
hatytringer og trakassering ikke er ok og for å 
samle inn tiltrengte midler til arbeidet NHF gjør. 
De har en klar oppfordring til alle medlemmer og 
meningsfeller:

- Del og spre filmen når den kommer, slik at 
budskapet når flest mulig. Det er en enkel måte å 
bidra på, men en deling betyr mer enn folk tror!

Godt samarbeid:  
Tamarin Varner (i midten) stilte 
sporenstreks opp da markeds-

avdelingen, her representert av 
Elizabeth Toyer (t.v) og Anna 

Sköld tok kontakt og trengte en 
frontfigur.
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#ikkeok:  
Hatprat og trakassering gjør at folk 
flytter for å komme unna hetsen
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Har du lyst til å prøve 
en ny idrett?

Kunne du tenke deg å prøve klatring? Hva med fluefiske? Kan sykling være en aktivitet 
for deg? Eller kanskje du kunne tenke deg å prøve deg på glattisen med kjelkehockey?

Norges idrettsforbund ønsker at alle skal kunne finne 
en idrett som passer dem, og dette gjelder selvsagt 
også for deg som har en funksjonsnedsettelse! 
For å skape gode møteplasser med de lokale 
idrettslagene har idrettsforbundet startet opp med 
«Paraidrettsdager». En «Paraidrettsdag» er en dag 
(eller ettermiddag/kveld) hvor vi inviterer personer 
med funksjonsnedsettelser til å prøve en, eller noen 
få idretter, samtidig som du får vite litt mer om det 
lokale idrettslaget og hvilke muligheter som finnes 
der. 

Fra idretten sin side er målet med 
«Paraidrettsdagene» å få flere med i idretten. Vi 
mener at idretten er en fantastisk arena for å holde 
seg i form, oppleve mestring og være en del av et 
sosialt felleskap, og ønsker at flest mulig skal få 
oppleve den samme idrettsgleden som vi har vært 
så heldige å være en del av. Jevnt over så opplever vi 
at idrettslag er positive til å inkludere medlemmer 
med ulike utfordringer, og med litt starthjelp så får 
man til veldig mye. Utfordringen mange idrettslag 
rapporter til oss er at det er vanskelig å nå ut med 
det tilbudet de har, samtidig vet vi at mange med 
funksjonsnedsettelse synes det er tilsvarende 
vanskelig å finne det tilbudet som faktisk er der i 
dag. «Paraidrettsdagene» skal derfor være et verktøy 
for å få synliggjort mye av den aktiviteten som 
skjer i dag, både for å stryke idrettslagene og for at 
interesserte personer skal se hva som finnes. 

De første «Paraidrettsdagene» ble gjennomført 
i Tromsø høsten 2016, da var det blant annet 
muligheter for å prøve kjelkehockey, svømming, 
basistrening, sittevolleyball og golf. Senere har vi 
hatt klatring og sykling i Bodø og flere dager med 
klatring, sykling og fluefiske blir gjennomført andre 
steder her i nord før dette bladet er ferdig i trykken. 
Noen ganger kommer det en ny utøver, andre ganger 
ti. For idretten sin del så er det ikke antallet som er 
det viktige, men at folk får muligheten til å prøve 
ulike aktiviteter, og så er det helt topp om noen 
finner noe de har lyst til å fortsette med i etterkant. 

Hva	er	en	typisk	paraidrettsdag?	
Det er et spørsmål det er veldig vanskelig å svare på 
siden hver dag har sin egen form. Felles for alle er at 
du får prøvd deg i en eller noen få idretter. Videre så 
skal paraidrettsdagene være et lavterskeltilbud, det 
vil si at du ikke trenger noe erfaring fra aktiviteten 
fra før eller være i god form, idrettslagene stiller med 
alt nødvendig utstyr og det skal verken forplikte 
eller koste noe. Det eneste man bør merke seg er at 
noen av aktiviteten har begrensninger når det gjelder 
typer funksjonsnedsettelser, kjelkehockey krever 
for eksempel relativt godt fungerende armer, mens 
i klatring er det en stor fordel med en viss funksjon 
i begge armer og bein (selv om det er folk i rullestol 
som og klatrer) og noen idrettslag har tilbud enten 
kun til utøvere med fysiske funksjonsnedsettelser 
eller til utøvere med utviklingshemminger. 
Målgruppene på de ulike paraidrettsdagene vil stå 
på invitasjonene. Programmet på dagene vil variere 
mye, noen vil være veldig enkle og praksis bare 
være en åpen trening, mens andre vil ha en god del 
opplegg utenom selve aktiviteten. Noen setter av en 
hel dag, mens andre kun varer en time eller to.  

