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REDAKTØR
Håkon Rossvoll
organisasjonskonsulent

REDAKTØRENS HJØRNE

Fra og med 15. august har jeg jobbet 
som organisasjonskonsulent på 
regionskontoret i Tromsø. Jeg fikk en 
såkalt «kickstart» inn i organisasjonen, 
hvor jeg ble sendt rett på storbyweekend 
i Trondheim og fellessamling i Oslo. Nå, 
etter litt mer tid på kontoret, og deltakelse 
på en rekke ulike arrangementer og 
aktiviteter – som har kommet som perler 
på ei snor – sitter jeg med en følelse av 
at dette er en organisasjon i godt driv, 
bestående av svært mange dyktige, 
engasjerte og trivelige folk. 

Til tross for min korte fartstid, har jeg 
rukket å opparbeide meg et klart inntrykk 
av at bevisstheten rundt organisasjonens 
hjertesaker er økende. Jeg har stor tro 
på at organisasjonens fokus på synlighet 
og tilstedeværelse vil fortsette å lønne 
seg, og jeg ser fram til å være med på 
fortsettelsen! 

I dette nummeret kan du lese om våre 
informasjonskanaler, og hvordan du 
som medlem kan fortsette å holde 
deg oppdatert på hva som skjer i 
organisasjonen fremover. Du får også 
møte Maren, og servicehunden Igor, som 
gir oss et innblikk i deres hverdag. Der 
har du et skikkelig radarpar! Videre har 
vi et særlig fokus på FNs internasjonale 
dag for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, som arrangeres tredje 
desember.  

Takk til alle som har stilt opp og bidratt 
i forbindelse med denne utgaven. Håper 
dere liker min første, og denne siste 
utgaven av NYTT fra NORD! 

- Håkon
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LEDER
Barbro Holmstad

regionleder

Min siste leder i
NYTT fra NORD

Vemodig og rart, men nødvendig. For dette er det siste 
Nytt fra Nord som vi i region Nord-Norge gir ut. Heretter 
vil du kunne lese om våre saker på vår hjemmeside: 
nordnorge.nhf.no, på vår facebookside og på instagram. 
Endringen er nok ikke ønsket av alle våre medlemmer, 
men som Evelyn Waugh så klokt sa en gang: «Forandring 
er da det eneste tegn på at man er levende». Og en levende 
organisasjon er så absolutt NHF Nord-Norge! Vi jobber 
aktivt både for å være synlige, være der folk er og for å 
skape endringer. Vi er tilstede, både lokalt og regionalt. 

Lokalt her i Narvik var jeg med å arrangere grenseløs 
idrettsdag, som var et samarbeid mellom kommunalt 
råd i Narvik og Nordland idrettskrets. Det var absolutt 
et vellykket arrangement der flere lokale idrettsklubber 
deltok slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle 
aldre fikk forsøke ulike idretter, tilrettelagt for den enkelte. 
Det gledelige er at vi i Narvik avsluttet denne dagen med å 
starte planlegging av neste års grenseløse idrettsdag. 

Som region var vi aktivt med da FNs spesialrapportør 
om funksjonshemmedes rettigheter, Catalina Devandas 
var på Norgesbesøk. I nord besøkte hun både Karasjok 
og Tromsø, og fikk mange nyttige innspill om det å være 
funksjonshemmet i Norge. 

Og så, for å forsøke å få til en rød tråd – mens vi nå snak-
ker om FN -  Det er ikke lenge til årets store happening, 
FN- dagen for funksjonshemmede, 03. desember. Hva 
som er den store happeningen med det, spør du? Det er 
det som er det geniale: Det kan du være med å bestemme 
i ditt lokalmiljø!  NHF’s prosjektgruppe for 03.desember 
har laget et fantastisk fint ressurshefte med tips om hvor-
dan du/ditt lokallag kan feire/markere/demonstrere dagen 
akkurat slik dere vil. Det trenger ikke være et kjempestort 

arrangement, det viktigste er at vi klarer gjøre dagen til vår 
egen «fest og protest»-dag. Målet er å gjøre 03.desember 
til en felles merkedag for hele funkisbevegelsen og våre 
allierte.

For det er viktig å synligjøre at funksjonshemmede i 
Norge diskrimineres. At vi i NHF vet det og jobber mot 
diskriminering er en ting. Men 03.desember er en gyllen 
mulighet til å vise hele samfunnet at det er slik. Selv fikk 
jeg personlig vekker da jeg delte et innlegg der Amir 
Hashani i NHFU fortalte hvordan han diskrimineres 
når han skal reise med kollektivt. Han bruker rullestol, 
og får ofte beskjed om at han må gi beskjed 48 timer før 
han skal reise med buss eller tog. Jeg vet at det er slik. Jeg 
vet også at selv om man gir beskjed i god tid kan man 
risikere å ikke få bli med bussen eller toget allikevel. Det 
som er skremmende var at noen av leserne av min deling 
av innlegget trodde at dette var en tulle-nyhet. At slikt 
ikke var mulig i Norge. Stemmene til de som tør å dele 
sine diskriminerende opplevelser er så viktig! Og at vi gir 
samfunnet en sterk, klar og tydelig beskjed samtidig er 
virkningsfullt. Det vekker flere enn oss, og det er med på 
å gi oss flere som er klare for å jobbe for vår sak sammen 
med oss. Sammen er vi sterkere, mer synlige og med 
større sjanse for gjennomslag. 

Til slutt vil jeg si tusen takk til deg som har fulgt 
oss i Nytt fra Nord. Jeg håper vi ses på hjemme-
siden vår, på facebooksiden vår, på instagram, og 
ikke minst; på 03.desember. 

