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Vi gjør en forskjell - for å skape likeverd og likestilling
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REDAKTØR
Soraya Baker
organisasjonskonsulent

Hei!
Fra og med 14 august var jeg så heldig 
å få lov til å bli en del av NHF. Mer 
spesifikt som organisasjonskonsulent 
på regionskontoret i Tromsø. Som 
nyutdannet er dette spennende, 
skummelt og skikkelig artig! Det 
er ingen tvil om at jeg kommer 
inn i NHF på et spennende 
tidspunkt, organisasjonen satser 
på en ny strategi og min rolle som 
organisasjonskonsulent vil i stor grad 
ta utgangspunkt i dette. 

Med en aktivitetsrettet tilnærming 
til NHF sitt interessepolitiske arbeid 
skal jeg i første omgang jobbe med 
ungdomsarbeid. Størst er prosjektet 
«Våg å vær synlig», som er et 
workshop-prosjekt rettet mot å styrke 
mestringsfølelsen blant unge frivillige 
i organisasjonen som ønsker å være 
talerør for funksjonshemmedes 
rettigheter. Våg å vær synlig arrangeres 
først og fremst for NHFUere her i 
Nord, men noen kommer også fra 
andre steder i landet. Workshopen 
gjennomføres 24-26. november. Her 
skal praktiske øvelser og veiledning i 
etterkant hjelpe frivillige til å komme 
over mentale hindre slik at de tør 
å være aktive stemmer og synlige 
ambassadører i sine lokalsamfunn. 

I tillegg til dette skal jeg iverksette 
arbeidet med prosjektet «Ambassadør 
i Skoleverket», inspirert av NHF 
Oslofjord Vest og deres arbeid i 
Telemark, Vestfold og Buskerud. 

Gjennom skolebesøk rettet mot 
barne- og ungdomstrinnet i Nord-
Norge, skal temaet funksjonshemming 
belyses. Dette er et ledd i NHFs 
holdningsskapende arbeid, som 
handler om å skape bevissthet rundt 
funksjonshemming og viktigheten 
av tilrettelegging og universell 
utforming. Samtidig skal jeg også 
vise hvordan man kan leve godt med 
funksjonsnedsettelse. På sikt tenker 
jeg også å bidra i satsningen på mer 
nettverksbygging blant ungdommer i 
regionen. 

#Sammenomennytid

Arbeid med medlemsmagasinet til 
Region Nord-Norge – Nytt fra Nord, 
inngår også i stillingen, og dette er 
altså min første utgave! Denne utgaven 
setter fokus på de unge, og vi har 
flere artikler skrevet av våre yngre 
medlemmer. Fokuset er også på det at 
vi er inne i en «ny tid» og vi setter ord 
på hvordan vi har vært, og planlegger 
å være synlige i løpet av 2017, og 
fremover. Det har vært kjempeartig 
å jobbe med magasinet, og jeg håper 
dere liker min første, og årets siste 
utgave av Nytt fra Nord. Takk til alle 
som har stilt opp i denne utgaven! 
Avslutningsvis vil jeg takke NHF 
som har tatt meg så godt imot, jeg 
gleder meg til å bidra i arbeidet med 
implementering av den nye strategien. 

 

- Soraya
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LEDER
Barbro Holmstad

regionleder

#Sammenomennytid

Du har kanskje sett det? Eller, du har kanskje sett 
OSS. Vi i NHF og i NHFU. Hvis du er på facebook, og 
følger NHF Nord-Norge eller NHFU Nord-Norge har 
du i alle fall sett det. Vi har allerede startet arbeidet 
med å implementere den nye strategien i arbeidet 
vårt. Vi er blitt mer synlige. Før valgkampen snakket 
vi med 1. kandidatene til stortinget for Nordland, 
Troms og Finnmark. Vi fikk høre hva de ville gjøre 
for funksjonshemmede hvis de kom på Stortinget. 
Vi fikk løftet frem utfordringer og våre synspunkter. 
Vi skapte kontakter, og vi løftet samtidig frem de 
ulike politikernes syn på Facebook. For noen uker 
siden var NHFU på stand i Tromsø med kampanjen 
#ikkeok, en kampanje som skal illustrere at mange 
funksjonshemmede må flytte for å få et verdig liv med 
utdanning, nok BPA og et liv uten trakassering. 

Vi er med andre ord blitt mer synligere. Vi sier ifra, 
og vi utfordrer samfunnets holdninger ved å vise vårt 
standpunkt. Og mer av dette kommer. Helga 24. – 26. 
november arrangeres Funkishelg for NHFU’ere i 
Tromsø, der temaet er «våg å være synlig». Hvordan 
bli et sterkt og kompetent talerør for egne hjertesaker 
og funksjonshemmedes livsvilkår. Samtidig arrangerer 
vi treff for tillitsvalgte i landsforeninger og lokallag i 
NHF Nord-Norge der målet er å bli bedre kjent - med 
hverandre – og med NHF’s nye strategi. 

Hvordan skal vi så bli mer synligere, da? NHFU 
på stand ute med sin kampanje når mange folk. 
De vises, de setter ord på viktige temaer, og de får 
oppmerksomhet rettet mot en problemstilling mange 
er ukjent med. Ved å benytte sosiale medier som 
Facebook og Instagram når vi mange medlemmer, 
mulige medlemmer, og følgere som er interessert i vår 
sak. Deler vi på vår private side, når vi enda flere, og 
langt større oppmerksomheten rundt vår sak. 

En annen måte å bli mer synlig på, er å skolere våre 
brukerrepresentanter i råd og utvalg. Skolere både i 
NHF’s standpunkt, i aktuelle lovverk, og hvordan våge 

å ta opp en sak man brenner for i rådet for likestilling 
av funksjonshemmede, med kommunen, med NAV 
brukerutvalg, eller med helseforetak. 

Hvordan vil DU bli mer synlig i ditt lokalsamfunn? 
Bygges det nye arbeidsplasser der du er usikker på om 
lovverk vedrørende universell utforming blir fulgt? 
Har du et skolebarn til høsten og en nærskole som 
ikke er tilgjengelig? Kontakt oss gjerne for å få råd/
starthjelp til å komme i gang med å synligjøre ditt 
lokalsamfunns utfordringer. 

