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REDAKTØR
Soraya Baker
organisasjonskonsulent

Vi går mot lysere tider! 

2018 blir et spennende år for NHF. 
Organisasjonen er allerede i gang med 
fire nye spennende prosjekter, og har 
iverksatt omorganisering av 
administrasjonen for å styrke forut-
setningen for en vellykket gjennomføring 
av den nye strategien. 

De fire prosjektene er landsdekkende, 
og region Nord stiller med meg som 
prosjektleder for prosjektet «Modernisering 
av medlemsorganisasjonen – NHF for 
alle!». Her skal vi se på hvordan vi kan gi 
organisasjonen en yngre profil og møte 
medlemmenes behov på best mulig måte. 
Vi ønsker å være en motiverende og 
inkluderende organisasjon som treffer vår 
medlemsbase. 

Har du innspill til hvordan vi kan 
møte dine behov som NHF medlem 
bedre? Kom gjerne med innspill! Jeg kan 
nås på: soraya.baker@nhf.no

Her i Nord begynner dagene å bli 
lenger, vi har endelig fått solen tilbake, 
og vi ser positivt på dagene og ukene 
som kommer. Med et nytt år kommer ny 
giv og nye prosjekter! Regionskontoret, 

regionstyret og representanter fra NHFU 
har allerede vært i Alta for å sette BPA 
på dagsorden. Dette markerte en flott 
start på årets arbeid. I denne utgaven av 
regionbladet kommer mye av fokuset til 
å være på BPA og den grunnleggende 
menneskerettigheten det er å være en 
aktiv samfunnsdeltaker. 

Vi er også inne i en flott vintersesong, 
og vi har med en artikkel om hvordan 
være aktiv på vintertid, med intervjuer 
av nordnorske idrettsutøvere og tips til 
hjelpemidler. 

- Soraya
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LEDER
Barbro Holmstad

regionleder

 Godt nyttår til alle sammen! 

2018 tror og håper jeg vil være det året der NHFs nye 
strategi implementeres i alt vi gjør i organisasjonen. 
Det er noen måneder siden landsmøtet vedtok den nye 
strategien, og nå begynner jobben. Ett av punktene er å 
bygge en sterk vi-kultur. En kultur hvor vi skal jobbe bedre 
sammen. Tettere sammen. Ikke minst skal vi jobbe oftere 
sammen. Og, det er jo en vinn-vinn situasjon for alle, ikke 
sant? Som George Bernard Shaw sa det: «Hvis du har et 
eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi begge fortsatt ett 
eple. Men hvis du har en ide og jeg har en ide og vi bytter, 
vil vi begge ha to ideer»

Jeg tenker det vil ta tid før det blir en selvfølgelighet å 
tenke inkludering i alt vi gjør. Men det er ganske enkelt, 
og litt det vi lærer våre barn: Alle skal få være med på 
leken. En forenklet måte å tolke det på? Kanskje. Men, 
hvem er vi i NHF om ikke vi – av alle – tenker inkludering 
i vår jobb? Resultatet kan være flere gode ideer, ideer som 
utfyller hverandre og som gjør resultatet mer helhetlig. Vi 
ønsker et varmere og bedre samfunn for alle. 

Vi sto sammen i hjelpemiddelsaken. Både 
enkeltmedlemmer, ulike organisasjonsledd, lokallag, 
kommunale råd, profesjoner og ikke minst NHFU var 
sterke klare stemmer inn til politikere – og vi seiret! Det 
føltes godt å vite at vi var så mange som jobbet sammen 
om samme sak, som sa ifra på ulike måter og med ulike 
stemmer. Sammen ble vi et kor som ingen kunne unngå å 
høre. 

I skrivende stund står jeg på farten til Alta. I tillegg 
til å ha regionstyremøte, skal vi møte representanter fra 
det kommunale rådet i Alta. Vi skal bli kjent med hva 
rådet jobber med, og diskutere hvordan vi kan jobbe 
sammen fremover. Vi skal også møte FFO Finnmark, 
med samme intensjon: bli kjent med hverandres arbeid 
og fokusområder, og diskutere hvordan vi kan dra 
veksler på hverandre. Sist, men ikke minst skal vi møte 
bistandsavdelingen for å snakke om BPA. Vi får delt våre 
erfaringer og kunnskap om BPA direkte til ansatte som 
står for saksbehandling og tildeling av BPA. Alle møtene 
står i samarbeidets tegn. 

Representanter fra NHFU skal også være med til Alta. 
De har planlagt en BPA-aksjon vi i regionstyret skal få 
være med på. Når vi dagen etter har regionstyremøte, 
skal NHFU være med – og jeg håper at vi kan samarbeide 
med NHFU i mange saker fremover. Å komme sammen 
er begynnelsen. Å holde sammen er fremgang. Å arbeide 
sammen er suksess (Henry Ford). 

Det er liksom ikke verre en å huske å spørre: «Hei, vil 
dere og være med?» For vi jobber jo for det samme, alle 
sammen, ikke sant?
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Innhold:

 3   - Leder
     Godt nyttår alle sammen!  

 6   - Aktuelt
     Politikk, forskning, lokalt  
     + planlagte  arrangementer

14   - Hele NHF sto sammen  
	 	 	 	 	 	 og	vi	fikk	gjennomslag
      #Nokernok-kampanjen

21   - Vi vil leve, ikke bare eksistere! 
      BPA-aksjon i Alta. 

22   - Vinteraktiviteter for funkiser 
      Vinter og snø kan by på et mangfold av  
      aktiviteter for funksjonshemmede, og  
      kan passe de fleste bare forholdene  
      legges til rette for det.

28   - Tipsserie (NY)
      Nysgjerrig på BPA?

Aksjon: Regionstyret og NHFU var i Alta i 
februar. Her synliggjorde de BPA-saken!
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- aktuelt

Sosiale medier-dag i Bodø 
LOKALT

Fra 23-25 mai kommer regionstyret til å være i Bodø. Her vil fokuset være på sosiale 
medier, og det vil blant annet bli arrangert kurs om bruk av sosiale medier generelt 
og i forbindelse med hjelpemidler. Kursene vil være for medlemmer av NHF og 
NHFU, og styret håper at både unge og eldre har mulighet til å komme!

Seksualitetssamling i Tromsø
LOKALT

NHFU har igjen gleden av å invitere til seksualitetssamling. 
Denne gangen skal samlingen være i Nordens Paris, Tromsø. 
Samlingen er 27-29 april. Seksualitetsutvalget kan love en 
sosial, spennende og lærerik helg! Samlingen er åpen for alle 
våre medlemmer fra 13-30. Mari Storstein som har laget søsken 
kommer, kommer du? 

Ikke flere i jobb
FORSKNING

En ny rapport viser at økt bruk av midlertidige ansettelser 
ikke bidrar til at funksjonshemmede kommer i jobb. Nå er 
arbeidsmiljøloven oppe i Stortinget på nytt og Handikapforbundet 
foreslår flere viktige tiltak. Se nhf.no for å lese mer om 
rapporten og NHF sine forslag til tiltak som i realiteten vil 
ha effekt på sysselsettingen av funksjonshemmede.
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- aktuelt

Regionstyremøte på Thon Hotel Alta 
LOKALT

Fredag 16. februar ble årets første regionstyretmøte holdt. Her ble blant annet 
virksomhetsplanen for 2018/2019 vedtatt. Den ligger tett opp mot NHFs nye 
strategi og satsningsområdene her. Styret ønsker at NHF Nord-Norge skal reise mer 
ut til lokallagene, og dette skal blant annet bli gjort i forbindelse med årsmøtene. 
Det skal også bli gjennomført flere aksjoner, og legges inn større innsats for å 
være synlige i sosiale medier. Det skal også satses mer på samarbeid på tvers av 
organisasjoner, og på tvers av NHF og NHFU. Lederen for NHFU Nord-Norge, 
Dagny Sofie Dahl, og styremedlem Frode Heggelund deltok på regionstyremøtet.