Er du interessert i å prøve en ny aktivitet så 
oppfordrer vi deg til å følge med utover høsten. Det 
kommer til å dukke opp paraidrettsdager flere steder 
rundt om i Nord-Norge, i flere ulike idretter. Ta 
utfordringen og kom og prøv! Liker du aktiviteten 
så håper vi at du fortsetter, hvis dette ikke var 
aktiviteten for deg så håper vi uansett at du fikk en 
spennende ettermiddag med litt fysisk aktivitet og 
kanskje blir med på en paraidrettsdag med en annen 
idrett på programmet. 

Info om paraidrettsdagene vil bli lagt ut 
fortløpende på de ulike idrettskretsene sine 
hjemmesider:
•	 Nordland: www.idrettsforbundet.no/nordland 
•	 Troms: www.idrettsforbundet.no/troms 
•	 Finnmark: www.idrettsforbundet.no/finnmark
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Alle bildene er tatt på 
ulike arrangement 
i regi av Norges 
Idrettsforbund
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Kommentar:

Fullverdige og mindreverdige 

Bianca Bernhoft Løkkeberg 
Interessepolitisk rådgiver 
NHF Oslo
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Mange i vårt miljø har fått med seg kontroversen 
rundt Aksel Braanen Sterri, samfunnsdebattanten som 
har blitt doktorgradsstipendiat på UiO. Faget hans 
er filosofi, og forskningsfeltet skal være argumenter 
for og imot legalisering av kommersielt surrogati. 
Et av temaene han har vært mest synlig på i media, 
er derimot Downs syndrom. I et nylig intervju med 
Minerva, med tittelen «Jeg var abortmotstander i ett 
år», sier han følgende:

 «De som har Downs, vil aldri kunne leve 
fullverdige liv, uansett hvor mye vi som samfunn 
legger til rette for det. (…) En person med Downs 
syndrom trenger hjelp og er en økonomisk belastning 
for samfunnet.»

Et opplagt spørsmål her, ble selvfølgelig hvordan 
man skal definere et fullverdig liv. I et senere 
blogginnlegg med tittelen «Lever personer med 
Downs syndrom fullverdige liv?», så redegjør han 
ytterligere for standpunktet:

«Å få et barn med Downs syndrom er for det første 
en betydelig kostnad for foreldrene sammenliknet med 
det å få et friskt barn. Hvis foreldrene allerede har barn 
fra før, så kan et barn med Downs syndrom også gå 
utover disse, ved at foreldrene har mindre tid igjen til 
dem. (…) et liv uten Downs syndrom er å foretrekke, 
altså er det bedre. En annen måte å si dette på er å si at 
personer med Downs syndrom ikke lever fullverdige 
liv.»

Personer med Downs syndrom er «(…) begrenset i 
akkurat de kapasiteter som vi gjerne holder fram som 
spesielt attråverdige ved det å være menneske, som 
blant annet vår rasjonalitet, vår evne til å styre våre liv 
og evne til å søke sannhet.»

Når man jobber med å bedre levevilkårene til 
personer med funksjonsnedsettelser, så er det noen 
uttalelser som føles tyngre enn andre å ta innover 
seg. Når man leser stygge slengbemerkninger om 
funksjonshemmede i kommentarfelt så er det fryktelig 
irriterende, men man lager seg forklaringer i hodet 
på hvorfor noen uttaler seg på den måten. Det er 
uvitenhet, kan man tenke, folk har bare ikke reflektert 
over hva de egentlig sier eller hvor vondt det er å føle 

seg truffet av det.
Sterri er nå en doktorgradsstipendiat, og har attpåtil 

en veletablert plattform i media, han har trolig en 
grei magefølelse på hvilke uttalelser som kommer til 
å føre til overskrifter. Da blir spørsmålet vi stiller oss: 
Hvorfor velger han å bruke denne plattformen til å 
komme med så ekstremt nedlatende uttalelser om 
utviklingshemmedes liv? Skjønner han ikke hvor tungt 
det er for noen med Downs eller deres pårørende, 
å høre en profilert samfunnsdebattant si slike ting? 
Eller bare bryr han seg ikke om det? Hvis han vil 
komme med meninger rundt sorteringssamfunnet, 
er han nødt til formulere seg på en så ladet måte som 
at mennesker med Downs ikke har «fullverdige liv»? 
Eller kunne han tatt med i betraktningen at han, i sin 
rolle, har makten til å være med på å definere nettopp 
hva et liv med Downs syndrom vil si?