3. desember er den internasjonale FN-dagen for 
funksjonshemmede. Hvis du vil markere dagen i ditt 
nærmiljø, kan du ta kontakt med oss eller med NHF 
for å få materiell du kan bruke. Hvis du er usikker på 
om du vil markere dagen med å stå på stand, kan et 
enkelt budskap på Facebook eller Instagram nå mange. 

Jeg håper å se mange lokallag og landsforeningslag 
representert på samlingen vår 25. - 26. november – og 
ønsker alle lykke til med det viktige arbeidet som blir 
gjort i kommunene i vår langstrakte region! 
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Finally the bad guys in the galaxy 
work for our mission - may the force 
be with them. (Foto: Soraya Baker)
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Aktivitet og synlighet

NHF vedtok en ny strategi på landsmøtet i sommer. En ting 
er sikkert – her skal det bli mer aktivitet og det skal bli mer 

synlighet.

Tekst: Kirsti Fosshaug, Regionkontorleder NHF Nord-Norge
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- NHFs nye strategi

I skrivende stund er vi ennå i startfasen med 
implementeringen av vår nye strategi «Sammen om 
en ny tid». Tema som vi skal ha fokus på framover 
er – hvordan kan vi jobbe for å gjøre strategien kjent for 
alle dere som er medlemmer hos oss, og hvordan kan vi 
jobbe for at våre samarbeidspartnere ute i omgivelsene 
kjenner til hva vi står for og hvordan vi handler. Internt 
i NHF skal vi også fra og med nå og fram til påske jobbe 
med justeringer/tilpasninger av vår formelle struktur 
– selveste apparatet vårt. Det må være en sammenheng 
med det vi skal gjøre og apparatet som vi skal gjøre 
det med. Vi er med andre ord inne i en tid med både 
krevende og artig arbeid.

Selv om ikke alt er helt klart ennå, så er en ting helt 
sikket – vi skal ha mere og flere aktiviteter i NHF, og vi 
skal bli mer synlige. Helgen 25. og 26. november møtes 
sentrale tillitsvalgte i region nord og andre som brenner 
for et samfunn der lover og rettigheter er hverdagen til 
folk i Tromsø. Vi skal bli bedre kjent med «Sammen om 
en ny tid» og diskutere hvordan vi skal jobbe sammen. 
Vi må ta høyde for intet mindre enn at NHF skal være en 
ledende aktør i likestillingsarbeidet. Og det er vår, min 
og din oppgave å jobbe for at NHF oppnår en slik status. 
Utfordrende ja, men akk så gøy og givende.

Det ene følger det andre, og vi ser allerede nå 
at mer aktivitet gjør det lettere for oss å være mer 
synlige. Vi håper at du som medlem synes det er 
spennende ting på gang, og at du blir med og støtte våre 
aktiviteter. Vi lover på vår side å bli flinkere til å gi dere 
handlingsalternativer, eksempelvis at vi gjør det enkelt 
for dere å poste statuser (lik og del) på facebook, og at 
vi gjøre det enklere for dere å være frivillige under ulike 
arrangementer der NHF er synlig. Hvis vi alle bidrar på 
ulike ting, fra lavterskel i innsats til mer arbeidskrevende 
tiltak vil vi i sum ta mer plass i samfunnsbildet og 

dermed også bli mer synlig. Jeg synes at det viktigste vi 
skal huske på er at alle monner drar. 

Hvordan kan vi være mer synlig?
1. Lik og del statusoppdateringer på facebook. Folkene 
våre på hovedkontoret utarbeider jevnlig nye saker, 
bannere og kampanjer du med veldig liten arbeidsinnsats 
kan være med å delta på.

2. Meld deg som frivillig til å stå på stand. Vi kan 
selge kalenderne våre, informere om viktig saker 
som vi jobber med, for eksempel #ikke fuck med 
hjelpemiddelordninga.

3. Meld deg som frivillighjelper under større 
arrangementer som konferanser, funkisdager og 
konserter. Når vi arrangerer større ting trenger vi så 
mange bidragsytere som mulig. Plakater skal henges opp, 
bord og stoler skal organiseres, mikrofoner skal plasseres 
og arbeidsgrupper skal igangsettes og liknende. Jo flere 
som er med, jo lettere er det for oss å gjennomføre 
arrangementer som synliggjør NHF. 

4. Tenk ut gode prosjekter og inviter andre til å være 
med. Det kan være prosjekter for å rette søkelys på 
ulike tema. I dag jobber NHF for spennende prosjekter 
som omhandler blant annet funksjonshemmede 
og seksualitet, internasjonalt likepersonarbeid og 
funksjonshemmede og arbeidsliv.

5. Vær gjerne med å etabler et funkisnettverk på 
din utdanningsinstitusjon, i din fagforening, ditt 
politiske parti eller idrettslag. Dette kan være med å 
synliggjøre at funkiser deltar og jobber sammen på alle 
samfunnsområder.

6. Har du noen gode ideer for hva mer vi kan gjøre?
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Møt Marianne,  
fadder for NHFUere  
i Nord!

- fadderprogrammet til NHFU

Jeg ville bli fadder fordi at medlemmene  
og lokallagene i NHFU er det aller viktigste vi har…  

Det at de velger å bruke sin fritid, sin ungdomstid på NHFU, er ikke noe 
man må ta for gitt. Man må se det engasjementet og være  

takknemlig for hver og en!
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- fadderprogrammet til NHFU

Kan du fortelle litt om deg selv? Hvem er Marianne? 
Mange beskriver meg som engasjert, viljesterk og rastløs, 
dette er beskrivelser som stemmer ganske godt med 
hvordan jeg definerer meg selv. Hverdagen er hektisk, 
men det er også noe jeg elsker. Til daglig går jeg siste 
året på videregående skole og er det man kan kalle en 
organisasjonsnerd, men organisasjonen nærmest mitt 
hjertet er NHFU, der jeg er fungerende leder. Ellers så 
jobber jeg som spaltist i Adresseavisen, og er aktiv i 
radioprogrammet Torsdagsgeriljaen. Jeg er også veldig 
glad musikk, være med venner og å reise. 