Slik får vi flere funksjonshemmede i jobb 
FORSKNING

Andelen personer med nedsatt funksjonsevne i jobb har stått stille de siste ti årene, 
dette til tross for en rekke tiltak på området, som IA-avtalen fra 2001, rundhåndet 
bruk av penger på stønader og tiltak, lovforbud mot diskriminering i arbeidslivet, og 
ratifisering av FN-konvensjonen i 2013. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var 
45 prosent av de mellom 16 og 66 år med nedsatt funksjonsevne i 2007 ute i jobb. I 
2017 lå dette tallet på 43 prosent. Forsker Bjørn Hvinden ved NOVA på Høyskolen 
i Oslo og Akers us (HiOA) har kommentert disse funnene på forskning.no og 
mener det er god grunn til å spørre om ikke Norge burde ha fått bedre uttelling 
med alle disse tiltakene. Norge har gjennom ratifiseringen av FN-konvensjonen om 
rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, forpliktet seg til å inkludere 
funksjonshemmede i arbeidslivet. Funksjonshemmede skal ha mulighet til full og 
effektiv deltakelse i samfunnet. Forbundsleder, Arne Lein, mener et godt tiltak her 
kan være å gi de som starter på en utdanning og som tar opp studielån, en garanti 
for at låne blir slettet dersom de ikke klarer å få seg jobb. Han påpeker at mange ikke 
våger å ta utdanning fordi de ikke vet om de får en jobb, eller klarer å jobbe fulltid. 
Mange blir derfor skeptisk til å påføre seg selv de kostnadene det innebærer å ta opp 
studielån. Lein mener også at arbeidsgivere kan ta på seg et større ansvar, blant annet 
ved hjelp av kvotering som virkemiddel. Les mer på forskning.no

BPA-aksjon på AMFI Alta 
LOKALT

I februar inviterte NHFU NHF 
og Prima Assistanse med seg på 
BPA-aksjon på AMFI Alta. Gjennom 
BPA-aksjonen ønsket NHFU å nå frem 
med budskapet «Alle har rett til å leve, 
ikke bare eksistere!». Her ble NHF 
synliggjort, det ble spredt informasjon 
om BPA-ordningen og det ble utført 
en underskriftskampanje. Altaposten 
møtte også opp for å dekke aksjonen, 
og ungdommen stilte med glede opp for 
kommentarer; «Vi vil bestemme over 
våre liv. Det er ikke rett at kommunen 
skal bestemme når vi skal komme oss ut, 
sa Frode Heggelund til Altaposten

Endringer i blåreseptordningen 
POLITIKK

Prioriteringskriteriene «alvorlighet, nytte 
og ressursbruk» legges til grunn for 
utdeling av blå resept fra og med 1. januar 
2018. Et legemiddel innvilges refusjon på 
blå resept bare dersom kostnadene står i 
et rimelig forhold til nytten av legemidlet 
vurdert opp mot tilstandens alvorlighet. 
For pasienter som allerede har fått 
innvilget individuell stønad på blå resept 
blir det ingen endring. For å lese mer om 
hva slags endringer dette vil medføre for 
individuell stønad: 
https://helsedirektoratet.no/nyheter/
endringer-i-blareseptordningen-fra-1-
januar-2018

Utredning av «urovekkende 
trekk» ved arbeidsmarkedet 
FORSKNING

En ekspertgruppe ledet av 
økonomiprofessor Steinar Holden 
skal utrede «urovekkende trekk» ved 
arbeidsmarkedet. Utredningen er på 
bestilling fra arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie (H), og er basert på et 
behov for å se nærmere på utviklingen 
i det norske arbeidsmarkedet. Her 
skal blant annet støtteordninger for 
inntektssikring vurderes, og gruppen 
skal også se til andre land for lærdom og 
erfaringer.
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Sanksjoner hjelper ikke
FORSKNING

I følge en vitenskapelig artikkel 
publisert i European Journal of  
Social Security, har ikke sanksjoner 
og lav kontantstøtte hatt noen målbar 
effekt på arbeidsledige som ikke er 
kvalifisert som samfunnsmessig «sterke». 
Forskningen gjelder Danmark, og resten 
av velferdsstatene i Europa. Her påpekes 
det blant annet at for at sanksjonen 
skal fungere, må man ha mulighet til å 
reagere på den og at virksomheter er 
villige til å ansette, dette er ofte ikke 
tilfellet.

Pizzakveld NHFU i Tromsø
LOKALT

Er du medlem av NHFU Nord-Norge? 
Eller lurer du på om NHFU er noe for 
deg? Fredag 9. mars inviterer vi i styret 
til åpen pizzakveld i Tromsø, og håper 
å se både gamle og nye fjes! Tid og sted 
kommer på facebooksiden vår: NHFU 
Nord-Norge. 

Kun 40 prosent av unge 
funksjonshemmede er fornøyde 
med livet 
FORSKNING

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser 
at unge med nedsatt funksjonsevne 
har dårligere livskvalitet enn resten av 
befolkningen. For mens 75 prosent 
i alderen 25-44 år rapporterer at de 
stort sett er fornøyde med livet og ser 
det som meningsfylt, er andelen blant 
unge funksjonshemmede halvparten, 
og ligger nede i 40 prosent. Resultatet 
knyttes til manglende sosial omgang 
med andre mennesker, helseutfordringer, 
mangel på arbeidstilknytning, ensomhet 
og diskriminering. Sammenlignet 
med unge generelt opplever unge 
funksjonshemmede større utfordringer 
på disse områdene enn resten av 
befolkningen. 

5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med 
nedsatt funksjonsevne
POLITIKK

Allerede under regjeringsforhandlingene ble partiene enige om en 
«inkluderingsdugnad» rettet mot å få utsatte grupper inn på arbeidsmarkedet. Etter 
dannelsen av trepartiregjeringen, bestående av Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet, 
ble dette konkretisert i den nye regjeringens politiske plattform. Her foreslår de 
blant annet at «minst 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt 
funksjonsevne». I følge tall lagt frem i Handikapnytt er det ansatt 171 000 ansatte 
i staten, om staten lykkes med de nye retningslinjene, vil 5 prosent statsansatte 
funksjonshemmede utgjøre en sysselsetting på 8550 personer, en tidel av alle 
funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet i dag, men som ønsker å komme 
seg ut i jobb. Forbundsleder Arne Lein’s anerkjenner regjeringsplattformens positive 
intensjoner, men sier det gjenstår å se hvilke virkemidler regjeringen setter inn for å 
nå sine mål, og om dette vil føre til en reell forskjell fremover. 

Frykter regjeringen vil gå til angrep på trygdesystemet 
POLITIKK

Sjefsøkonom i LO, Roger Bjørnstad, frykter regjeringen vil gå til angrep på 
trygdesystemet når de skal sette i gang dugnadsarbeidet med å få flere i jobb. 
Bjørnstad mener det er viktig å følge opp med en riktig resept på utfordringen, og 
at årvåkenhet i forhold til hvordan regjeringen kommer til å angripe problemet er 
viktig. Han er redd at man tror problemet ligger i at folk ikke ønsker jobb. Dette er 
feil sier han, og påpeker at mangelen på jobber og mangel på kvalifisering er det som 
er hovedproblemet. «At så mange unge er uten jobb skyldes ikke dårlige holdninger 
eller generøse trygdeordninger. Det skyldes et tøffere arbeidsliv… det har vi ikke råd 
til lenger». Saken er hentet fra FriFagbevegelse.no
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En styrking av barns rettigheter 
POLITIKK

1. januar 2018 trådte endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven, og i helsepersonelloven, i kraft 
som styrker barnepasienters rett til medvirkning og 
medbestemmelse. Barns rett til å få informasjon og til å 
bli hørt er nå tatt inn i pasient- og brukerrettighetsloven. 
Barns rett til å bli hørt når andre samtykker på deres 
vegn e er også blitt justert, barn skal nå bli hørt fra de er 
i stand til å danne seg egne synspunkter om helsehjelpen, 
og gjelder fra barn fyller syv år. Det skal i tillegg fra de er 
12 år legges stor vekt på deres meninger. Helsepersonell 

har også fått en utvidet plikt til å ivareta mindreårige 
søsken til pasienter med alvorlige helseproblemer, og 
mindreårige barn som er etterlatte av søsken og foreldre. 
Videre er det innført et unntak fra helsepersonells plikt 
til å informere foreldre eller andre med foreldreansvar 
dersom tungtveiende hensyn til barnet taler mot å 
informere dem. Dette kan for eksempel hjelpe barn 
utsatt for vold og overgrep som frykter straff  fra 
foreldre. 