Vår tid er nå!
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Innhold:

03   - Leder

07   - Aktuelt
      Politikk, nasjonal, lokalt  
      og forskning  

12   - Følg oss på nett
      Følg oss på sosiale medier  
      og via våre nettsider  
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      Frihet og selvstendighet  
      med servicehund 

18   - 3. desember  
      Norges Handikapforbund har tatt  
      tilbake FN-dagen for funksjonshemmede

24   - Hold deg oppdatert!  
      Framover tilbyr vi deg medlemsnyheter  
      på videokonferanse den 10. hver måned. 

26   - Leserinnlegg  
      ”Jeg vil ikke bli ansatt i sympati”,  
	 	 	 	 	 	 av	Gabriel	Wilhelmsen	Hoff	

Her fra høstens «frivillighet i sentrum» 
i Tromsø, hvor NHF/NHFU hadde stand 
sammen med LKB og FFO



Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust 
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal 
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og 
på en energibesparende måte kan fraktes.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og 
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt 
justere høyde på sete etter dine behov. 

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

En ny patentert løftestol som er 
en rask, sikker og mobil løsning når 
en person har falt og trenger hjelp 

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Snelandia Flexx er en bestillingstransport,
og du betaler ikke noe mer enn du ville gjort på bussen.

Snelandia Flexx er for alle, og du kan få hjelp av sjåføren til
av- og påstigning om du behøver det.

Snelandia Flexx stopper bare der reisende skal hentes eller leveres.

BESTILL PÅ: 

Frihet til å reise

Tlf. 75 77 18 88
finnmark.flexx.no

     Tlf. 75 77 18 88
finnmark.flexx.no

- annonser
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Spesialrapportør fra FN på inspeksjon i Norge

FNs spesialrapportør for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, Catalina Devandas Aguilar, 
var i oktober på et ti dager langt norgesbesøk for å undersøke hvordan de menneskerettslige forpliktelsene 
ivaretas, og hvilke tiltak den norske regjeringen eventuelt har iverksatt for å gjennomføre FN-konvensjonen om 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt FNs bærekraftsmål. I Tromsø og Karasjok ble det 
blant annet satt av tid til dialogmøter med erfaringsutveksling, hvor sivilt samfunn og sentrale organisasjoner 
deltok. Den endelige rapporten fra norgesbesøket presenteres i Genève, mars 2020.

Sentralstyret 
og regionstyret i Tromsø. 

Helgen 20.-22. september hadde både 
sentralstyret og regionstyret møter i 
Tromsø. På fredagen hadde regionstyret 
møte på regionskontoret. Lørdagen 
som fulgte ble det avholdt felles møte 
for regionstyret og sentralstyret med 
påfølgende workshop, hvor tema var 
«dypdykk i strategien». 

Heis på Aurora Fokus kino er omsider i drift 

Det er mange som lenge har ønsket seg en evakueringsheis ved Aurora Fokus 
kino i Tromsø, og Frode Heggelund har i mange år vært en av de store pådriverne 
for at dette skal realiseres. Tidligere måtte en rullestolbruker ha med seg to 
assistenter for å dra på kino, dette som følge av sikkerhetshensyn dersom kinoen 
måtte evakueres. «Det tok bare elleve år, men nå er det ingenting å klage på. Jeg 
berømmer de folkene som har vært involvert. Det var på tide, men man må gi 
ros når det først er på plass», fortalte Frode da vi kontaktet han i forbindelse med 
saken. 
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Signaler om kutt i AAP møter sterk motstand 

Regjeringen vil kutte kraftig i minstesatsen for 
arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge, og vil redusere 
minsteytelsen fra 198.000 til 130.000 kroner. I følge arbeids- og 
sosialminister Anniken Hauglie, skal pengene som spares brukes 
til å styrke oppfølgingen for å få unge med funksjonsnedsettelser i 
aktivitet og arbeid. 

Generalsekretær i Unge Funksjonshemmede, Leif-Ove Hansen, 
mener forslaget kan gi katastrofale følger, og at statsråden 
etterlater et feilaktig inntrykk av at det er de unge selv som velger 
å stå utenfor arbeidslivet. 

Les mer på www.velferd.no

Temakveld – «Spør Tove» 

I september fikk vi besøk av 
forbundsleder Tove Linnea Brandvik på 
regionskontoret i Tromsø. Hun hadde 
blant annet møter med medlemmer i 
Norges Handikapforbund Tromsø, og 
deltok på en temakveld – «Spør Tove», 
hvor styret i NHFU Nord Norge fikk 
muligheten til å stille spørsmål og samle 
inn gode råd og tips. 

Grenseløse paraidrettsdager 

I slutten av september, og i begynnelsen 
av november ble det arrangert grenseløse 
paraidrettsdager i Narvik og Bodø. 
Dagene ble arrangert av Nordlands 
idrettskrets i samarbeid med henholdsvis 
Bodø kommune og Narvik kommune. 
Dette er dager med mye fart, moro og 
idrettsglede, hvor alle med funksjons-
nedsettelse blir invitert til å delta. Her får 
man muligheten til å prøve ulike idretter, 
og bli kjent med lokale idrettslag. 