Hva går fadderprogrammet til NHFU ut på?
Fadderprogrammet til NHFU går ut på at hvert 
sentralstyremedlem i NHFU er valgt av styret til å være 
fadder for minst en region som personen selv ikke 
kommer fra, eller bor i. Å være fadder vil si at man har i 
oppgave å følge opp, gi råd, og hjelpe lokallaget dersom 
det skulle være noe. Som fadder er man også lokallaget 
sitt bindeledd til sentralstyret dersom man ønsker å ta 
opp en sak. Eksempler på hva en fadder kan hjelpe til 
med er alt fra å sende en mal på hvordan man skriver en 
saksliste/årsmelding, til praktiske eller organisatoriske 
spørsmål som «Kan vi arrangere dette?» «Hva mener 
NHFU om dette?» «Hvordan melder jeg meg på denne 
samlingen?» osv. Ellers kan jeg også hjelpe til å arrangere 
et årsmøte eller en medlemssamling. Vi faddere er her 
for dere, og vil gjerne få oppdateringer om hva dere 
driver med lokalt! :D

Hvorfor bestemte du deg for å bli fadder? 
Jeg ville bli fadder fordi at medlemmene og lokallagene 
i NHFU er det aller viktigste vi har. Uten dem ville det 
ikke vært noe NHFU. Det er de som bærer og bygger 
organisasjonen, fordi det er lokalt man vet hvor skoen 
trykker. Derfor er det så viktig at alle lokallag føler at de 
blir sett, verdsatt og lyttet til! Det at de velger å bruke 
sin fritid, sin ungdomstid på NHFU er ikke noe man 
må ta for gitt, man må se det engasjementet og være 
takknemlig for hver og en! Derfor ønsket jeg å bli fadder, 
fordi jeg mener at engasjementet og stå på viljen til 
medlemmene er så avgjørende, derfor er det viktig med 

en fadder som kan være der og gi en hjelpende hånd 
der det trengs. Svare på spørsmål og hjelpe til med de 
tingene medlemmene synes er kjedelig, slik at de kan 
bruke sine ressurser der de kan best! Fordi det å være 
med i NHFU, det skal være gøy! 

Kan du dele noen tanker rundt hva slags rolle 
NHFU Nord-Norge, og NHFU forøvrig, har i Norges 
Handikapforbund sitt samfunnsoppdrag? 
NHFU spiller en stor rolle i NHF sitt samfunnsoppdrag, 
og det er mange årsaker til det. Den mest grunnleggende 
årsaken er vel at det er vi som er de unge, det er vi som 
skal bære organisasjonen videre etter hvert. Vi har også 
en utrolig stor påvirkningskraft inn til samfunnet fordi 
vi er denne, og den kommende organisasjonen, noe som 
gir oss unge et enklere innblikk inn i hvordan vi best kan 
nå gjennom med våre kamper. En siste ting er at dette 
samfunnsoppdraget skal være et vendepunkt, vi skal 
være sammen om en ny tid. For å få til dette må alle få 
bidra med sine ressurser, og da må man ha ungdommen 
med på laget. Våre ideer, tanker og engasjement er viktig! 

Til slutt, har du noen gode tips/råd til hvordan 
NHFUerne i Nord kan drive påvirkningsarbeid der de er? 
Ofte så tenker man at man må gjøre store ting for å få 
gjort en forskjell, men jeg tror at små ting kan være 
likeså viktig som de store. Det å ha en stand med et 
par medlemmer på matbutikken der man bor, lage et 
filmklipp om noe urettferdig man har opplevd som kan 
deles på sosiale medier, eller å skrive et leserinnlegg inn 
til lokalavisen. Alle disse tingene er ikke så store ting 
som krever mye tid og mange mennesker, men likevel 
kan det føre med seg fantastiske ting. Påvirkningsarbeid 
handler mye om den ene praten med den ene personen 
som man tilfeldigvis møtte på stand, den personen som 
leste leserinnlegget i lokalavisa, eller så videoen som ble 
lagt ut på facebook. Mitt tips til påvirkningsarbeid er å 
være der folk er og tenke at det man gjør er bra nok og 
viktig!

Mitt tips til påvirkningsarbeid er å  
være der folk er og tenke at det man gjør  

er bra nok og viktig!
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- annonser
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to Sulland Gruppen er en ledende aktør innen bilbransjen i Norge.  
Vi selger nye biler, brukte biler, verkstedtjenester, service,  
EU-kontroll og det du ellers trenger til bilen. 
Vi er der du er. Som din lokale bilforhandler strekker vi oss litt lenger.

Vi støtter lokale 
lag og foreninger

Sulland Tromsø
Heilovegen 12  Tlf: 77 60 99 00

Sulland Bardufoss
Industrivegen 11  Tlf: 77 83 01 99

T R O M S Ø

Solstrandvegen, 9020 Tromsdalen
Telefon 912 47 250

T R O M S Ø
BYGGMESTER

Åge Eilertsen AS
Audun Raudesgt. 23, 9405 Harstad

Tlf. 916 97 356

H A R S T A D

Grønnegt. 100
9008 Tromsø
Tlf. 77 75 63 00

Nei til EU er en organisasjon og en bevegelse som på kort 
tid kan mobiliseres til større aktivitet enn i dag. En viktig op-
pgave er å opprettholde denne beredskapen. I tillegg skal 
organisasjonen skape debatt og motstand mot ja-sidens 
snikinnmelding av Norge i EU. Her har Troms Nei til EU en 
særlig oppgave i å overvåke hvordan nordnorske interesser 
ivaretas, ikke minst knyttet til ressursforvaltningen.

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

Troms Nei til EU

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

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

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

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

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

Hartvigsen 
Begravelsesbyrå

Stakkevollv. 49/51, 9010 Trømsø

Tlf. 77 64 10 00

Mobil 91 60 58 64,   e-post odd-holm@online.no

Kontroll i 
Nord-Norge 
Sertifisert for alt
innen sveiseteknikk

BILLETTER        HALOGALANDTEATER.NO

BILLETTER

BILLETTER        HALOGALANDTEATER.NO

BILLETTER

LEDENDE PÅ AVFALL I NORD

Din støttespiller

N O R D R E I S A

M Å L S E L V
Veidekke 
Industri AS
Avd. Bardufoss
9325 Bardufoss
Tlf. 77 66 34 00 

S K Å N L A N D

Skånland kommune
Postboks 240, 9439 Evenskjær
Tlf. 77 08 95 00
post@skanland.kommune.no
www.skanland.kommune.no