AEV virker mot sin intensjon
FORSKNING

Navs arbeidsavklaringssystem (AEV) virker imot sin intensjon 
om å være et bindeledd mellom bruker og Nav. Innføringen 
av AEV skulle sikre bedre oppfølgingen av utsatte personer 
på arbeidsmarkedet, inkludert unge funksjonshemmede. 
Nav-reformen, inkludert systemet for arbeidsavklaring, 
kan ses på som en respons på kritikken rettet mot den lave 
sysselsettingsraten blant personer med nedsatt funksjonsevne 
og ble innført i 2010. AEV skal blant annet beskrive brukernes 
ressurser, og ikke utfordringer, og se dette opp mot arbeidslivets 
krav, basert på en prosess med brukermedvirkning. I en 
studie gjennomført av Jan Tøssebo, direktør ved NTNU 
Samfunnsforskning og Sigrid Elise Wik, forsker ved NTNU 
Samfunnsforskning, belyses det hvordan AEV fungerer i praksis. 
Studiet viser lite samsvar mellom intensjon og praksis. Selv om 
brukerne vet at de går gjennom en arbeidsavklaring er selve 

arbeidsevnevurderingen ukjent for dem, og fungerer derfor 
ikke som et bindeledd mellom bruker og Nav. Brukerne er i 
liten grad involvert i utarbeidelsen av sin AEV, av de 17 Nav 
ansatte som inkluderes i studiet, var det kun èn som rutinemessig 
utførte arbeid med sin bruker. Nav-ansatte bruker i tillegg 
arbeidsevnevurderingen varierende, og studiet viser videre at 
både AEV og oppfølgingen fra Nav passer ressurssterke brukere 
best.
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- brukerstyrt personlig assistanse 

For stor avstand mellom intensjon og virkelighet

Hvordan BPA 
tilbudet oppleves av 
funksjonshemmede 
Tekst: Soraya Baker Foto:colourbox.com

Klager på avslag og tildeling av for få assistansetimer. Brukerstyring svekket, og for få 
timer til å ivareta personlig hygiene. Det er stor avstand mellom intensjon og virkelig etter 
rettighetsfestingen av BPA-ordningen i 2015, fastslår NHFs BPA-rapport (2017). 
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- brukerstyrt personlig assistanse

Retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er 
en sentral kampsak for Norges Handikapforbund 
(NHF). I desember la NHF frem resultatene av sin 
BPA-undersøkelse, som avdekker hvordan brukere 
selv opplever assistanseordningen. Intensjonen 
har vært å styrke funksjonshemmedes rett og 
mulighet til selvbestemmelse og samfunnsdeltakelse. 
Resultatene fra rapporten viser at det er stor avstand 
mellom intensjon og virkelighet. 

Bakgrunnen for undersøkelsen er en rekke 
henvendelser som NHF mottok etter at BPA ble 
rettighetsfestet i januar 2015. Rettigheten er hjemlet 
i Pasient og brukerrettighetsloven for personer 
under 67 år med langvarig og stort behov for 
assistanse. Selv om ikke rettigheten omfatter alle 
som har behov for BPA, er rettigheten en viktig 
delseier for handikapbevegelsen. Myndighetene 
har vektlagt grunnverdiene «likeverd, likestilling 
og samfunnsdeltakelse» som klare føringer for 
BPA-ordningen. Likevel har NHF fått mange 
henvendelser om at man ikke har fått de timene 
man har krav på, at mange avgrenser rettigheten 
på en måte som undergraver brukerstyringen, og at 
kommunene rett og slett ikke innfrir intensjonene 
med BPA. Det er særlig unge som har meldt inn 
dette. Flere har måtte gi opp studier, og forsøk på 
å komme i arbeid og/eller det å delta på viktige 
aktiviteter som organisasjonsarbeid og politisk 
deltakelse. 

Årsaken til det som oppleves som en 
innskrenkelse av rettigheten ser ut til å ligge i 
formuleringen av det nye rundskrivet, som har 
gjort det mulig for kommunene å utnytte det 
handlingsrommet de har til rådighet. Til tross 
for at myndighetene vektlegger viktigheten av 
BPA for å styrke muligheten til «yrkesdeltakelse, 
utdanning og et aktivt og selvstendig liv», står 
det også at timeantallet «skal … være det samme 
som om tjenester ikke var organisert som BPA», 
og at rettigheten ikke berører «tjenestemengden 
til brukeren». Dette tolkes av kommunene som at 

tildelingen av BPA-timer ikke innebærer flere timer 
enn det kommunen tilbyr med de tradisjonelle 
tjenestene. Dette hadde vært uproblematisk dersom 
de tradisjonelle tjenestene oppfylte behovene for 
samfunnsdeltakelse, det gjør de imidlertid i liten 
grad. Resultatet er at selv om en person får BPA, 
blir timetildelingen så liten at det ikke muliggjør 
deltakelse i samfunnet.

Undersøkelsen viser også at muligheten til å leve 
et selvstendig og aktivt liv innskrenkes med unødige 
forbud, kontroll og manglende tillit fra kommunens 
side. Det har i tillegg blitt en mer krevende prosess 
å søke om BPA etter rettighetsfestningen. En høy 
andel må klage både på avslag på søknader og 
på tildelingen av assistansetimer. Undersøkelsen 
viser også at arbeidsdeltakelse og antall BPA-timer 
henger tett sammen. Arbeidsdeltakelse faller ved 
innstramming av antall timer. Men undersøkelsen 
har også avdekket en positiv trend etter 2015, 
flere funksjonshemmede barn og unge får tildelt 
BPA etter rettighetsfestingen. Samtidig viser også 
undersøkelsen at unge både studerer og arbeider, 
mot alle odds. Konsekvensen her er likevel at 
de heller velger å kutte i sosial kontakt og andre 
aktiviteter, og som en konsekvens fratas de 
muligheten til å delta ute i samfunnet på like vilkår 
som andre. BPA-rapporten viser in sin helhet at det 
ikke er godt nok med gode intensjoner i regelverket, 
NHF mener at BPA-rettigheten må utvides og 
styrkes slik at funksjonshemmede slipper å måtte 
kjempe for sine rettigheter! 

Funn: 
 - 31 % har måttet klage på avslag om BPA
 - 36 % har ikke nok assistansetimer til å dekke  

 behovet sitt 
 - 70 % må nedprioritere sosialt liv og fritid –  

 og NB! Dette gjelder 100% av dem under 18 år 
 - 30 % må nedprioritere grunnleggende behov,  

 som dusjing og tannpuss

«Det er ikke godt nok med gode 
intensjoner i regelverket, BPA-
rettigheten må utvides og styrkes» 



14

- felles innsats

Hele NHF sto 
sammen	og	vi	fikk 

 gjennomslag!
Tekst: Kirsti Fosshaug Illustrasjon: Herb
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- felles innsats

Denne høsten har vi blitt bedre kjent med 
NHF sin nye strategi, og vi har også begynt å 
jobbe i tråd med føringene. Dette har skapt et 
engasjement i hele organisasjonen, men det 
beste av alt er at vi ser at vår nye måte å jobbe 
på gir resultater. Et eksempel er kampanjen 
#Nokernok hvor vi fikk stoppet raseringen av 
hjelpemiddelordningen. 

Litt om bakgrunnen
I forslaget til statsbudsjettet for 2018 
foreslo regjeringen å gi kommunene 
finansieringsansvar og flere oppgaver 
på hjelpemiddelområdet. Norges 
Handikapforbund reagerte fordi vi mente at 
regjeringen med dette ville rasere en ordning 
som i hovedsak fungerer godt. Vårt ønske 
er heller en forbedring/justering av dagen 
ordning.

NHF ble tidlig involvert i prosessen, men 
vår fellesinnsats startet mai 2017 ved at vi fikk 
trykket opp postkortene som ble sendt ut til 
lokallag og landsforeninger. Målet var å gjøre 
kommunepolitikere og ansatte kjent med 
regjeringens forslag, og vi oppfordret alle om 
å benytte seg av muligheten til å komme med 
en høringsuttalelse. Vi så tidlig at vi ikke sto 
alene i denne saken. Ergoterapeutene og FFO 
var på vår side. I denne prosessen var dere i 
lokallag og landsforeningslag fantastiske, og 
vi fikk ut postkortene, og dere kom i samtale 
med ulike aktører i lokalmiljøene deres. Og 
dette var et viktig grep, for vi så at mange 
kommuner benyttet seg av muligheten til å 
komme med en høringsuttalelse, og samtlige 
støttet vårt syn om at man ikke ønsket mer 
ansvar til kommunene. Det er godt jobbet!

I løpet av august og etter valget i september 
jobbet Regionstyret, ansatte og NHFU mye 
mot stortingspolitikerne i Nord-Norge. 
Vi sendte epost til alle representantene 
hvor vi fremmet vår sak. Vi fikk mange 
tilbakemeldinger fra partiene, og med Guri 
Henriksen og Arne Leins arbeid inn mot 
Stortinget hadde vi ganske god oversikt over 
hvem som ville stemme i vårt favør eller 
disfavør. Det ble en spennende innspurt fordi 
det aldri ble et tydelig flertall for vår sak. 