Samarbeid kulturarrangementer

Troms fylkeskommune har inngått et 
samarbeid med Norske Konsertar-
rangører. Målet med samarbeidet er å 
heve kompetansen på tilgjengelighet 
ved kulturarrangementer. Fylkesråd for 
kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen, 
påpeker at alle innbyggerne i Troms skal 
ha lik mulighet til å delta, og faktisk velge 
å delta, fremfor å bli hjemme fordi man 
kanskje ikke vet om arrangementet eller 
om arenaen er tilrettelagt. 
Les mer på tromsfylke.no
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LOKALT

NASJONALT

LOKALT
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Offentlig utredning om brukerstyrt personlig assistanse 

Regjeringen har satt ned et utvalg bestående av14 personer, som skal gjennomgå den 
lovfestede ordningen med brukerstyrt assistanse (BPA) for personer med nedsatt 
funksjonsevne, og foreslå forbedringer. Utvalget er sammensatt av blant annet 
mange toneangivende profiler fra sentrale organisasjoner, blant annet forbundsleder 
Tove Linnea Brandvik. Et sentralt mål for utvalget er å sørge for at BPA blir et 
likestillingsverktøy, og ikke et helseverktøy. 
Les mer på www.nhf.no og www.handikapnytt.no 

Møter med representanter fra ungdomspartier

NHFU Nord-Norge fortsetter med å arrangere temakvelder med ungdomspolitikere 
i Tromsø. Planen er to møter før jul, med fokus på samtale og diskusjon rundt 
våre kjernesaker, samt erfaringsutveksling knyttet til hverdagen med nedsatt 
funksjonsevne. Det jobbes for å gjennomføre lignende type arrangementer i andre 
deler av regionen i nær framtid. 

Klatregruppa rett opp jr. 

Tromsø klatreklubb har et rykende 
ferskt tilbud, med en «rett opp» 
paraklatregruppe for barn og ungdom 
med funksjonsnedsettelser. Er du 
mellom 10-23 år, og har lyst til å begynne 
med klatring, har gruppen treningstid 
på tirsdager fra 15.30-17.30 i byens nye 
klatreeldorado. 
Les mer på www.tromsoklatresenter.no

Oppretter en ny tilskuddsordning 

Kulturdepartementet oppretter en ny 
tilskuddsordning for å bidra til at personer 
med funksjonsnedsettelse skal kunne 
delta på større arrangementer for idrett og 
fysisk aktivitet. Ordningen inkluderer også 
friluftsliv. I følge Regjeringen.no gjelder 
forskriften tilskudd til arrangementer 
for idrett og fysisk aktivitet, som enten 
tilrettelegger for eller er forbeholdt 
personer med funksjonsnedsettelser. 
Les mer på www.regjeringen.no

Samarbeid om bedre tilrettelegging 
på kulturarrangement

Troms fylkeskommune har 
inngått et samarbeid med Norske 
Konsertarrangører. Målet med 
samarbeidet er å heve kompetansen på 
tilgjengelighet ved kulturarrangementer. 
Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina 
Simonsen, påpeker at alle innbyggerne 
i Troms skal ha lik mulighet til å delta, 
og faktisk velge å delta, fremfor å bli 
hjemme fordi man kanskje ikke vet 
om arrangementet eller om arenaen er 
tilrettelagt.
Les mer på www.tromsfylke.no



Busser tilpasset  rullestolbrukere!

 Utstyr i våre busser:
 • Sotete ruter
 • Radio/stereoanlegg
 • Air-condition
 • Luksusstoler
 • Tilhengerfeste og stor tilhenger

Kontakt oss:
Tlf: 78 41 12 34 

eller mail: post@hammerfesttaxi.no

A R K I T E K T E R  A S

Sorenskriverveien 11, 9513 Alta  |  E-post: post@haldde.as 

Telefon: +47 78 43 77 14  |  Web: www.haldde.as

A R K I T E K T E R  A S

Sorenskriverveien 11, 9513 Alta  |  E-post: post@haldde.as 

Telefon: +47 78 43 77 14  |  Web: www.haldde.as

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

Sentrumsveien 65
8540 Ballangen

Tlf: 47 47 81 81
www.ballangen-energi.no

	  

07550	  
Maxi Taxi tilpasset rullestol

ring 75 15 70 00

ÅPNINGSTIDER: 
Man-Torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-19.00
Lørdag 09.00-13.00

Vi leVerer  
alt innen  

interiør- og  
eksteriør- 

maling!

www.tuvtre.no

 
Gravide, allergikere, astmatikere og små barn  
er spesielt utsatt, og kan reagere på avgassing fra  
malingsprodukter. Bliss er spesielt utviklet for deg  
som skal male og har fokus på helse. Malingen er fri for  
løsemidler og skadelig avdamping. Den lukter minimalt pga svært lavt  
innhold av stoffer som damper av. Du unngår derfor ubehagelig  
malingslukt både under og etter at rommet er ferdigmalt.

maling og Helse

Bliss er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund,  
som innebærer at malingen er testet og vurdert i forhold  

til strenge krav for helse, miljø og avgassing.  
Bliss er selvsagt også  

godkjent av Svanen  
og EU-blomsten.

Hyggelige priser  
på maling, året rundt 

 
fra verdens største laminatgulv-produsent. 
Vi lagerfører flere unike design.

kronoteX laminatgUlV

Mammut Capitol Oak Light

Dynamic Bough Pine 

moderne kvalitet 
til fornuftige priser

norsk
kValitets- 

maling

Sa
n
dv

åg
D
ES

IG
N

 Vi kjører  
Varene  

rett  
Hjem til  

deg!

Vi har alt av maling! Utkjøringwww.tuvtre.no

Tuv Trelasthandel AS
post@tuvtre.no
Tlf. 75 50 42 80

Bodøs største utvalg av Makita  |  Rimelig utkjøring
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KURS & KONFERANSE

Kom sammen med dine kolleger 
og bli inspirert i et miljø med 
topp moderne møterom, med
kapasitet fra 10 - 900 pers.

i MEYERGÅRDEN SPEKTRUM

75 13 40 00 - meyergarden.no

Kjøperglede i over 100 butikker

Plassen 1, 8006 Bodø  •  Tlf : 07550

Garnveien 38, 8006 Bodø
Tlf. 5 56 24 80 / 957 48 383

POLITIKK
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Felles opprop til Stortinget 

Samarbeidsforumet av funksjons-
hemmedes organisasjoner (Safo),  
Funksjonshemmedes fellesorganisa-
sjon (FFO) og Unge funksjonshem-
mede har sendt ut et felles opprop 
til de parlamentariske lederne for alle 
partiene på Stortinget, med krav om 
at funksjonshemmedes rettigheter blir 
lagt vekt på når politikerne behandler 
statsbudsjettet for neste år. 
Les mer på www.handikapnytt.no  
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- Følg oss på nett

Følg oss på sosiale 
medier og via våre 

nettsider
Tekst: Håkon Rossvoll

Selv om dette er den siste utgaven av «NYTT fra 
NORD», er det ingen grunn til fortvilelse! Det betyr bare 
at vi i større grad vektlegger formidling av dagsaktuelle 
saker og hendelser gjennom våre nettbaserte kanaler og 
digitale tjenester. Derfor er det liten grunn til bekymring 
angående den videre informasjonsflyten fra vår side. 