Sterri er flink med ord, og flink til å sette premisser 
for samtalene han går inn i. Hvis man sier seg uenig 
med ham vil han ofte ha det til at man ikke vil ta 
rasjonelle valg, ikke vil at flest mulig mennesker skal 
ha det best mulig i samfunnet vårt, ikke ønsker at 
kvinner skal kunne ta abort av valgfrie grunner, ikke 
ønsker ytringsfrihet hvis det kan være krenkende.

Jeg har dette å si: denne diskusjonen viser så tydelig 
hvorfor vi, personer med funksjonsnedsettelse og 
våre støttespillere, er nødt til å være med og sette 
premisser for samfunnsdebatten. Hvis vi kun skal dilte 
etter premissene til de funksjonsfriske hvite mennene 
i avisen, så kommer vi til å bruke all energien vår 
på å forsvare vår rett til å leve, vårt menneskeverd 
og «fullverdigheten» av våre liv. Vi trenger den 
energien til å skape våre egne plattformer og dyrke det 
fantastiske mangfoldet som vi representerer. Personer 
med Downs kan leve like fullverdige liv som personer 
uten Downs, og det er vår oppgave som organisasjon 
å vise både politikere og samfunnsdebattanter 
at mennesker med funksjonsnedsettelser er like 
individuelle som alle andre. Sterris uttalelser presser 
oss til å artikulere vårt eget standpunkt på en bedre 
måte, og det er en utfordring vi må ta.
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Hvis uhellet er ute

NYTT FRA NAV

Bente Kaldheim 
Avdelingsleder Rådgivning og Utredning
Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus/NAV
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Det gjøres mye for å forebygge uhell, men av og til 
skjer det uforutsette ting. Da kan det være greit å vite 
hva du må gjøre for å få rettet opp skaden.
Punkterte	dekk	og	dårlige	batterier
Et punktert dekk og stopp på grunn av flate batterier, 
er blant uhellene som er mest vanlige. Det kan 
derfor være lurt å ha et par ekstra dekk og svinghjul 
tilgjengelig til den manuelle rullestolen. Husk også på 
at den elektriske rullestolen eller scooteren alltid skal 
stå til ladning når den ikke er i bruk for å unngå at du 
blir stående fast langs veien med flatt batteri.

Bruker du rullestol, og skal til utlandet, anbefaler 
vi at du tar med ekstra dekk. Du kan også kontakte 
hjelpemiddelsentralen om uhellet er ute. Vi har flere 
samarbeidspartnere i utlandet hvor vi kan formidle 
kontakt, eller vi kan gjøre en avtale om at du legger 
ut for reparasjonen og får utgiftene refundert når du 
kommer hjem. 
Påkjørsel	og	kollisjon
Dessverre hender det at noen av våre brukere på 
scooter eller i elektrisk rullestol kolliderer med biler. 
Det er heldigvis sjelden vi har fått tilbakemelding om 
personskader, selv om rullestolen har fått en trøkk. 
Om du skulle komme bort i noe slikt, er det viktig 
at du noterer ned navn på føreren, bilnummeret og 
hvilket forsikringsselskap vedkommende har. Ta 
gjerne bilder og tegn et kart over det som skjedde. 
Ta kontakt med hjelpemiddelsentralen for å melde 
skaden. Hjelpemiddelsentralen vil ta kontakt med 
forsikringsselskapet for å få refundert utgiftene til 
reparasjon.  
Tyveri
Hvis du er så uheldig å få hjelpemidlet ditt stjålet, 
vil du kunne få et erstatningshjelpemiddel fra 
hjelpemiddelsentralen. Kostet hjelpemidlet 
under 9 000 kroner, kan du ta direkte kontakt 
med hjelpemiddelsentralen som vil levere et 
nytt. Hvis hjelpemidlet var dyrere enn dette, må 
forholdet politianmeldes før du tar kontakt med 
hjelpemiddelsentralen. 

Om hjelpemidlet du ble frastjålet ikke lenger finnes 

på hjelpemiddelsentralens lager, ikke er på den nyeste 
rammeavtalen eller har mange tilpasninger, anbefaler 
vi at du tar kontakt med kommuneterapeuten din for 
å få bistand til å prøve ut et tilsvarende produkt til det 
du hadde. 
Brann
Det hender en sjelden gang at vi har fått henvendelser 
fra brukere som har hatt fått hjelpemidler ødelagt 
i en husbrann. Skulle dette skje deg, kan vi erstatte 
hjelpemidlene dine, om vi får en bekreftelse fra 
forsikringsselskapet ditt om at hjelpemidlet er ødelagt i 
brann. Er det enkle hjelpemidler som lett kan erstattes, 
kan du kontakte hjelpemiddelsentralen direkte. 
Er det mer kompliserte og tilpassede hjelpemidler 
som er noen år gamle, er det lurt å kontakte 
kommuneterapeuten for å få bistand. 
Melding	om	ulykke
Hvis du blir involvert i en alvorlig ulykke som kan ha 
sammenheng med hjelpemidlet du bruker, og som 
kunne ha ført til alvorlig forverring av helsetilstanden 
din eller i verste fall dødsfall, må du melde i fra til 
kommunen eller hjelpemiddelsentralen. Melder du 
i fra til kommunen, har kommunen plikt til melde 
hendelsen til hjelpemiddelsentralen. Om du er i stand 
til det, må du begrense skaden, sikre hjelpemidlet og ta 
bilder eller notere ned hva som hendte. 