NHF sitt svar på denne usikkerheten var å 
mobilisere enda sterkere i organisasjonen. 
Ungdommene møtte opp på Stortinget for 
å prate sin sak, og andre gikk til avisen og 
fikk fine medieoppslag om konsekvensene 
dersom kommunene fikk større ansvar. 
Utover dette sendte vi også ut leserinnlegg til 
flest mulige aviser. Vi mobiliserte på facebook, 
hjemmesiden og fikk laget #Nokernok 
kampanjen som mange av dere var med å 
løftet fram. Vi fulgte opp politikerne og tilbød 
mer informasjon underveis, og våre folk på 
hovedkontoret kom med forslag til løsninger 
som stortinget kunne vedta. Og forslaget 
ble vedtatt, og vi fikk full uttelling av å stå 
sammen. 

Tusen takk til alle dere som var med, på 
hver deres måte. Jeg håper vi kan jobbe slik 
igjen, for dette var både givende og det ga 
resultater. Framover tenker vi at det blir enda 
viktigere at alle vi i NHF øver oss på å jobbe 
mer digitalt. Det er avgjørende å kunne nå 
hverandre raskt, for omverden venter ikke på 
oss. Vi ser at vi får til så uendelig mye mer når 
vi har god tilgang på informasjon og bruker 
de digitale mulighetene. Jeg vil først og fremst 
be dere om å følge med på vår hjemmeside. 
Her vil det alltid legges ut aktuelt stoff, og vi 
ønsker at flest mulig er innom her for å bli 
oppdatert og kanskje også finne inspirasjon til 
lokale aktiviteter. Følg oss gjerne på Facebook 
og Instagram, men husk at et steg i digital 
retning er bedre enn ingen steg. Om du starter 
med hjemmesiden er det et steg i rett retning. 

Kanskje du har lyst til å lese strategien på 
vår hjemmeside? Gå inn på: nordnorge.nhf.
no Du kan også lese om hjelpemiddelsaken 
ved å gå inn på: nhf.no/arkiv/ikke-flytt-
hjelpemiddelansvaret-til-kommunene. 

Vi håper du er med oss 
ved neste slag

- Sammen om en ny tid
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Svein Brodtkorb,  
leder av NHFs internasjonale avdeling

Emneord: Statsbudsjettet

Skuffende  
bistandsbudsjett
Til tross for at funksjonshemmede utgjør en milliard 
eller 15 % av jordens befolkning, og at 80% av alle 
funksjonshemmede lever i utviklingsland, er det få tegn på 
at funksjonshemmede er en del av norsk bistandsagenda. 

Hovedsatsningene i bistandsbudsjettet for 2018 er 
utdanning, helse og humanitær bistand. Selv om dette 
i seg selv er positivt, ligger det få føringer som sikrer 
funksjonshemmede del av denne bistanden. 

Vi vet ni av ti funksjonshemmede barn i utviklingsland 
ikke får gå på skole (UNICEF 2015). Vi vet at manglende 
helsetjenester for barn med funksjonshemming er en 
viktig årsak til at denne gruppen ikke får gå på skole. 
Og vi vet også at mennesker med funksjonshemming 
er særlig utsatte i krise og konfliktsituasjoner og at det 
ikke i tilstrekkelig grad legges til rette for inkludering av 
mennesker med funksjonshemming i den humanitære 
responsen. 

Men vi mener at hvis bistandsbudsjettet forvaltes på 
en forsvarlig måte, kan nettopp disse satsningsområdene 
gi en gylden anledning til å snu trenden av mange års 
ekskludering av mennesker med funksjonshemming i 
norsk humanitær- og utviklingsbistand.

Det krever imidlertid en aktiv og målrettet innsats for 
å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelser får lik 
adgang til initiativer støttet av Norge innen utdanning, 
helse og humanitær bistand. Forvaltere av norsk bistand 
må derfor kreve av sine partnere at budsjettmidler 
øremerkes for tiltak som sikrer at mennesker med 
funksjonsnedsettelser inkluderes i all bistand og gir 
rom for aktiv involvering av funksjonshemmedes egne 
organisasjoner i både planlegging og gjennomføring. Bare 
på denne måten kan man sikre at funksjonshemmede 
til hver en tid utgjør minimum 15 % av målgruppen for 

et hvert tiltak som skal komme alle medlemmer av et 
samfunn til gode.

NHF beklager for øvrig at støtten til sivilsamfunnstiltak 
(det vil si frivillige organisasjoners bistandsarbeid, 
red.anm.) reduseres i en tid da sivilsamfunnet mange 
steder i verden er under press. Når regjeringen i tillegg 
velger å øremerke en betydelig del (450 millioner) av 
sivilsamfunnsstøtten til utdanning, betyr det i praksis at 
de organisasjonene som jobber med menneskerettigheter 
og likestilling, vil få skrinnere kår.

Visste du at?
•  Norges Handikapforbund driver  
  omfattende internasjonalt arbeid. 

•  NHFs bistandsarbeid bygger på  
  solidaritet og mangeårig, gjennom- 
  arbeidet erfaring. 

•  Uganda, Lesotho, Zambia, Malawi og  
  Palestina er de landene vi er involverte  
  i per i dag.

•  Hvis du vil støtte NHFs internasjonale  
  arbeid kan du gi en gave til kontonum 
  mer 1503.51.84241. Beløpet velger du  
  selv. Hvis du vil gi fast støtte, kan du  
  etablere et fast trekk i nettbanken din.
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Ida C. Freng 
Kommunikasjonsrådgiver 
NHF Oslo

Kommentar:

Forbilder- ikke «før-bilder»
Vi lever i en mediehverdag der vi bombarderes med 
inntrykk fra livsstilsbloggere og utseende-kjendiser fra 
fjern og nær. Da er det lett å glemme at gode forbilder 
ikke nødvendigvis er så langt unna, eller så fjerne fra 
egen hverdag som skjønnhets-botox og rumpeløft tross 
alt er for de aller fleste. For da jeg nok en gang la meg i 
sælen for å nå målet om det evige «så og så mange kilo og 
centimeter ned før sommeren»-forsettet, så stoppet jeg i 
slutten av januar opp og tenkte litt. Hvem var det egentlig 
som inspirerte meg i 2017?

Det var ikke livsstilsbloggere og slankeguruer. Derimot 
var det i våre egne rekker inspirasjonen kom.

Forbildene fant jeg i en bauta som Toril Heggen Munk, 
vår evig kjempende nestleder som aldri la noe imellom, og 
talte hvilken som helst autoritetsfigur midt imot om hun 
var uenig, helt frem til hun dessverre tapte kampen mot 
kreften.

Forbildene fant jeg i NHFUs Ida Hauge Dignes 
og Marie Karlsen, som stilte seg opp og protesterte 
foran køen med hundrevis av Peter Singer-fans (den 
australske moralfilosofen som har tatt til orde for 
«barmhjertighetsdrap på funksjonshemmede spedbarn). 
Den rolig autoriteten i Idas stemme da hun fortalte 
journalistene at: «Han har all rett til å uttrykke sine 
meninger. Men jeg har også rett til å si ham imot», ble et 
av høstens høydepunkt.

Forbildene fant jeg i alle de NHF’erne som 
teppebombet politikerne med informasjon om hvilke 
katastrofale følger endringer i hjelpemiddelordningen ville 
få, og som dermed fikk snudd opinionen.

Forbildene fant jeg hos våre allierte i Norske 
Servicehunder, som endelig fikk likestilt servicehunder 
med førerhunder som hjelpemiddel.

Forbildene fant jeg i Nora Mørk og alle andre som 
nektet å la seg knekke av nettroll.

Forbildene fant jeg i alle de som stilte seg bak  
#metoo-kampanjen og plasserte skam og skyld  
der den hører hjemme.

Forbildene fant jeg i alle de som gjorde noe  
for å gjøre samfunnet til et bedre sted.

Jeg fant dem ikke i alle de som primært gjorde noe for å 
forbedre sitt eget utseende.

Med det sagt, så skal jeg fortsette å trene og forsøke å 
leve sunt. Men det er for å kunne ha styrken til å ta i et tak 
i samfunnet, ikke for å ta meg ut.
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«Forbildene fant jeg i 
alle de som gjorde noe 
for å gjøre samfunnet til 
et bedre sted.»
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Prosjekt på programmet

2018 er året der NHF virkelig tar steget inn i fremtiden. Fire store prosjekter skal stake ut veien for «nye» NHF.