Riktignok følger mange av dere oss på Facebook og 
Instagram, eller via våre hjemmesider, allerede – men for 

de av dere som ikke gjør det, er det altså her det gjelder å 
følge med hvis man ønsker å holde seg oppdatert på hva 
som skjer i organisasjonen fremover! 

I tillegg tilbyr vi også videokonferanser, eller «Viju-
møter», som du kan lese mer om i en egen artikkel senere 
i bladet. 
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- Følg oss på nett

Hjemmesiden 
Hvis du trenger en oppfriskning på hva organisasjonen 
kan tilby deg som medlem, eller informasjon om ulike 
hjertesaker – da bør du besøke vår hjemmeside! Her 
finner du også en kalender med oversikt over viktige 
datoer, og informasjon om hva som skjer i NHF og 
NHFU Nord-Norge fremover. Du finner en oversikt  
over organisasjonen som helhet, kort fortalt! 

På hjemmesiden blir sentrale styringsdokumenter 
lastet opp, som strategi 2017-2021, virksomhetsplan, 
interessepolitisk program, samt protokoller fra 
for eksempel regionstyremøter. I tillegg finner du 
informasjon om nettverk, tillitsvalgte, NHF-lag og 
landsforeningslag. Og mye - mye mer, sjekk den ut da vel! 

Adressen er: nordnorge.nhf.no

Tilstede på Facebook og Instagram

Instagram-kontoen vår: nhf_nord Facebook-siden: facebook.com/nhfnordnorge

Ønsker du regelmessige oppdateringer på hva som skjer sentralt, regionalt og lokalt i organisasjonen, er det uten tvil 
Facebook som gjelder. Her finner du masse variert innhold, som åpner opp for innspill, innsikt og samtale.

På daglig basis publiserer vi nyhetssaker, leserinnlegg, artikler, bilder og videoer. Her finner du i tillegg lenker 
og informasjon om kommende arrangementer, og andre viktige begivenheter som skjer rundt om i regionen. 
Vi har også vår egen Instagram-konto, hvor vi jevnt og trutt deler bilder og videoer, og slik gir små glimt fra 
organisasjonshverdagen. 

Gi oss gjerne en «like», og følg våre sider  
på Instagram og Facebook. Vi snakkes der! 
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Frihet og 
selvstendighet 

med 
 servicehund 

Tekst & foto: Håkon Rossvoll

Hunder er noen fantastiske dyr, og er det noe de elsker – så er det å jobbe! 
Eller vent litt, de elsker mat. Det er jammen ikke godt å si om de elsker 
å jobbe, eller om de elsker å jobbe for maten. Hva kom først, høna eller 
egget? Uansett – kombinasjonen av mat og arbeidsoppgaver er gull når det 
kommer til hundehold. Det er viktig at hunder får brukt hodet sitt, i tillegg 
til at de får fysisk mosjon. Dette øker livskvaliteten, og reduserer risiko 
for problematferd. I likhet med oss mennesker har også hunder et stort 
behov for mental trening, og mange vil nok være enige i at trening i form 
av ulike oppgaver og utfordringer er nøkkelen til en harmonisk og tilfreds 
hund. Hunder er flokkdyr og mange av dem har evne til samarbeid, for 
ikke å snakke om vilje. Dette ligger i deres natur. Personlig erfaring tilsier 
at også en utrent hund tilbyr en hjelpende pote både i tide – og i utide. Hos 
servicehundene dyrkes denne evnen og viljen, de er rett og slett proffe! 
Når man dyrker den grunnleggende arbeidslysten konstruktivt, i form av å 
trene hunden til å være et hjelpemiddel i hverdagen, blir sirkelen på mange 
måter sluttet. Det er vinn-vinn! 

I denne artikkelen kan du lese om Maren og hennes hund, Igor. En 
labrador retriever på snart tre år, som alltid tilbyr forutsigbar assistanse og 
trygghet i hverdagen. Igor er ingen vanlig hund, han er en sertifisert ser-
vicehund! En arbeidskar, som bidrar med praktisk hjelp i hverdagen. I 2018 
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Maren og Igor på tur i Tønsvika
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- Servicehund

ble endelig servicehund et godkjent hjelpemiddel på lik 
linje med førerhund, og det er NAV som har ansvaret for 
å utdanne, tildele og godkjenne servicehunder i Norge. En 
utredning av «prosjekt servicehund», gjennomført av Oslo 
Economics i 2016, rapporterer at servicehund-ordningen 
har en stor samfunnsøkonomisk gevinst. I tillegg bidrar 
ordningen til en rekke faktorer knyttet til økt livskvalitet, 
som ikke kan måles i penger. Veien for å bli sertifisert 
servicehund er lang og kompleks. Hunden må igjennom 
intensiv trening og testing, utført av profesjonelle trenere, 
før den blir en offentlig godkjent servicehund. For mer 
informasjon om ordningen med servicehunder, sjekk ut: 
https://www.norskeservicehunder.no 