Jensen 
Elsktriske 

TLF: 
77751950

Tlf. 77 67 94 94 | 909 109 30
Skattørvn. 40, 9018 Tromsø

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

Eiksenteret Målselv
9325 Bardufoss, Tlf. 77 83 40 50

Byggmester Tor Bertelsen
9153 Rotsund, tlf. 401 45 012

____________________________________________________

Henriksen Gjestestue AS
Meierivegen 5, 9152 Sørkjosen, tlf. 77 76 76 77

____________________________________________________

Reisa Regnskap AS
Flyplassveien 4, 9152 Sørkjosen, tlf. 77 76 77 98 

Extra Skjervøy
Strandvn. 86, 9180 Skjervøy, tlf. 77 76 22 40

L E N V I K

M Å L S E L V

S K J E R V Ø Y

N O R D R E I S A

HOTELS DESIGNED TO SAY YES! 
radissonblu.com/hotel-tromso

RADISSON BLU HOTEL I TROMSØ HAR GJENNOMGÅTT EN 
OMFATTENDE RENOVERINGSPROSESS. VI  HAR PUSSET OPP 

RESEPSJONEN, MØTE- OG KONFERANSEFASILITETER
OG CHARLY’S BAR & GRILL – SOM HAR FÅTT TILBAKE DET 

ORIGINALE NAVNET.
NYE ENERGIBESPARENDE LØSNINGER SOM UTSKIFTING TIL 

LED-PÆRER OG LYDTETTE, VARMEISOLERENDE VINUDER 
HAR RESULTERT I EN ENERGIBESPARING PÅ HELE 25%.

NYRENOVERT 
MED ENERGISMARTE 

LØSNINGER

173743 TOSZH AD Norges Handicapforbund (90x125).indd   1 13/02/17   13:10

Caretec har agenturer for 
flere hjelpemiddelfirma 
i Norge.

Vi jobber og dekker de 
tre nordligste fylkene og 
har hjelpemidler til 
rehabilitering, aktivitet 
og institusjoner.

Caretec har hovedkontor 
på Setermoen i Troms, 
og betjener herfra hele 
Nord Norge.

Spør oss om råd i valg av utstyr!
Ta kontakt med Jon Petter

Mobil 97707893 eller mail jp@caretec.no  
www.caretec.no 

Har du psykiske eller fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet 
i et trygt miljø.

Vi hjelper deg å lykkes!

www.krokeide.vgs.no      

 ✓ Elektrofag  ✓ Påbygg til generell studiekompetanse
   ✓ Service og samferdsel  ✓ IKT-servicefag
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- funkishelg

VÅG Å VÆR SYNLIG
Tekst: Soraya Baker

 

Denne måneden arrangerer Norges 
handikapforbund Nord-Norge en Funkishelg med 
temaet «Våg å vær synlig», hvordan bli sterke og 
kompetente talerør for egne hjertesaker? Formålet 
med helgen er å bidra til å styrke mestringsfølelse, 
og finne egne måter å løse oppgaver på, slik 
at vi tør å ta ordet og sette dagsorden i egne 
lokalsamfunn. Dette er et prosjekt som er utviklet 
på bakgrunn av tilbakemeldinger medlemmer har 
gitt etter endt kurshelg tidligere. Her uttrykker 
mange at de nøler med å ta på seg oppdrag som 
innebærer å være talerør for funksjonshemmedes 
livsvilkår. Terskelen er høy fordi man ikke har 
nok erfaring, det er skummelt å være synlig, og 
hverdagen spises opp av andre prioriteringer. 

Et eksempel på hva engasjement og det å 
våge å være synlig kan gjøre, finner vi i Frode 
Heggelund og Henriette Andreassen sin innsats 
overfor Tromsø kommune sin behandling 
av funksjonshemmedes mulighet til å gå 
på kino. I Tromsø er det et dårlig tilbud for 
funksjonshemmede som ønsker å gå på kino, man 
er nødt til å ha med seg to ledsagere, og det er 
ikke nok BPA timer til at dette er en god løsning. I 
august talte Frode og Henriette handikappedes sak 
i et møte med Tromsø kommune, og etter nesten 
10 år med dialog har de nå endelig kommet til 

enighet om at en evakueringsheis skal komme på 
plass i løpet av 2018. Denne vil rullestolbrukere, 
og andre som måtte trenge det, kunne bruke hvis 
det skulle oppstå en nødsituasjon i kinoen. Hadde 
det ikke vært for Frode og Henriette sin innsats 
på denne fronten, så hadde rullestolbrukernes 
mulighet til å gå på kino i Tromsø forblitt dårlig. 
Takket være deres engasjement åpnes det derfor 
nå for nye muligheter til både det å gå på kino, og 
annen bruk av kinolokalet i 2018! 

Vi i NHF ønsker å motivere flere av våre 
medlemmer til å gjøre som Frode og Henriette, 
si ifra, stå sammen og være synlige, slik at 
funksjonshemmedes rettigheter blir ivaretatt. 
I løpet av Funkishelgen skal vi derfor gjennom 
dialog, kursing og praktiske oppgaver, styrke 
egen kompetanse i forhold til det å våge å være 
synlige talerør for egne hjertesaker. Oppfølging 
i etterkant, i form av hjelp og støtte til å nå 
egne målsettinger, er en del av kurset. Helgen 
arrangeres i hovedsak for NHFU NN, men vi 
får også besøk av noen NHFUere fra resten av 
landet. Helgen er åpen for de som ønsker å ta 
ordet og vite mer om Norges Handikapforbund, 
eller Norges Handikapforbunds Ungdom, og er 
et lavterskeltilbud som også gir deltakerne en god 
anledning til å være sosial og møte likesinnede.

Dato: 24-26. November 
Sted: Clarion Hotel The Edge, 

Tromsø

#Hvaerdinhjertesak? 
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YES, We Fuck!

Kan du ha sex? Alle funksjonshemmede er vel aseksuelle?  
Homofil? Men jeg trodde du var funksjonshemmet? Det er ikke litt slemt av deg å 

date funksjonsfriske da? Hvordan har du sex? Du har vel ikke kjæreste du som har en 
funksjonsnedsettelse? 

Tekst: Ingrid Thunem
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- yes, we fuck!

Dette er bare noen av uttalelsene ungdommene 
som er medlem hos oss møter. Derfor setter 
Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) 
sex på agendaen! Vi skal de neste to årene 
jobbe konkret med å synliggjøre at mennesker 
med fysisk funksjonsnedsettelse også har en 
seksualitet. Vi er lesbiske, homofile, heterofile, 
aseksuelle, biseksuelle, transkjønnede, vi er 
mangfold, vi er mennesker.