Tekst: Ida C. Freng Foto: Hanne Grimstvedt

NHF skal fra 2018 finne nye måter å strukturere arbeidet 
på. Første grep er å opprette fire prosjektgrupper, 
som skal jobbe med temaer som organisasjonen har 
vurdert som viktige, gjennom arbeidet med ny strategi. 
Prosjektgruppene består av både tillitsvalgte og ansatte, 
og medlemmene i hver gruppe kommer fra ulike deler av 
landet. Hver gruppe har en prosjektleder:
•	 Ida C. Freng vil lede FNs dag for funksjonshemmede
•	 Nelly Torvik vil lede Valg 2019
•	 Gyda Nullmeyer vil lede Utvikling av likepersonarbeidet
•	 Soraya Baker vil lede Modernisere medlemsorganisa 
 sjonen

- Arbeidet med disse fire prosjektene blir viktig for 
oss framover. Gjennom dette arbeidet skal vi både 
iverksette strategien og få nye arbeidsmåter under huden. 
Prosjektlederne blir dermed nøkkelpersoner når det 
gjelder å skape det nye NHF. En viktig faktor for å få til 
det vi ønsker, er å sørge for at prosjektlederne får et sterkt 
eierskap til prosjektene, sier generalsekretær Arnstein 
Grendahl.

I begynnelsen av februar hadde prosjektlederne 
møter og oppstartssamling med veiledere fra selskapet 
Emergence, som er spesialister på prosjektarbeid. 
Prosjektlederne fikk første innføring i hvordan man kan 
og bør jobbe for å lykkes med prosjekt som metode, og 

programmet for den første fellessamlingen for de fire 
gruppene ble satt. Mandag 5. mars møtes prosjektlederne 
og prosjektdeltakerne til oppstartssamling i Oslo.

- Vi gleder oss stort til å ta fatt på oppgavene, 
sier Soraya Baker, som leder «Modernisering av 
medlemsorganisasjonen».

- Selv om det er satt ned prosjektgrupper som skal 
jobbe med temaene, så trenger vi å få med oss hele 
organisasjonen på laget, understreker valg-ansvarlig Nelly 
Torvik, og får støtte fra Gyda Nullmeyer som skal utvikle 
likepersonarbeidet:

- Jeg håper at de som har tanker, innspill og ideer 
knyttet til temaene ikke vil nøle med å ta kontakt med oss. 
Send oss gjerne epost, eller slå på tråden!

Kontakt gruppelederne: 
FNs dag for funksjonshemmede:  
ida.freng@nhf.no

Valg 2019: nelly.torvik@nhf.no

Utvikling av likepersonarbeidet:  
gyda.nullmeyer@nhf.no

Modernisere medlemsorganisasjonen:  
soraya.baker@nhf.no

Samling: I februar møttes prosjektlederne for første gang. F.v: 
Jonas Aakre (Emergence), Rikke Westgård (Emergence), Soraya 
Baker, Nelly Torvik, Gyda Nullmeyer og Ida C. Freng.
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- BPA-dag i Alta 15. februar

Vi vil leve, ikke bare eksistere!
Torsdag 15. februar hadde regionstyret i NHF Nord-Norge BPA-dag i Alta kommune. Bakgrunnen for BPA-
dagen er at Alta er i en spennende fase, hvor kommunen har vedtatt og lagt BPA ut på anbud. Regionstyret 
ønsket derfor å dele innsikt og erfaringer som vil være både nyttig og viktig for kommunen å ta med seg inn 
i denne fasen. Undersøkelser viser nettopp det at det er behov for å gå i dialog med aktuelle aktører om dette 
temaet, da opplevelsen av BPA-tilbudet varierer stort fra kommune til kommune. 

Tekst og bilder: Soraya Baker 

NHF har jobbet for at funksjonshemmede skal 
ha rett til selvstyrt assistanse i 25 år, og etter at 
rettighetsfestingen trådte i kraft i januar 2015, opplever 
mange brukere å ikke få det de har krav på. Mange 
kommuner utnytter handlingsrommet de har til 
rådighet til å begrense tilbudet, og det legges i for liten 
grad vekt på intensjonene med BPA-ordningen, som 
er likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse. For få 
timer, for lite brukerstyring og for lite vekt på sosiale, 
kulturelle og yrkesmessige faktorer er gjennomgående 
tilbakemeldinger fra personer som benytter seg av BPA-
ordningen. Det brukes ikke som et frigjøringsverktøy. 
Fasen som Alta kommune nå er inne i bød på en god 
mulighet for NHF Nord-Norge til å belyse denne 
problematikken. 

Styret inviterte derfor aktuelle aktører til dialogmøter 
denne dagen. I dialogmøtene møtte NHF representanter 
fra det kommunale rådet for funksjonshemmede, FFO 
Finnmark og NFU Finnmark, her ønsket regionstyret å 
utveksle erfaringer og diskutere hvordan organisasjonene 
kan spille hverandre gode og jobbe mer sammen mot 
felles mål. Dette var gode møter og resultatet ble en 
felles enighet om å bruke hverandre mer aktivt som 
samarbeidspartnere, både i forhold til prosjekter og 
tilknyttet interessepolitisk arbeid. Dette ble gjort 

allerede samme dag da alle gikk samlet inn i dialogmøte 
med Bistandsavdelingen i Alta kommune. Her kom 
organisasjonene med råd, tilbakemeldinger og svarte ut 
spørsmål som Alta kommune luftet rundt møtebordet. 
Temaet på møtet var stort sett kommunal praksis og 
brukererfaring tilknyttet BPA. 

Samme ettermiddag, i regi av NHFU, aksjonerte 
NHF og NHFU sammen på AMFI Alta. Temaet var 
også her BPA. Gjennom BPA-aksjonen ønsket NHFU 
å nå frem med budskapet «Alle har rett til å leve, ikke 
bare eksistere!». Her ble vi synliggjort, det ble spredt 
informasjon om BPA-ordningen og det ble utført en 
underskriftskampanje. På aksjonen hadde NHFU også 
med seg Prima Assistanse, som selv er en BPA-tilbyder. 
De bidro med å synliggjøre budskapet og informere mer 
generelt om hva BPA er. I likhet med NHF ønsket de 
også å fremme budskapet om at det er en menneskerett 
å leve det livet man ønsker å leve, både gjennom 
selvbestemmelse og samfunnsdeltakelse. Altaposten 
møtte også opp, og ungdommen stilte med glede opp for 
kommentarer. «Vi vil bestemme over våre liv. Det er ikke 
rett at kommunen skal bestemme når vi skal komme oss 
ut», var blant annet noe av det Frode Heggelund sa til 
Altaposten.

Aksjon: 
Regionstyret og NHFU var i Alta 
i februar. Her synliggjorde de 
BPA-saken!
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Vinteraktiviteter for funkiser
Tekst: Soraya Baker Foto: Privat

Vinter og snø kan by på et mangfold av aktiviteter 
for funksjonshemmede, og kan passe de fleste bare 
forholdene legges til rette for det. I den anledning er 
det verdt å merke seg at vinteren har ankommet, og på 
lik linje som sommeren, byr denne sesongen på nye 
muligheter til å oppleve naturen fra sin flotteste side. 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF) representerer Norges største folkebevegelse, 
og i tråd med NHF sitt interessepolitiske ståsted er NIF 
sin visjon «idrettsglede for alle». Formålet til NIF er å 
«arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve 
idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt 
for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling». 
Personer med nedsatt funksjonsevne har like stort behov 
som andre til å være en del av, og nær, naturen. Som 
tidligere forskning viser, er naturen den arenaen som blir 
mest brukt til fysisk utfoldelse (Fylling, 1994). Funkiser 
bør også være representert her. 

Historie 
Likestillings- og inkluderingsprinsippet til NIF 
kan sees i lys av en omfattende integreringsprosess 
innenfor norsk idrett som ble iverksatt allerede i 1996, 
med det formål om å få norsk idrett til å favne om 
personer med nedsatt funksjonsevne. På initiativ fra 
Norges Handikapidrettsforbund, og senere Norges 
Funksjonshemmedes Idrettsforbund, var hovedmålet å få 
særforbund til å ta ansvar på sitt område, og gjennom sine 
lag gi flere og bedre tilbud i lokale miljøer. Derfor har nå 
særforbund ansvar for sine områder, og de som ønsker å 
begi seg ut på vinteraktiviteter, som for eksempel ski, gjør 
dette gjennom Norges skiforbund. 