Tilbake til radarparet Maren og Igor. Vi har vært på 
tur i Tønsvika, et lite stykke utenfor Tromsø sentrum. Jeg 
hadde også med meg min egen hund, som har møtt Igor 
flere ganger tidligere. De er gode kompiser! Det er interes-
sant å observere forskjellene mellom disse to hundene 
når de leker sammen. På den ene siden har du en ett år 
gammel spirrevipp med «fluer i hodet», som svinser og 
svanser rundt uten fokus – og på den andre siden har du 
en profesjonell servicehund, som mestrer kombinasjonen 
av å leke med høy intensitet og fart, med to lystrende øre 
klare for signaler fra Maren. Titt og ofte kommer Igor 
innom henne for en godbit og gode ord. Maren og Igor 
fungerer veldig godt sammen som team, og det er rett og 
slett fascinerende å se dem i aksjon! Hun gir signalet, og 
Igor viser tydelig dedikasjon for sin profesjon. 

Igor har et klart skille mellom jobb og fritid, som blant 
annet markeres gjennom et servicehund-dekken han har 

på seg, «jobbantrekket». Han er leken og sosial, men når 
dekkenet er på, har han fult fokus på oppgavene sine. Da 
er han på jobb! Maren har hatt Igor siden har var nesten 
to år gammel, og beskriver han som en livsnødvendig føl-
gesvenn. I tillegg til å gi praktisk hjelp, som for eksempel 
å åpne/lukke dører og skap, bære/hente ting og trykke på 
ulike brytere - gir han en trygghet i hverdagen. Båndet 
mellom hund og menneske blir naturlignok forsterket 
gjennom en sånn relasjon, og han oppfyller virkelig alle 
kriteriene som menneskets beste venn! Maren forteller at 
hun får til å gjøre flere ting uten at en assistent er tilstede, 
og at dagene blir mer fleksible med servicehund. I en 
hektisk hverdag med studier, styreverv og ulike sosiale ak-
tiviteter og begivenheter - gir ordningen med servicehund 
totalt sett større selvstendighet og frihet. 

Maren har stor interesse for hundetrening, og bruker 
mye tid på å videreutvikle Igors treningsfundament, blant 
annet gjennom rallylydighet og egentrening, lek og sosia-
lisering. Igor har til og med en egen profil på Instagram, 
«servicehund_i_nord», hvor Maren deler videoer og bil-
der fra hverdagen med servicehund. Det er absolutt verdt 
å ta en titt! Der kan du også komme i kontakt med Maren, 
hvis det er noe du lurer på. 

Til slutt, vurderer du å søke om  
servicehund? Da har hun en klar  

oppfordring: Gjør det!

Igor poserer velvillig med 
jobbantrekket på

To gode lekekamerater!



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

Helicopters AS
Bardufoss Lufthavn
Torget 15, 9325 Bardufoss

Tlf. 77 83 66 68

www.patriahelicopters.com

www.tromso-taxi.no

Bestill taxi fra din 
smarttelefon

Se hvordan du registrerer og bruker appen på 

Last ned gratisappen TAXIFIX

tromso-taxi.no

Last ned 
gratis appen 
TAXI FIX for 
smarttelefoner

Persontransport 1 - 16 personer 
Rullestoltransport, 3 rullestoler pr. bil 
Allergivennlige biler 
Bryllupskjøring og selskapskjøring 
Sightseeing 
Skolekjøring 

Gamle Stangnesvei 2 A
9409 Harstad

• Nybygg   • Restaurering
• Tilbygg    • Reperasjoner

Tlf: 916 97 356
E-post: age.eilertsen@idehus.no

Mob: 91 87 15 10

KURS & KONFERANSE

Kom sammen med dine kolleger 
og bli inspirert i et miljø med 
topp moderne møterom, med
kapasitet fra 10 - 900 pers.

i MEYERGÅRDEN SPEKTRUM

75 13 40 00 - meyergarden.no

Kjøperglede i over 100 butikker

Plassen 1, 8006 Bodø  •  Tlf : 07550

Garnveien 38, 8006 Bodø
Tlf. 5 56 24 80 / 957 48 383
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Norges Handikapforbund har tatt tilbake FN-
dagen for funksjonshemmede, og vi skal feire 
hvert eneste år. Du er herved invitert til å være 
med i festkomiteen og som festdeltaker.

Funksjons- 
hemmedes dag 

3. desember



- 3.desember
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Først av alt - hva er FN-dagen?
Dagen ble innstiftet som merkedag i 1992, elleve år etter 
FNs internasjonale år for funksjonshemmede i 1981. Det 
var markeringsåret 1981 som ble den spede oppstarten 
til FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen trådte i kraft 3. 
mai 2008, og Norge ratifiserte den i 2013.

Men; vi som lever med en funksjonsnedsettelse vet 
at en konvensjon alene skaper ikke likestilling- ei heller 
gjør en internasjonal dag. Hvordan vi bruker disse to 
derimot, kan gjøre vei i vellinga. Og her har du en viktig 
rolle å spille. 

Hvorfor skal vi markere dagen?
Vi vil gjøre FN-dagen til vår egen «fest og protest»-dag. 
En dag som er dedikert til oss, skal fylles med innhold 
og mening av oss. I tillegg er FN-dagen er en gyllen 
anledning til å treffe og jobbe sammen med andre som 
mener det samme som oss på mange områder- om enn 
ikke alle. Sammen er vi sterkere, sammen er vi mer 
synlige, sammen er sjansen for gjennomslag større.

I 2019 ble Norge for første gang hørt i FN om hvordan 
situasjonen er for funksjonshemmede her til lands. 
Norge fikk krass kritikk fra FN. Samme dag ble et forslag 
om å inkorporere konvensjonen i norsk lovverk stemt 
ned av Stortinget, med unntak av partiene SV, Rødt og 
en enslig representant fra Arbeiderpartiet. 