Det toårige prosjektet «Yes, We Fuck!» 
driftes med midler fra ExtraStiftelsen. Jeg er 
ansatt som prosjektkoordinator i 20% stilling, i 
tillegg har NHFU et eget utvalg som bidrar med 
arbeid på området. Neste steg i prosjektet er 
seksualitetssamlingen 3-5. November på Hamar. 
Her skal ungdommen få foredrag på mange 
ulike temaer, og arbeide i samtalegrupper med 
alt fra skeiv identitet til nettdating som tema. 

Til våren kjører vi samme samling i Tromsø, der 
ungdommer fra Region Nord blir prioritert. 

Seksualitet har lenge vært tabubelagt, 
ikke engang helsevesenet har turt å sette 
funksjonsnedsettelse og seksualitet sammen. 
Dette gjør at NHFU sitt arbeid er ekstra 
viktig, slik at alle våre medlemmer kan føle 
seg trygge og ha en sunn seksualitet. Dette er 
problemstillinger som mange ungdommer er 
opptatte av! Men det er ikke slik at sex bare er for 
ungdommer. Derfor har NHF lyst å søke midler 
til et seksualitetsprosjekt med fokus på de over 
30 år. Om du sitter med et ønske om å få et slikt 
prosjekt i gang, eller har noen idéer, ta gjerne 
kontakt med meg på ingrid.thunem@nhf.no.

For seksualitet begrenses ikke av 
funksjonsevne!

Ingrid Thunem

Til våren kjører vi samme samling  
i Tromsø, der ungdommer fra Region 

Nord blir prioritert.
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- NHF Nord-Norge på Facebook

NHF Nord-Norge 
på Facebook

En god ting kan ikke gjentas for ofte, så vi sier det gjerne en gang til  
- NHF Nord-Norge er på Facebook, og vi anbefaler alle å ta en titt med 
jevne mellomrom. Vi poster nesten daglig, og dette er en av de viktigste 

lavterskelkanalene vi har for å kommunisere med dere. 

Tekst: Kirsti Fosshaug
Foto: Kirsti Fosshaug og Soraya Baker

I høst har alle regioner og hovedkontoret brukt 
facebook under dekningen av valgkampen i 
forbindelse med Stortings- og Sametingsvalget 
2017. Vi ser at facebookaktiviteten øker i hele 
organisasjonen. Dette er et fantastisk medium 
når det er liten tid og behov for enkle løsninger, 
samtidig som vi ønsker å komme ut med vårt 
budskap. NHF Nord-Norge hadde under denne 
valgkampen et mål om å gjøre veien mellom 
våre interesser og beslutningsmyndigheter så 
kort som mulig. Regionstyret og våre to ansatte 
har med utgangspunkt i dette vært i Bodø, 
Tromsø og Alta for å knytte kontakter og spre 

vårt viktige budskap. Vi har oppsøkt politiske 
stand og spurt politikere om de kjenner seg 
igjen i våre verdier og vårt budskap. Videre har 
vi spurt om å få ta et bilde av dem for å poste 
dette på vår facebookside. Og det er ingen som 
per i dag som har sagt nei. Tenk det – ikke en! 

Tips til dere alle der ute, det er utrolig 
mye vi kan gjøre med de plakatene som NHF 
har laget i forbindelse med landsmøtet.  Se 
gjerne hvordan vi har brukt plakatene under 
valgkampen og under aktivitetene vi har hatt i 
september og oktober.   

Ønsker du å bli mer aktiv online, men er usikker på hvordan du 
tar i bruk facebook? Ta kontakt med regionskontoret, så vil du få 

hjelp og veiledning. Vi har blant annet laget en mal for hvordan du 
kan være en aktiv NHFer på facebook. 
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Klatregruppa RettOpp

I en koselig og intim klatrehall på toppen av Tromsøya finner du 
klatregruppen RettOpp, klatregruppen som gjør klatring tilgjengelig 

for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Tekst og foto: Soraya Baker

Her møtes både svaksynte, blinde, og bevegelses-
hemmede 1 gang i uken, gjennom hele året. 
Klatregruppen driftes av funksjonshemmede selv, 
med hjelp av klatreinstruktører utenfra. Grete 
Kongsbakk, medlem av klatregruppen, påpeker 
at klatring er en aktivitet som alle før eller siden 
kommer borti, og at funksjonshemmede også bør 
være representert her. 

Klatregruppen begynte med en prosjektsøknad 
som ble sendt i 2004 av Grete, og Sjur Nesheim, 
Sjur er en ildsjel innenfor klatremiljøet i 
Tromsø. Da gruppen ble ferdigstilt i 2007, under 
navnet klatring for alle, stilte Grete sammen 
med Kjell Pedersen opp på TV, blant annet på 
Extrasendingen og på NRK, for å snakke om 
klatremuligheter for funksjonshemmede. Etter 
hvert så de at syns- og bevegelseshemmede 
fungerte godt sammen som klatregruppe, og 
valgte å drifte gruppen selv for nettopp denne 
gruppen funksjonshemmede, med det nye navnet 
RettOpp. I år har RettOpp 10 årsjubileum, og 
Tromsø Klatreklubb 40 årsjubileum. 

Et av medlemmene i klatregruppen er Line 
Hanne Hay. Hun fikk slag for 3 år siden, og 
oppdaget klatring under et rehabiliteringsopphold. 
For henne er det høyre arm og fot som er 
utfordringen, armen bruker hun ikke noe særlig, 

men foten brukes selv om den har mindre kraft. 
«For meg er det lange tak i begynnelsen av en 
klatrerute som er mest utfordrende, da blir det 
vanskelig for meg å komme i gang. Men, man må 
jo ha noen utfordringer også tenker jeg! Klatring 
gir meg veldig mye både fysisk og psykisk. Psykisk 
sett gjør det sosiale i gruppa mye, bare det å bare 
være ilag er veldig fint. Fysisk sett gir det meg 
mye mestring, jeg bygger muskler, og jeg kjenner 
at jeg blir i bedre form. Jeg blir også motivert til 
å trene utenfor klatrehallen. I tillegg jobber jeg 
nå 50 prosent. Så klatring har gitt meg mye også 
utenfor klatrehallen, blant annet positiv effekt 
på arbeidsevnen min». Line forteller at hun liker 
å utfordre seg selv på ruter hun ikke har klart 
tidligere, og at hun fortsatt har fremgang, «første 
gang klarte jeg ikke å komme så høyt opp som jeg 
gjør nå, nå kommer jeg helt opp, og er også ganske 
snar». 