Ski 
Som Norges største aktør innen vintersport er Norges 
skiforbund representert i både Nordland, Troms og 
Finnmark, og tilbyr forskjellige aktiviteter i hver enkelt 
krets. De ønsker å inkludere alle mennesker i skiaktivitet, 
og oppfordrer personer med funksjonsnedsettelse til å 
komme i gang. Skiforbundet har tilbud for både sittende 
og stående. Skiforbundet har ulike målgrupper, hvor 
tilbudet strekker seg fra syns- og bevegelseshemmede, til 
utviklingshemmede og hørselshemmede. 

I startfasen kan terskelen virke høy for å begi seg ut 
på nye aktiviteter, særlig i snø og kulde. Det kan være 
skummelt å prøve nye ting, og man vet ikke helt hva man 
er i stand til å få til. Men mestringsfølelsen er desto større 
om man trives med det. Som i de fleste idrettsgrener 
går det an å gjøre avtaler både for å bli kjent med den 
aktuelle klubben og hva som kan forventes av å begi seg 
ut på en aktivitet som å stå/sitte på ski. Norges skiforbund 
anbefaler å avtale et møte med den aktuelle skiklubben 
og forberede spørsmål om egen funksjonsnedsettelse og 
usikkerheter som måtte berøre deg personlig. Aktivitet på 
ski er en kombinasjon av opplevelse og læring gjennom 
det en erfarer, og vil derfor kunne tilpasses den enkeltes 
ønsker og behov. 

Hjelpemidler
Med funksjonelle hjelpemidler kan vinterhalvåret bli en 
mer aktiv årstid. Er du under 26 får du hjelpemidler til 
fritidsaktivitet dekt av Folketrygden, er du over denne 
alderen må du dekke dette selv. Da kan søknad om støtte 
sendes til lokal fysio- eller ergoterapeut. Det er et bredt 
spekter av hjelpemidler som kan tilpasses egne egenskaper 



23

- Vinteraktiviteter for funkiser

og behov, og en rekke firmaer som spesialiserer seg på 
sport og fritidsutstyr til funksjonshemmede. For de som 
ikke har lyst eller ønsker å gå på ski, kan snowracer, 
kjelke, akebrett eller pulk være gode alternativer. Både 
seteløsninger, nakkestøtte og bremser tilpasses. Man 
kan også få skilator, som benyttes under opplæring av 
personer som trenger mer støtte enn det man får ved å 
kun bruke staver. For synshemmede kan høyttaleranlegg 
for ledsagelse være med på å gjøre skigåing mer 
overkommelig. Sit-ski er et godt alternativ for de som 
ikke kan kjøre stående. Her må man imidlertid ha god 
styrke i overkropp og god balanse. Bi-ski kan benyttes 
av personer med behov for større stabilitet. Den har et 

lavere tyngdepunkt, bredere støtte, og er enklere å styre. 
Ski-kart må en gjennom opplæring for å kunne bruke i 
slalåmbakker. Den er stabil og styres ved hjelp av spader 
og/eller pedaler. 

Lokale tilbud i nord
Selv om det ikke er egne registrerte tilbud for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i Nord-Norge, har man 
mulighet til å delta på ordinære treninger i sin klubb og 
få oppfølging der. Dette er det flere som gjør i vår region, 
både i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har vært i 
kontakt med tre idrettsutøvere som representerer hver 
region, og som har stort engasjement innenfor skisporten. 

Dag Sibbern Ryeng  
fra Finnmark
Dag bor i Kirkenes, der har han sin egen leilighet som han 
flyttet i for 4 år siden, og trives godt der. Til hverdags jobber 
han på Rema 1000, hvor han rydder hyller, stabler varer, og 
ordner med panteflasker. «Jeg er også «pappansvarlig» på 
jobben, og putter all papp i en papp-presse», forteller han 
om arbeidet sitt. Hans interesser er musikk, dans, trening 
og å gå på tur. Hans forbilde er Petter Northug, og hans 
drøm er å slå Petter på ski. Det er ikke så rart, for Dag er en 
aktiv skigåer, og har blant annet representert Norge i Special 
Olympics World Winter Games i Østerrike i 2017. 

Hva liker du best ved det å gå på ski? 
Jeg går på ski fordi jeg synes det er moro å få på 
startnummer, og vinne, og få premie.

Du har vært aktiv på ski i mange år, når begynte du? 
Jeg har gått på ski bestandig, og deltatt på kretsrenn i 
Finnmark i mange år. Jeg har konkurrert siden jeg var 
12 år. Har også vært med på Skiforbundets samlinger i 
mange år, både sommer og vintersamlinger. 

Hva er din største utfordring når det kommer til skigåing? 
Klassisk er enkelt, men pappa smører skiene mine. 
Skøyting er vanskelig. 

Hvordan opplevde du å representere Norge i SOWWG i 2017? 
Det var flott å være sammen med vennene mine fra 
skiforbundets samlinger. Jeg synes det er gøy å reise, og 
konkurrere på ski. Da jeg gikk på ski i Ramsau i Østerrike 
kilte det i magen. Premieutdelingen var fin siden alle fikk 
komme på scenen og få medalje. 

Du er til inspirasjon for mange av de som vurderer å begynne 
med vinteraktivitet. Har du noen tips eller råd til hvordan 

andre med funksjonsnedsettelse kan komme i gang? 
Få treningskompis, for da kan en trene på treningsstudio, 
og ute på ski. 

Kanskje kjenner du noen som har lyst til begynne med 
skigåing i Finnmark? 
Faren til Dag tilføyer at Dag ikke er klar over at han 
er til inspirasjon for mange, fordi han er den eneste i 
Øst-Finnmark som konkurrerer på ski. Kanskje det 
er flere i Finnmark som kunne tenke seg å begynne? 
For å få til dette er det godt å ha et aktivt støtteapparat 
forteller far. I Dag sitt tilfelle var mor, far og søster aktive 
og tok Dag med på trening i idrettslaget. Dette har gitt 
Dag mye sosialt til å begynne med, etter hvert fikk han 
støttekontakt som også er glad i skiidrett, og senere 
treningskompis som dekkes av kommunen. I Dag sitt 
tilfelle har skiforbundets samlinger, som er åpne for alle, 
vært en stor motivasjonsfaktor. Disse samlingene har 
skaffet han mange kompiser.
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Isabell Katharina Valen er en 23 år gammel jente på 
rekruttlandslaget for syns- og bevegelseshemmede i 
langrenn. Hun er født i Bodø, og liker og si at hun er 
en ekte Nordlending! Nettopp fordi hun har bodd i 
alle de nord-norske fylkene. I tillegg har hun hatt noen 
«utenlandsopphold» i Stavanger og Balestrand i Sogn og 
Fjordane. 

Nå har hun vendt tilbake til Bodø, og trives godt med å 
ha familien rundt seg. Isabell har diagnosen CP. Hun er født 
med mild CP, men en enfacilitt i 3-4 års alderen rotet det litt 
mer til. Hun beskriver seg selv som en ganske normal CPer. 
Hun sliter med sitt, men prøver å se positivt på det meste. 
Den største utfordringen er å bli så fort sliten både mentalt 
og fysisk, det er vanskelig i alle livssituasjoner. 

Foruten om å være på rekruttlandslaget tar hun også 
en bachelor i idrett, noe som ikke bare er lett det heller. 
«Men Hei! Jeg er en eventyrlysten sjel, som liker å finne på 
løsninger og ikke minst utfordre meg selv!» Hun smiler og 
ler mye, og visst går det galt av og til, når det ikke alltid er 
så lett å akseptere at det er begrensninger i livet. «Første 
gang jeg kom på landslagssamling sa treneren min at jeg 
måtte lære meg å akseptere at jeg var funksjonshemmet før 
jeg kunne bli en god langrennsløper. For meg var det en grei 
erfaring. det er ikke alt jeg får til på ski. Det er ganske så 
overførbart til resten av livet mitt». 

Hva er din største utfordring når det kommer til skigåing? 
Mine største utfordringer på ski er mine balanse- og 
koordinasjonsproblemer. 