Hjelpemiddelsentralen melder hendelsen 
til Helsedirektoratet og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som følger 
opp saken. Det er kommunen som har ansvaret for å 
følge opp deg og eventuelle pårørende etter en ulykke. 
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Søk midler  
– realiser ideer

Viste du at 19 lag og foreninger under NHF fikk tilslag på sine ExtraEkspress søknader våren 
2016? i tillegg har NHf fått mange tilslag på de store prosjektene. Mange av lagene i Nord-Norge 
har også gjennom årene fått betydelige midler til å realisere sine ideer. Det er snakk om grillhytte, 
badehus, motivasjonssamling med mere. 

Vi anbefaler alle lokallag og landsforeningslag om å tenke gode tanker, og utarbeide en søknad. 
På den måten kan vi gi medlemmene et tilbud, og bonusen er at det er veldig gøy å jobbe med 
prosjekter.    

Ofte er det vanlig å ta utgangspunkt i hva laget og medlemmene har behov for, en plan for 
hvordan dere vil gjøre det og et anslag om hvor mye penger som er nødvendig for å realisere 
dette. Neste frist hos Extrastiftelsen er 15 september kl. 15. Skjemaene åpnes for bruk allerede 2. 
juni, så det er bare å ta fatt på arbeidet om en ønsker det.

Vi minner også om muligheten til å søke midler gjennom Sofie Minde Stiftelsen. De har 
søknadsfrist i juni. 

Vil	du	være	testperson?
Vi er i disse dager ferdig med å utvikle den første testutgaven til appen RÅD. Denne appen skal 
gi deg hjelp og tips til arbeidet som brukerrepresentant. Vi ønsker at alle SAFO representanter 
i hele landet skal få mulighet til å teste appen. Vi trenger tilbakemeldinger på om den oppleves 
som nyttig, hva som er bra og hva som kan forbedres. Ta kontakt med regionskontoret dersom du 
ønsker å få tilgang til appen RÅD.
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På kryss og tvers
Løsningen på kryssordet sendes til: NHF Nord-Norge på e-post  
nhf.nordnorge@nhf.no Innsendingsfrist er 15. august 2017.  
Vinneren får tilsendt flaxlodd”
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Løsning fra forrige utgave

Navn: 

Adresse: 

Postnr./Sted:

Løsningsord:

Vinnere av forrige utgaves kryssord er Erna Fjelldahl og Olav E. Johansen, Lismaveien 23, 9845 Tana. 

Vi sender to ”Flax for livet lodd” i posten. Gratulerer!



27

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

Terje Ellila 
Mobil: 952 88 011 
Tj.ellila@duka.no

Jan-Erik Vonheim 
Mobil 995 62 690 
Jan-vonh@online.no

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

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

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 
Edward Elvegaard 
Sorhammarn 24, 8150 Ørnes 
Mobil: 958 25 205 
striholmen@mac.com

Landsforeningen for  
Polioskadde, (LFPS) Nord 
Jan Erling Akselsen 
Postboks 497 
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  
Arvid Eilertsen 
Torsli 129, 9304 Vangsvik 
Mobil 906 45 405 
arveil@online.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 
Mari-Tove Ådal 
Bergveien 67 
8520 Ankernes 
Mobil: 952 26 196 
nhfn@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 
Marit Falkensten 
Andersdalvegen 1520 
9027 Ramfjordboten 
Mobil: 977 53 390 
maritfalkensten@gmail.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 
Dagny Sofie Dahl 
Mjølnhusdalen 24  
8614 Mo i Rana  
Mobil 484 28 200 
fie@live.no
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Returadresse
Norges Handikapforbund
Nord-Norge
Kirkegata 1, 4 egt. 
9008 Tromsø

GOD SOMMER!
Regionskontoret er stengt fra 6. juli til 14. august.

Etter sommeren stiller vi med nye roller, ny bemanning, 
i nye lokaler og med ny strategi for 2017-2021. 

Vi har samme epost og telefonnummer som før. 
Postadressen er endret – se returadresse. 