Grete, som har vært med gruppen siden 
begynnelsen, forklarer hvordan klatring også 
stimulerer til hjernetrim. «Når du har klatret en 
rute flere ganger, så lærer du deg å kjenne den etter 
hvert. Man blir på en måte kjent med veggen. Jeg 
snakket med søsteren min en gang om hvorfor jeg 
liker klatring, og da kom vi frem til at det nok er 
fordi at jeg som synshemmet synes klatring er en 
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- klatregruppa RettOpp

Merete Krohn klatrer i 
Brennfjell, Skibotn. Foto: 
Knut Magne Aanestad
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kontrollert aktivitet. Jeg bestemmer farta, uten at 
andre skal si at jeg må skynde meg eller tilpasse 
meg noen andre forhold. En annen ting er at man 
alltid er to under klatringen, enten man er i veggen 
eller nede å sikrer». Som Line også påpeker, så blir 
man kjent med de i gruppa på en litt annen måte 
enn det man får mulighet til ellers, «man føler 
ansvar for hverandre». På dette området påpeker 
begge to at klatregruppen gir dem mye. Man 
knytter vennskap ved å være i denne gruppen, og 
har derfor også endt opp med å være med flere av 
de i gruppen på fritiden også, de har blitt «gode 
venner alle sammen». 

Så hvem er klatregruppen for? 16 år og 
oppover forteller Grete. På grunn av akustikk i 
klatrehallen er det også først og fremst for syns- og 
bevegelseshemmede, hørselshemmede plages. 
«Jo høyere opp man kommer jo flere lyder får 
du inn». Alle i klatregruppen har stort behov for 
verbal kommunikasjon, «når man bruker mye 
energi på å holde seg oppe, kan det være greit å ha 
kommunikasjon med sikreren sin om klatreruta». 
I klatring, som i andre aktiviteter, har man 
rangering av vanskelighetsgradene på klatrerutene. 
Disse går fra A0 til A5, hvor A0 er enklest og A5 er 
vanskeligst. Her forteller Grete at «for en syns- og 
bevegelseshemmet er ikke en firer-rute en firer, 
hvertfall ikke til å begynne med. Men det som er 

artig er at man har lov til alt i en klatrevegg. Man 
har lov til å bruke både lår og armer, noe man ikke 
har stor mulighet til å gjøre når man går bortover 
veien». Her forklare hun også betydningen av 
navnet til klatregruppen. «Vi heter RettOpp, ikke 
fordi det nødvendigvis handler om at man skal 
komme helt opp bestandig, men at klatring for oss 
handler om det å bli kjent med veggen, og finne 
sin egen balanse i samspill med klatreveggen. Det 
med balanse er det aller viktigste, og noe man 
merker effekten av langt utover klatrehallens fire 
vegger». 

Ønsker du å begynne å klatre? Det er gode 
muligheter for å prøveklatre, dette kan gjøres på en 
hvilken som helst trening, og det koster 40 kr for 
leie av utstyr og klatring. Treningen holdes hver 
torsdag fra klokken 19-20.00. Gruppen pleier å gi 
det tre ganger før nye må bestemme seg for om 
de ønsker å begynne eller ikke. Line har tidligere 
valgt å bruke sin støttekontakt som en såkalt 
«treningskompis», og anbefaler andre å gjøre 
dette også. I tillegg er det både instruktører og 
medlemmer i klatregruppen som vil ta deg godt 
imot. Ønsker du å lese mer om klatregruppen, 
finner du mer informasjon her:

www.tromsoklatring.no/content/rettopp
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HØSTSAMLING  
med NHFU! 

Tekst: Linn Marie Talsethagen 
Foto: Henriette Andreassen og Soraya Baker

Hei alle sammen!
NHFU Nord-Norge hadde ei fantastisk 
høstsamling i Tromsø helga 6-8. Oktober. 
Helga var fylt med godt selskap, god mat, 
og mye sosialt samvær. Fredagen var det 
ankomst, informasjon og spill/sosialt samvær, 
og middag på hotellet. Da fikk alle velge selv 
hva de ville ha fra hotellets restaurantmeny. 
Det var booket et møterom der vi hadde 
base. Første kvelden gikk med på å bli bedre 
kjent med nye og å hilse på gamle kjente. 
Lørdagen møttes alle til frokost 10.30, og vi 
hadde oppmøte i resepsjonen 11.30 for å gå 
samlet opp til stand/aksjon på torget i Tromsø 
sentrum. På standen var temaet NHFU 
og aksjonen #IKKEOK. Vi møtte mange 
mennesker som viste interesse og hadde 
spørsmål, og alle deltakerne på samlinga var 
flinke til å ta initiativ til å være med. Noen 
var rundt og tok bilder av folk som holdt 
opp plakater med diverse utsagn og delte 
ut brosjyrer med skriften INGEN ARMER, 

INGEN KAKE? Og diverse faktainfo som 
var igjen fra stortingsvalget. Standen varte 
i 2 timer, fra 12-14. Jeg syns vi fikk utrettet 
mye på den tiden! Etter stand samlet alle seg, 
og gikk å spiste felles lunsj på Egon. Alle var 
tilbake på hotellet ca. 16.00, og da var det 
fritt fram til middag, men de fleste møttes 
og spilte spill på baserommet. Vi møttes i 
resepsjonen 17.40 igjen, og gikk samlet til 
Steakers Tromsø til en hyggelig og fantastisk 
middag. Til forrett fikk vi hvitløksbakte reker, 
hovedrett var 200g indrefilet med brokkoli, 
soppstuing, løkringer og diverse utvalg 
av poteter og sauser. Fantastisk service på 
Steakers. På hotellet på kvelden var det sosialt 
samvær og spill. Søndag skjedde det lite. Alle 
reiste til forskjellige tider, så frokosten var 
separat og folk dro når de ville/måtte. 

Linn Marie
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UNG OG 
TALENTFULL

I helga deltok jeg på min fjerde og siste samling av NHFs 
talentutviklingsprogram (TUP). Dette er et program for medlemmer under 30 år 

som brenner for at alle skal få like muligheter. 