Målet er å gjøre 3. desember til en felles merkedag for 
hele funkisbevegelsen og våre allierte, og det har vi tenkt 
til å gjøre på flere ulike måter:

•	 Vi vil aksjonere! Både internt og eksternt, med 
fysiske aksjoner og med aksjoner/kampanjer i sosiale 
medier.

•	 Vi vil at så mange lokallag og regioner som mulig 
arrangerer noe for medlemmene sine denne dagen, 
det være seg alt fra lokale aksjoner til medlemsmøter 
eller stand på det lokale kjøpesenteret. Det viktigste 
er at våre medlemmer får kjennskap og eierskap til 
dagen som markerer våre menneskerettigheter.

•	 Vi har valgt snøkrystall(er) som symbol for 
FN-dagen, inspirert av andre symboler som 
regnbue (Pride), rockesokk (Downs) og rosa sløyfe 
(brystkreft). 

•	 Vi vil sette funkis-saken på dagsorden, og synliggjøre 
diskrimineringen av oss på en slik måte at alle 
forstår.

•	 Vi vil at politikerne skal ta til vettet, og inkorporere 
vår konvensjon i norsk lovverk, på lik linje med 
andre FN-konvensjoner.

Snøkrystallen er vårt symbol
Vi har valgt snøkrystall som symbol fordi:
•	 At alle er unike
•	 Mister ikke funksjonen om det mangler en del, og er 

vakkert uansett
•	 Skjørhet, men styrke i fellesskap. Pakker man 

sammen snøfnugg blir de sterke, enten det er en 
snøball eller et skred. Kan knuse all motstand, alle 
barrierer

•	 Lett å lage aktiviteter rundt
•	 Passer til årstiden

Forslag til hva du/dere kan gjøre av aktiviteter:
Delta på sosiale medier
Det enkleste du kan gjøre er å delta på sosiale medier. Vi 
lager en egen sosiale medier kampanje med profilramme, 
banner, profilbilder etc. Vi oppfordrer alle som er på 
sosiale medier til å bruke og spre disse når de kommer. 
Jo flere som deltar, jo mer synlige blir vi!

Bibliotek-aksjon
Ta kontakt med deres lokale bibliotek(er), og oppfordre 
dem til å lage en egen fokusutstilling for FN-dagen, med 
spesiell promotering av bøker og filmer av, for og med 
funksjonshemmede.

Involver skolene
Vi jobber med et eget tipshefte for skoler, som blir 
sendt til regionskontoret i oktober. Ta kontakt med 
regionskontoret dersom dere ønsker dette heftet. Dere 
kan sende det til lokale skolesjefer i kommunen, eller 
direkte til skoler. Det er et hefte med kort info om 3. 
desember, og forslag til en rekke forskjellige aktiviteter 
skolen kan gjøre denne dagen. Vi foreslår også at de kan 
invitere en ekspert (oss, så klart) til å komme og snakke 
på skolen denne dagen. Vi har gjort det klart i materiellet 
at vi ikke kan love besøk, men at vi prøver å stille om vi 
blir spurt. Tipspakken kan også være fin å sende med 
dersom en vil invitere seg selv på skolebesøk for å snakke 
om dagen. 

Stand
Mange har erfaring med å stå på stand, og det kan dere 
også gjøre 3. desember! Dere kan ha vervestand, eller en 
stand der dere setter fokus på en nasjonal sak eller en 
lokal kampsak.

Kakefeiring i lokallaget
Hvis tid og krefter ikke strekker til for å gjøre noe 
utadrettet- sørg i alle fall for at medlemmene deres 
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får vite om dagen. Hva med å invitere til kakefest og 
medlemsmøte for eksempel? 3. desember er jo like før 
jul, så hva med å slå det sammen med juleavslutning? 
Kanskje kan en av dere lese opp det som står om FN-
dagen her i heftet, så alle kan lære litt om dagen.

Pepperkakeaksjon til lokalpolitikere 
Har du sett de fine pepperkakemennene som mangler 
et ben? Bertil-pepperkakene? Hva med å pakke inn et 
par Bertil’er i cellofan med en fin sløyfe på, og legge ved 
et kort. Stikk innom det lokale rådhuset noen dager 
før 3. desember med en pakke til hver representant i 
kommunestyret (slik at de får det i posthylla til selve 
dagen- allier deg med de i resepsjonen- og husk å spørre 
pent med et smil!) 

På kortet kan dere for eksempel skrive: I dag, 3. 
desember, er det den internasjonale FN-dagen for 
funksjonshemmede. Norge ratifiserte funksjonshemmede-
konvensjonen (FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne CRPD) i 2013, men 
fremdeles er det langt igjen til alle funksjonshemmede får 
sine rettigheter oppfylt. Vi håper DU vil stå sammen med 
oss i kampen for et likestilt og likeverdig samfunn. God jul! 

Snøkrystall-aktiviteter
•	 Kontakt lokale barnehager og skoler. Be om å få lov 

til å komme og informere om FN-dagen. Som en 
morsom aktivitet kan dere utfordre dem til å klippe 
ut snøkrystaller. 

•	 Utfordre lokale politikere til snøballkrig! By på 
varm drikke og en prat om FN-konvensjonen og 
menneskerettigheter etterpå.

•	 Heng opp snøkrystaller over hele byen, inspirert av 
Bymisjonens «oransje skjerf-aksjon».

•	 Heng/klistre opp snøkrystaller på/utenfor deres 
lokale rådhus. Skriv gjerne noen ord på dem om 
hvorfor dere henger dem opp. Som for eksempel: Vi i 
(    ) vil minne om at alle er unike, og like mye verdt! 