Du er nå på rekruttlandslaget for funksjonshemmede 
i klassen sittende, i skikrets Nordland/Troms. Hvordan 
startet ditt engasjement for skisporten?
Vi er fire jenter i familien som satser på hver vår idrett. 
De to lillesøstrene mine på 17 startet å satse før meg 
på ski, og ble min inspirasjon for å satse selv. Jeg var 
mye med dem på renn og fikk veldig lyst til å gjøre det 
selv. Etter å ha tenkt en del på det, fikk jeg pappa med 

på tanken. Men jeg hadde noe å bevise før han virkelig 
trodde på meg. I Levi, Finland, ga han meg mine første 
arbeidsoppgaver. «Til tross for at det kom mye snø under 
skiene mine, og jeg så ut som en julenisse når jeg var ferdig, 
så hadde jeg bestemt meg for å få dette til!». Jeg startet som 
stående i 2013, og satset for fullt. Året etter ble jeg tatt 
inn i varmen på rekruttlandslaget i langrenn for syns- og 
bevegelseshemmede. Jeg gjorde det ikke så bra stående, 
og mine koordinasjonsproblemer ble min største svakhet. 
Som «Bambi på isen» var jeg mye ustødig og ramlet 
mye, noe som førte til mye skader. Jeg hadde egentlig 
tenkt til å bruke kjelke for å trene overkroppen for å bli 
en bedre stående utøver, men det så fort ut som at jeg 
kanskje hadde større muligheter til å nå målene mine som 
sittende. Min første gode tur på kjelken ble sommeren 
2016 i Meråker. Hvor jeg mekket meg noen tigermerker 
og hilste mye på gress. Sesongen gikk ellers ganske bra, og 
det føles ut som mye er oppnådd på ett år. Overkroppen 
min er sterkere enn bena, og nå får den endelig vise hva 
den er god for.

Hva liker du best ved det å gå på ski? 
Jeg har siden jeg var bitteliten likt å være ute og være i 
aktivitet. Jeg liker å finne på løsninger og utfordre meg 
selv til det ytterste. Jeg får også utfordret viljestyrken min, 
og liker å se fremgangen i treningen. Det er gøy med 
mestring og jeg liker virkelig det jeg gjør.

Du er til inspirasjon for mange av de som vurderer å 
begynne med vinteraktivitet. Har du noen tips eller råd 
til hvordan andre med funksjonsnedsettelse kan komme 
i gang? 
Det viktigste er å tenke at «har du lyst, har du lov!». 
Idretten er åpen også for oss funksjonshemmede. Vi 
har lov til å være med, vi er faktisk ikke i veien. Det kan 
kanskje være litt annerledes enn bare å møte opp på en 
trening. Kanskje er det lurt å ha et møte med klubben 
først, sånn at de vet og kan planlegge og inkludere. De 
fleste jeg har truffet har vært positive, og jeg møter mange 
fantastiske mennesker som vil ha oss med. Selvsagt har 
jeg også truffet på de som ikke vil se oss , eller tilrettelegge 
for oss, det er vel en opplevelse de fleste av oss har fra flere 
arenaer i livet. Jeg synes det er lov å si at her er jeg og jeg 
vil være med, det kan kreve noe av meg, men aktivitet 
i idrett er like mye min rett som andres. Skiforbundet 
for funksjonshemmede har også åpne skisamlinger, 
hvor du kan være med å gå på ski og ha det gøy. Vi på 
rekruttlandslaget er også med for å motivere og inspirere 
dere. Skulle dere ha noen spørsmål om hvordan dere 
ønsker å satse selv, er det mye hjelp å få i disse samlingene. 
Jeg dukket selv opp på åpen sommerskiskole på Savalen i 
2012, og selv om jeg hadde målet litt klart før jeg kom, ble 
det definitivt klart hva jeg ville gjøre med livet mitt etter 
det. Til slutt har vi Ridderuka, kongeuka hvert år for oss 
skielskere. Der er alle velkomne, det er mye vennskap og 
mange til å svare på spørsmål. 

Isabell Katharina Valen fra Bodø 
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Vilde Nilsen fra Troms
Vilde er en jente på 16 år, som alltid har interessert seg for 
idrett og alltid hatt et stort hjerte for konkurranseidrett spesielt. 
Hun har drevet med langrenn omtrent hele livet, og begynte 
med skiskyting så tidlig som ni år. Hun har en 
funksjonsnedsettelse i sitt venstre ben forårsaket av en sykdom 
 hun hadde i barneårene. Denne skaden har gjort at hun 
har nedsatt bevegelighet i foten, mindre muskler og en 
beinlengdeforskjell. Dette hindrer ikke Vilde i å ha en aktiv 
livsstil. 

Hva er din største utfordring når det kommer til skigåing?
Min største utfordring når det kommer til min idrett, 
altså langrenn og skiskyting, er for det meste utstyret jeg 
må bruke. I likhet med alle andre langrennsløpere og 
skiskyttere bruker jeg vanlige langrennsski, men på grunn 
av min beinlengdeforskjell må jeg ha oppbygd ski på 
venstre fot. Jeg må også kompensere litt når jeg skal skyte. 
Siden jeg ikke har like god bevegelighet i foten min, sånn 
som de andre utøverne har, kan ikke jeg ligge på samme 
måte som de. Derfor ligger jeg i en mer baneskytterstilling. 
Dette fungerer like godt for meg som det gjør for andre 
skiskytterne. Jeg har også vanskeligheter med å stå like 
godt på venstrefoten når jeg går på ski, siden jeg har 
dårligere balanse og mindre muskelmasse i denne foten. 
Ellers er alt for det meste mulig for min del. Utfordringene 
blir mindre hvis jeg selv bestemmer at de skal være det.

Du er nå på rekruttlandslaget til Norges skiforbund og 
en del av Kvaløysletta skilag og Tromsø skiskytterlag. 
Hvordan startet ditt engasjement for skisporten?
Jeg har alltid hatt en interesse for langrenn. Det hele startet vel 
da jeg var i 3 årsalderen og mamma og pappa tok meg med 
på søndagsskiturer, senere begynte jeg å gå onsdagsrenn. Jeg 
merket allerede som barnehageunge at jeg hadde ekstremt 
stort konkurranseinstinkt - ingen måtte våge å forstyrre meg 
under et renn! Da jeg ble eldre og startet med skiskyting var 
vel idrettsgleden på topp. Til tross for at dette var en vanskelig 
tid siden min tidligere sykdom var på sitt vanskeligste, klarte 
jeg gjennom idretten å holde motivasjonen for mestring over 
sykdommen oppe. Idretten har sånn sett vært en av årsakene 
til at jeg er hvor jeg er i dag, på alle måter. Med hjelp av både 
trenere og klubbene opp gjennom årene, har jeg alltid hatt et 
solid støtteapparat som alltid har vært der og tilrettelagt for 
meg. Dette er noe jeg setter utrolig stor pris på. 

Hva er det du liker best ved å gå på ski?
Det jeg liker best ved å gå på ski er at jeg alltid kan være 
meg selv i løypa, og samtidig holde på med det jeg liker mest 
av alt i verden. Det er også noe med omgivelsene rundt 
meg når jeg går på ski. Flotte naturopplevelser er noe man 
kan sanke mange av når man går lange skiturer i lysløypa. 

Naturen er min treningsarena! Når det kommer til 
konkurransebiten, har jeg alltid likt å sammenligne tidene 
mine med de andre utøvernes tider, men også mine egne 
tider. Jeg elsker å ta meg ut, og kjenne at kroppen virkelig 
har jobbet godt.

Du er til inspirasjon for mange av de som vurderer å be- 
gynne med vinteraktivitet. Har du noen råd eller tips til hvordan 
andre med funksjonsnedsettelse kan komme i gang?
Noe man kan starte med er å oppsøke sin egen klubb, 
og fortelle om seg selv og sine utfordringer. Klubbene er 
flinke til å tilrettelegge, bare trenere og klubbledere blir 
klare over dine behov. Mange ganger er det ikke så mye 
som skal til. Det viktige er at treneren «ser deg». Praktiske 
ting som hjelp til å finne riktig utstyr, (ski, bindinger, 
kjelker, piggeutstyr), samt hjelp til å finne passende løyper 
for den enkelte utøver kan man få da. For min del var det 
en stor lettelse å få vite at det var en mulighet for meg 
som har en funksjonsnedsettelse å få konkurrere med 
andre FH-utøvere. På den måten kunne jeg få konkurrere 
med andre mennesker på samme linje som meg selv, 
og som hadde samme mål. Da jeg kom inn i FH miljøet 
opplevde jeg det som veldig inkluderende, der utøverne viser 
stor idrettsglede, og gleder seg over hverandres framgang 
og mestring. Det som er viktig for en person med en 
funksjonsnedsettelse å vite, er at man kan komme like 
langt som alle andre så lenge man bare tror på seg selv, 
og brenner for det man står for. Det er viktig å oppleve 
mestring. Utfordringene må svare til ditt mestringsnivå, 
ellers er det lett å miste motet. Et tips er at man ikke 
tenker begrensninger, men heller muligheter for en selv. Jeg 
tenkte tidlig at foten skal ikke gi meg begrensninger men 
muligheter! Det har hjulpet meg dit jeg er i dag.