Tekst: Martine Eliasson

Den røde tråden i programmet er påvirkning, hvor du 
lærer om påvirkning gjennom ulike kanaler. Det kan 
være alt fra hvordan du lager kampanjer og uttaler deg i 
media, til å skrive leserinnlegg. Du får også muligheten 
til å lage et eget prosjekt. Her er det du som er sjefen! Du 
bestemmer selv innholdet i prosjektet og hva det skal 
bunne ut i. Det kan være alt fra å lage en kampanje om 
universell utforming, til å arrangere en temadag om BPA. 
Det viktigste er at du velger noe som du er interessert i 
og synes er gøy å jobbe med. Kanskje du rett og slett vil 
utvikle dine evner som tillitsvalgt i organisasjonen. Husk; 
det er ikke et prosjekt som er for lite. Store fremskritt 
begynner med de små skrittene. 

Det beste med TUP for min del var å bli kjent med 
nye mennesker, og lære å bli tryggere på meg selv. 
TUP hadde en arena hvor det var lov til å feile. Jeg har 

blitt tryggere på mine meninger og lært hvordan jeg 
uttrykker disse. Jeg har gjort ting jeg i utgangspunktet 
ikke turte, og mestret dem. I tillegg var jeg så heldig 
å få tilbringe fire helger med fantastiske mennesker. 
Mennesker som brenner for det samme som meg, og 
som har lært meg utrolige mye: Dere er omsorgsfulle, 
kloke, kunnskapsrike, og har en utrolig varm 
medmenneskelighet. Jeg er heldig som har fått lov til 
å bli kjent med dere. Samlingene hadde ikke vært det 
samme uten dere!

NHF har også signalisert at de har lyst til å arrangere 
en ny runde med TUP i 2018 og 2019. Deltakere 
rekrutteres fra hele landet, og aktuelle deltakere vil 
bli intervjuet for å se om de er kvalifisert til å delta. 
Spørsmålene vil omhandle egen motivasjon og kapasitet 
til å delta i programmet.

Foreløpig innholdet i programmet

Samling 1 (vår 2018)
Identitetsbygging, påvirkning, 

NHFs ideologi og interessepolitiske 
arbeidsoppgaver

Samling 2 (høst 2018) Medietrening

Samling 3 (vår 2019) Valgkamp, påvirke 
ungdomspolitikere 

Samling 4 (høst 2019) NHFs interessepolitikk

Er du den neste TUP-deltaker? 

Du kan selv melde din interesse  
til Torleif Støylen, email:  
torleif.stoeylen@nhf.no 

PS: Du vil ikke angre!

Takk for reisen!
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Kommentar:

Budsjettider

Bianca Bernhoft Løkkeberg 
Interessepolitisk rådgiver 
NHF Oslo

Nå har byrådets budsjettforslag for 2018 kommet, og 
vi i NHF Oslo har vært på deputasjoner i Rådhuset. 
I samferdsels- og miljøkomitéen snakket vi igjen om 
funksjonshemmedes behov i møte med bilfritt byliv, 
og mangelen på tilgjengelighet i kollektivtransporten. 
Vi minnet dem på vår kampanje fra tidligere i år, 
«Fjern gæppen», som gikk på avstanden mellom 
vogn og perrong på T-banestasjonene. Denne løftet 
spesielt fram Løren stasjon som åpnet i 2016, og 
som heller ikke har god tilgjengelighet for hverken 
rullestolbrukere eller blinde.

Før sommeren stilte komitémedlem Sunniva 
Eidsvoll (SV) spørsmål til byråd Lan Marie Berg om 
situasjonen med «gæppen» på Oslos T-banestasjoner. 
Byråden sier at hun har utarbeidet svar i samarbeid 
med Sporveien, og skriver bl.a.: «Mange som bruker 
rullestol er flinke til å komme over fysiske hindringer, 
og kan komme seg trygt på T-banevognen selv om det 
er et stort gap mellom vognen og plattformen.»

Dette er formuleringer vi ofte møter på, meninger 
fra institusjoner og myndigheter om hvorvidt 
personer med funksjonsnedsettelser er «flinke» nok 
til å overkomme hindringer de møter på. I Fjern 
gæppen-kampanjen har vi løftet fram to sitater fra 
medlemmer: «Jeg tar selv T-banen flere ganger i uka, 
og som rullestolbruker er det ekstremsport.» (Ida 
Hauge Dignes, NHFU Oslo). «For å klare å komme 
over gæppen og inn på vognen, så må jeg ta fart og 
kjøre mot inngangen i høy hastighet. Hvis det er andre 
folk ved inngangen, må jeg da samtidig rope at de må 
passe seg. Jeg har heldigvis aldri skadet noen, men jeg 
har hjertet i halsen hver gang. Jeg kjørte inn i veggen 
en gang da, men da var det bare jeg som slo meg.» (Jon 
Kjølberg, bruker av elektrisk rullestol). Hvor flink skal 
man måtte være for å kunne ta T-banen til jobb? Hvor 
risikovillig?

Vi husker også rapporten Transportøkonomisk 
institutt kom med i 2015 på oppdrag fra Delta-
senteret, Kollektivtransport for personer med 
nedsatt funksjonsevne – erfaringer fra ikke-brukere. 

Her var deres overraskende problemstilling at «På 
tross av flere år med fokus på universell utforming 
i kollektivtransporten ser det fortsatt ut til å være 
mange med nedsatt funksjonsevne som av ulike 
grunner velger å ikke reise kollektivt.» Videre 
har de besluttet at «Manglende informasjon, 
manglende kjennskap til systemet, manglende tillit 
til transportsystemet som helhet, og manglende 
selvtillit og forventninger om problemer hos brukerne 
skaper usikkerhet og fungerer som barrierer mot å 
reise kollektivt.» I stedet for å fokusere på de alvorlige 
manglene ved kollektivtransport i Norge, har TØI 
igjen nøret oppunder ideen om at funksjonshemmede 
rett og slett har et holdningsproblem. På kildelisten 
finner vi for eksempel ikke SWECOs rapport fra 
2012, Kartlegging av universell utforming ved 
metrostasjoner i Oslo og Akershus. Denne slår fast at 
ingen av de 101 stasjonene når den høyeste standarden 
for tilgjengelighet, og kun 30% når «tilgjengelig» 
standard (i vår mening en ugyldig standard).