•	 Arranger snøkrystall-konkurranser på sosiale 
medier. For eksempel på Instagram: Publiser ditt 
vakreste snøbilde, og merk med #3desember. 
Premie er opp til det enkelte lag, men for eksempel: 
kinogavekort, en boks Bertil pepperkaker, 
snøkrystallrefleks, julepynt med snøkrystall- eller 
kanskje lokalt næringsliv kan sponse noe?

Vi håper du og ditt lag finner en markering som 
passer dere- og ikke glem:

1. Si ifra til oss i regionen hva dere gjør 3. desember! 
Det er ikke tenkt som noen «kontroll», men vi vil 
så gjerne dele alt vi får til denne dagen med alle i 
NHF-familien!

2. Ta masse bilder og film! Dette er SUPERVIKTIG! Vi 
ønsker jo å være synlige. 

3. Dette er det siste medlemsbladet (ever). Framover 
ber vi deg følge oss på facebook, hjemmesiden og på 
Instagram.  



En god bokommune for alle
www.bardu.kommune.no

postmottak.bardu.kommune.no

Jensen 
Elsktriske 

TLF: 
77751950

T R O M S Ø

Solstrandvegen, 9020 Tromsdalen
Telefon 912 47 250

T R O M S Ø

LEDENDE PÅ AVFALL I NORD

Din støttespiller

H A R S T A D

Eiksenteret Målselv
9325 Bardufoss, Tlf. 77 83 40 50

Aslak Jensen
9014 Tromsø, Tlf. 77 63 06 91

____________________________________________________

Effektiv Regnskapsservice AS
9269 Tromsø, tlf. 77 60 08 60

M Å L S E L V

Cool Trans AS
Tlf: 488 6800

Vikvegen 1, 9023 Krokelvdalen
Bundingen AS 
Jekta Storsenter

9015 Tromsø • Tlf. 9583 5525

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA

N O R D R E I S A

T R O M S ØMobil 91 60 58 64,   e-post: odd-holm@online.no

Holm`s NDT-Inspeksjon AS
UTFØRER:
• Sakkyndig kontroll Løfteutstyr
• Sertifisering av sveisere og loddere
• NDT- kontroll  VT, RK,UT,MT,PT

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

www.derdubor.no/hs

B A R D U

Klubbveien 9, 9406 Harstad
www.harstadtaxi.no

Harstad Taxisentral AS
Klubbv. 9, 9406 Harstad

www.harstadtaxi.no

H A M M E R F E S T

Tana kommune
Deanu Gielda

Rådhusveien 24, 9845 Tana
Tlf. 46 400 200

T A N A

A L T A

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

www.cermaq.no
www.karasjok.kommune.no

K A R A S J O K

Strandgt. 20, 9593 Breviksbotn
Tlf. 78 45 22 96

www.installator.no

H A S V I K

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

Åpningstider: 09.00 - 21.00 alle dager
Coop Marked Rafsbotn

Mobil: 47 975 16 644  Sentralbord: 78 44 47 50 
www.vefasretur.no
             https://nb-no.facebook.com/www.vefasretur.no

H A M M E R F E S T

Havnev. 50, 9610 Rypefjord
Tlf. 78 42 17 00

 Mob: vakt: 975 75 198
E-post: info@polarbase.no

 Tlf: 78 42 17 00 Fax 78 41 81 15
Havneveien 50, 9610 Rypefjord

"Forsyningsbasen for 
Barentshavet"

A L T A
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KURS & KONFERANSE

Kom sammen med dine kolleger 
og bli inspirert i et miljø med 
topp moderne møterom, med
kapasitet fra 10 - 900 pers.

i MEYERGÅRDEN SPEKTRUM

75 13 40 00 - meyergarden.no

Kjøperglede i over 100 butikker

Plassen 1, 8006 Bodø  •  Tlf : 07550

Garnveien 38, 8006 Bodø
Tlf. 5 56 24 80 / 957 48 383

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

sekundære lymfeødem.
• Hjerneslag og tramutatisk/ 

ervervet hjerneskade.
• Hjerneslag og traumatisk/ 

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

Huntington, Muskelsykdom-
mer, CMT, DM.

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

sykdommer.
• Ikke-inflammatoriske revma-

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

ring som dag- og døgntilbud.

Nord-Norges største rehabiliteringssenter leverer  
rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten og har 

avtale med Helse Nord og NAV.

Vi tilbyr følgende rehabilitering og opptrening:

www.kurbadet.no

REHABILITERINGSSENTERET 
NORD-NORGES KURBAD

Tromsprodukt jobber daglig 
med å støtte mennesker i 

endringsprosesser

Gjennom veiledning og opplæring øker vi 
kompetanse, og forener dine ressurser med 

behov i arbeidsmarkedet. Dette skaper 
løsninger for deg som ønsker å jobbe.

Vi har i tillegg et bredt tilbud av varer
 og tjenester innen flere fagfelt.

Les mer om vårt arbeid på 
tromsprodukt.no 

#folkijobb

sentralbord  40 00 72 00 
www.tromsprodukt.no

B O D Ø

R A N A V Å G A N

Avd. Svolvær - Tlf. 04800

www.vefsn.kommune.no

V E F S N

S O R T L A N D

www.handelsbanken.no/bodo

A S T A D H A U G

Dronningensgt. 18, 8006 Bodø
Tlf. 901 02 333 • www.corponor.no

RANA 
KOMMUNE

Finnmark, Troms og 
Nordland: 918 80 332

Rullestoler av høy kvalitet til barn og voksne! 

Puma 40 - ute og inne!
www.sunrisemedical.no

Helgelandsbase AS
8805 Sandnessjøen
Tlf :  75 07 03 30 
www.helgelandsbase.no Torggt. 21, Sortland  •  Tlf. 76 12 21 62

www.bkbyggmester.no

N A R V I K

8530 Bjerkvik • Tlf. 76 97 72 00
www.thuneas.no

H A D S E L

Tlf. 76 11 80 00 • www.trollfjord.no
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Vil du bli oppdatert 
på hva som skjer 

framover?