26

PÅ KRYSS OG TVERS Løsningen på kryssordet sendes til: NHF Nord-Norge 
på e-post nhf.nordnorge@nhf.no  Innsendingsfrist er 
09. mai 2018. Vinneren får tilsendt flaxlodd”



- annonser

27



28

Tipsserie
I år starter vi med en tipsserie som vil bli publisert i Nytt fra Nord, og på nett. Denne tar for seg de temaene og 

feltene vi får flest spørsmål om. Vi starter tipsserien med to artikler, en om brukerstyrt personlig assistanse og en om 
bolig. Tips oss gjerne om temaer du vil vite mer om, det være seg bil, søknadsskriving eller andre ting.

Nysgjerrig på BPA?
Vurderer du om BPA kan være noe for deg, eller er du bare nysgjerrig 

på ordningen?

Tekst: Elisabeth Wilhelmsen/Ida C. Freng/NHF

Det nærmer seg toårsdagen for rettighetsfesting av bruker-
styrt personlig assistanse (BPA), men det store økningen i 
antall brukere har latt vente på seg. Etter at ordningen ble 
rettighetsfestet har det ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå 
blitt 301 flere personer som benytter seg av ordningen. 
Regjeringen anslo at hele 14500 personer ville bli omfattet av 
rettigheten, skriver Handikapnytt.

Kanskje er DU en av de 14500 personene som nå 
omfattes av rettigheten, men som ikke helt vet hvor eller 
hvordan du skal starte prosessen? Da kan denne artikkelen, 
samt den utvidede artikkelen som du finner på våre 
nettsider oslo.nhf.no være et godt sted å starte.

Hvem kan få?
Funksjonshemmede med stort assistansebehov har rett til å få 
assistansen organisert som brukerstyrt personlig assistanse. 
Denne rettigheten kom 1.1.2015. De som faller innunder 
rettighetsfestingen og kan kreve tjenesten organisert som BPA 
er de som har et bistandsbehov over 32 timer pr.uke. De som 
har inntil 25 timer pr.uke kan også kreve tjenestene organisert 
som BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at 
det er vesentlig dyrere enn andre tjenester. De som har et 
bistandsbehov under 25 timer kan også søke BPA, men har 
ikke rett til å kreve BPA. 

Hva er det?
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som 
gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting som 
andre kan gjøre selv: Kle på seg og gjøre husarbeid, komme 
seg til skole og arbeidsplass (på skolen eller arbeidsplassen 
er det andre assistanseordninger), handle og lage mat, være 
sammen med venner og familie og engasjere seg i samfunnet. 
Med en BPA-ordning kan du administrere din egen hverdag, 
ved at du selv skal kunne bestemme hvem som skal være 
assistenter, hva assistentene skal bistå med, og til hvilke tider. 
Brukerstyrt personlig assistanse gir deg større muligheter 
til å leve et aktivt og selvstendig liv enn for eksempel 
hjemmetjenester. 

Skriv søknad
- Noe av det viktigste er at du lager en skriftlig søknad, 
understreker Elisabeth Wilhelmsen. Hun jobber som 
prosjektkoordinator for «Medlemspleie/Hjelp til selvhjelp» i 
Norges Handikapforbund Oslo, og har gjennom det siste året 
bistått i en rekke BPA-relaterte saker.

- Jeg har snakket med flere som har forhørt seg muntlig 
med kommunen sin om BPA, men fått til svar at «Det passer 
ikke for deg», eller «Det vil du nok ikke få innvilget». Ikke gi 
deg hvis du mottar slike svar! Skriv en søknad. Kommer det 
skriftlig er de nødt til vurdere og begrunne søknaden med 
bakgrunn i loven, sier hun.

Konkret og detaljert
- Du bør lage en liste over alt du trenger bistand til for å 
kunne fungere i eget hjem og ute i samfunnet. For eks. når 
du skal på skolen, arbeid og/eller delta i andre aktiviteter 
som organisasjons-/politisk arbeid og fritid. Det er viktig at 
søknaden omfatter alle de daglige, ukentlige, månedlige og 
årlige behovene og hvor lang tid disse tar. På denne måten 
kan man komme fram til et gjennomsnittlig timebehov per 
uke. Det er viktig å være detaljert for at saksbehandleren 
skal forstå de reelle behovene, list gjerne opp hva, når, hvor, 
hvordan, hvor mye og hvor ofte, eksemplifiserer Wilhelmsen.

Fortell i søknaden hvilke konsekvenser det får for deg hvis 
du ikke får den assistanse du har behov for. BPA skal være 
et verktøy for likestilling, og det er viktig å vise at mangel på 
BPA for deg kan være et brudd på intensjonen om likeverd, 
likestilling og samfunnsdeltakelse.

Ikke gi opp
Dessverre kan man oppleve å få avslag på søknaden sin, eller 
man kan oppleve å få færre timer enn hva man har behov for. 
Da gjelder det å ikke gi opp, ifølge Wilhelmsen:

- Du har klagerett på hele eller deler av vedtaket. Pasient- 
og brukerombudet kan bistå og gi veiledning om klagen. Hvis 
du er medlem i NHF Oslo kan du også ta kontakt med meg 
for hjelp med å forberede søknad eller klage, opplyser hun.
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Formålet med BPA er å legge til rette for et aktivt og selvstendig liv.  
Vi spurte et knippe BPA-brukere følgende: Hva betyr BPA for deg?

BPA gir meg muligheten til å 
leve et selvstendig liv (såfremt 
timene strekker til) og det har gitt 
meg muligheten til å engasjere 
meg i både partipolitikk og 

interessepolitikk. Jeg har også muligheten til å gjøre 
ting som andre enn meg også synes er gøy, som å 
dra på diverse festivaler. Bildet er tatt på filmfestival 
på Shetland, hvor jeg også skal i år. (Foto: Thomas 
Sundal)

Alexander Petersen

BPA har blitt svært viktig for meg. 
Denne ordningen har gitt meg 
muligheten til å være selvstendig. 
Jeg har mulighet til å delta på 
det jeg vil, når jeg vil. Nå har jeg 

friheten til å være ungdom på lik linje med alle andre 
ungdommer. Hvis jeg ikke hadde hatt BPA og nok 
timer ville jeg ha vært avhengig av mine foreldre. 
Det blir helt FEIL. Kanskje måtte jeg ha flyttet på 
institusjon. Nå kan jeg heller kjøpe meg leilighet og 
flytte for meg selv - med BPA.

Magnus Segtnan Skjølberg

Lena Karlsen

BPA betyr at jeg kan leve, virkelig 
kjenne at jeg lever. Jeg kan ha 
respekt for meg selv og utvikle 
meg. Jeg kan delta i samfunnet og 
bidra til venner og familie.

At jeg kan drive aktivt med 
svømming, at jeg kan reise hvor 
jeg vil og at jeg kan gjøre hva jeg 
vil- uten å se begrensninger og 
utfordringer.

Regine Elvevold

BPA gir min søster et likeverdig 
og selvstendig liv. Nok BPA timer 
gir hun mulighet til å være en 
fantastisk mamma, en likeverdig 
del av familien og muligheten til å 

hjelpe andre. BPA er å være eller ikke være for veldig 
mange mennesker! 

Gina Dragvoll

BPA-ordningen min har gitt meg 
mitt aktive liv tilbake. Jeg kan 
studere, være sosial med venner 
og til og være til hjelp for familien 
min. Jeg smiler hver dag etter at 
jeg fikk BPA.

Johannes Loftsgård

Leverandører i Nord-Norge
Man kan velge mellom ulike leverandører av BPA. Gjør grundig research for å finne den leverandøren 
som passer dine behov best. På din kommunes hjemmeside kan du søke opp hvilke tilbydere som finnes. 
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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. Dere 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) 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 
arvideilertsen@gmail.com

Landsforeningen for 
nakkeskadde (LFN) 
Nordland 
Nina Norheim 
Storvikhammarn 59  
8014 Bodø  
Mobil: 415 50 591  
nina.nordheim@gmail.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 
mariette.korsrud@gmail.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 
Åge Bjerkmo 
Kuttersvingen 36 
9017 Tromsø 
Mobil: 907 60 075 
Age.bjerkmo@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



Returadresse
Norges Handikapforbund
Nord-Norge
Kirkegata 1, 4 egt. 
9008 Tromsø
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ANNONSER
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