Jeg pratet nylig med en kvinne som bor ved en 
T-banestasjon med stor «gæpp», som gjerne skulle ha 
brukt kollektivtransport. Hun fortalte at hun ikke turte 
å ta sjansen, at hun var redd for å skade seg, men at 
hun følte seg pysete som ikke gjorde det. Hun hadde 
jo hørt om andre i rullestol som hadde fått det til! 
Dette skal altså være den doble byrden for personer 
med funksjonsnedsettelser i Oslo. Ikke bare skal 
man bli behandlet som en annenrangs borger når det 
gjelder tilgangen på kollektivtransport, men man skal 
i tillegg sitte med følelsen av at problemet ligger hos 
deg selv. Det er du som ikke er flink nok, ikke har nok 
selvtillit, ikke er optimistisk nok med tanke på mulige 
problemer.

Denne holdningen finner vi oss ikke i et sekund, og 
vi kommer ikke til å gi oss med å plassere skylden på 
makthaverne som ikke lager et inkluderende samfunn. 
Kampen fortsetter!
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NYTT FRA NAV

Bente Kaldheim 
Avdelingsdirektør NAV  
// Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus
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Bytte hjelpemiddel
Har du hatt et hjelpemiddel du har vært 
fornøyd med i mange år, blir du kanskje ikke så 
fornøyd når ergoterapeuten i kommunen eller 
hjelpemiddelsentralen sier at du ikke kan få samme 
hjelpemiddel når det gamle er utslitt. Men det er en 
årsak til at det er sånn.

I 2016 kjøpte NAV inn hjelpemidler for ca. 2,6 
milliarder kroner. Bare i Oslo og Akershus kjøpte 
vi hjelpemidler for 550 millioner kroner. Men 
hjelpemiddelsentralene kan ikke bare kjøpe inn de 
hjelpemidlene de ønsker. NAV må forholde seg til lov 
og forskrift om offentlige anskaffelser som gir føringer 
og pålegg for anskaffelsesprosessen.

Mange hensyn å ta
I anskaffelsesprosessen skal mange kriterier ivaretas. 
Brukernes behov står i fokus for å sikre riktig 
hjelpemiddel og et tilstrekkelig utvalg. Det må 
fremkomme hvilke standarder de ulike produktene 
skal oppfylle. Det stilles miljøhensyn i anskaffelsen, 
og leverandører må forplikte seg til å respektere 
grunnleggende krav til menneskerettigheter og 
arbeidstakerrettigheter. Gjennom anskaffelsene skal 
NAV også stimulere til nyskapning og innovasjon, og 
det skal vurderes om gjenbruk av hjelpemidlene som 
anskaffes er hensiktsmessig. Pris er også viktig.

I NAV er det Kontoret for brukeranskaffelser (KBA) 
som har ansvaret for anskaffelsesprosessen, men 
rådgivere og teknikere fra hjelpemiddelsentralene 
deltar i alle anskaffelsesteam. Anskaffelsene lyses ut 
i anbudsbasen DOFFIN. Alle anskaffelsesprosessene 
ender opp i en rammeavtale. I dag finnes det sentrale 
rammeavtaler på de fleste hjelpemiddelområdene. 
Avtalene finner du på Hjelpemiddeldatabasen. De 
fleste rammeavtalene gjelder i to pluss ett, pluss 
ett år. Det vil si fire år til sammen. Etter det må det 
gjennomføres nye anskaffelsesprosesser.

Nye rammeavtaler i høst
I høst har NAV inngått tre nye rammeavtaler. I august 
kom avtalen om elektrisk hev og senk av innredning 
på kjøkken og bad. I september kom rammeavtalen for 
ståstativ, gå- og ståtreningshjelpemidler, og i oktober 
kom rammeavtalen om hjelpemidler for seksuallivet. 

Førstevalget må vurderes
Det skal alltid vurderes om førstevalget i 
rammeavtalen dekker behovet ditt, før lavere rangerte 
produkter vurderes. Dersom du trenger et av de 
lavere rangerte produktene, må dette begrunnes 
i søknaden. Hjelpemiddelsentralen må registrere 
dokumentasjonen i sitt datasystem, og Riksrevisjonen 
vil kunne ta stikkprøver på at avtalene følges når de 
gjennomfører revisjoner. Hvis ingen av produktene i 
rammeavtalen dekker behovet ditt, er det mulig å søke 
om dispensasjon.

Så, hvis hjelpemidlet ditt går i stykker, kan det være 
at du får et nytt hjelpemiddel av et annet merke enn 
det du hadde. Men du skal få dekket behovet ditt, selv 
om du ikke får velge merke. 

Sjekk hjelpemiddeldatabasen
Mer om rammeavtalene NAV har inngått, finner du på 
www.hjelpemiddeldatabasen.no. Her finner du bilder 
av produktene, artikkelnummer, mål og spesielle 
egenskaper. Du finner også alle deler og tilbehør til 
hjelpemidlene på samme sted. Alle rammeavtaler 
legges ut på hjelpemiddeldatabasen. Så det er like greit 
å gjøre seg kjent med den, først som sist.
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sudoku

Vi ønsker å oppfordre til litt hjernetrim i løpet av julen, og har derfor inkludert en 
Sudoku-side i denne utgaven. 

Løsningen sendes til nhf.nordnorge@nhf.no, og trykkes i neste utgave.  
Innsendingsfrist er: 05.02.2018. Vinneren får tilsendt flaxlodd.

LETT LETT

MEDIUM VANSKELIG



- annonser
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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 05. februar 2018.  
Vinneren får tilsendt flaxlodd”



- topptekst
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De beste ønsker om en god jul og et godt 
nytt år! Julehilsner fra Barbro, Gunnar, 
Jan-Erik, Terje, Inger, Kirsti og Soraya. 
Regionkontoret har stengt fra 21.12.2017 
til 03.01.2018



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

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

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

.................................................................................................................................................
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- løsning kryssord

Løsning fra forrige utgave

Navn: 

Adresse: 

Postnr./Sted:

Løsningsord:

Vinneren av forrige utgaves kryssord er Anne-Mette Nilsen. Du vil motta Flaxlodd i posten. 
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- oversikt kontaktpersoner

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

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

Vararepresentanter: 
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) Troms 
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 
arvideilertsen@gmail.com

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: 470 20 634

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