Dette er som kjent den siste utgaven av medlemsbladet 
Nytt fra Nord. Du trenger ikke være redd for at du ikke 

får nyheter fra oss i Region Nord. Framover tilbyr vi deg 
medlemsnyheter på videokonferanse den 10. hver måned. 
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I løpet av 2019 har medlemsbladet vårt blitt et 
underskuddsprosjekt. Det betyr at det ikke lenger 
er forsvarlig å fortsette med bladproduksjonen. 
Heldigvis er det slik at når en dør lukkes, åpnes en 

ny. I vårt tilfelle har vi fått mange nye «dører» som kan 
åpnes for å få informasjon daglig, ukentlig og månedlig. 
En av disse er videokonferanser, eller Viju-møter som vi 
også kaller det.

Vi har testet ut konseptet våren 2019. Våre erfaringer 
viser at det er enkelt å kople seg på disse møtene, og det 
er en enkel måte for oss å komme i kontakt med dere 
som er medlemmer. Det er viktig for oss å høre hva 
dere har på hjertet, og hva dere tenker kan være gode 
innspill for oss i Norges Handikapforbund. Vi er en 
medlemsorganisasjon, og medlemmene er som kjent 
sjefene. 

På disse medlemsmøtene har vi ulike temaer. 
Vi har hatt møter med tema «Bli kjent med dine 
medlemsfordeler i NHF», «Vi kjører «live» fra vårt 
besøk i Hammerfest», «Bli bedre kjent med NHF sin 
nye satsning Ung voksen» med mere. Vi velger tema ut 
fra hva som skjer i organisasjonen, og vi er alltid lutter 
øre for ønsker fra dere som er medlemmer hos oss. Hva 
ønsker du at vi skal ha som tema? 

Mange opplever at det er en terskel å ta del i alt dette 
nye. Dersom du er usikker på hvordan det fungerer 
kan vi kjøre et test-møte med deg. Det er enkelt og lite 
tidkrevende for oss å ta et test-møte med deg. Bare ta 
kontakt med oss på regionskontoret på telefon eller 
e-post. 

Hvis du en gang i fremtiden blir usikker på hvor du 
finner informasjon om innlogging anbefaler vi deg å 
se på hjemmesiden vår under fanen «Bli med!». Der 
vil det ligge informasjon om hvor du finner møteagenda 
og innloggingsmetode. Vi poster også videomøtene som 
«Arrangement» på Facebook, og her finner du saksliste 
og innloggingsinformasjon til hvert møte. Tidligere har 
vi sendt epostinvitasjon til alle våre medlemmer som 
vi har epostadressen til. Det vil vi ikke fortsette med 
framover. Du vil finne informasjon på hjemmesiden og 
Facebook. 

Til slutt vil jeg tipse deg om at Facebook alltid vil ha 
oppdatert informasjon om det meste eksempelvis hvilke 
saker vi er opptatt av, våre kampanjer, medlemsmøtene 
og aktivitetene våre. 

Vårt beste stalltips er – følg oss på Facebook!

Videomøter : 
 Du finner informasjonen om 

videomøtene på hjemmesiden 
vår under fanen «Bli med!».

Tekst: Kirsti Fosshaug
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Gabriel Wilhelmsen Hoff 
2. nestleder i NHFU 
Norges Handikapforbunds Ungdom

Leserinnlegg:

Jeg vil ikke  
bli ansatt i sympati

Helt fra jeg var liten var jeg fast bestemt på 
at jeg skulle inn i arbeidslivet. Allerede i 
barnehagealder lurer vi alle på hva vi skal bli. 
Som liten gutt var drømmen først å bli en 

«snill mann i en monster-søppelbil». Uansett hvor absurde 
jobbforslag barn kommer opp med, så er det en ting jeg 
vet helt sikkert: Det er ingen barn som drømmer om å bli 
uføretrygdet. Jeg tror heller ingen drømmer om å bli et 
veldedighetsprosjekt, hvor det å bli ansatt anses som «å ta 
en for laget». 

 
Da Regjeringen kom opp med ideen om en 

«inkluderingsdugnad» for å få flere i jobb kan de umulig 
ha tenkt seg godt nok om. Selv om dugnadsånden 
står sterkt i det norske samfunnet og derfor virker 
appellerende for de fleste, så er det kanskje greit å være 
ærlig om hvordan en dugnad faktisk fungerer. For det 
første er dugnad frivillig og ofte må det lokkes med 
pølser og brus for at folk stiller opp. Vi må altså finne 
lokkemat for å få offentlige og private aktører med på 
«inkluderingsdugnaden». Dugnader drives av ivrige 
enkeltmennesker og ildsjeler. Men er det slik vi forvalter 
næring, arbeid- og likestillingspolitikk? 

 
Næringslivet blir i et brev fra Anniken Hauglie 

og Torbjørn Røe Isaksen oppfordret til å bidra i 
«inkluderingsdugnaden». De mener at nøkkelen ligger 
hos arbeidsgiverne. Sagt på en litt annen måte, søker 
regjeringen nå etter arbeidslivets ildsjeler og lokker med 
lojale og tillitsfulle ansatte som skaper verdier i bedriftene 
til de som blir med. Regjeringen selv står klare med ulike 
redskaper i form av tilrettelegging og virkemidler fra 
NAV, og har funnet noen satsingsområder for dugnaden. 
Næringslivet må selv finne deler av premien ved å gi folk 
en sjanse til å vise hva de er gode for. 

 

Hvordan blir jeg likestilt som kollega hvis jeg blir ansatt 
kun fordi noen føler at de må gjøre det? Når jeg søker jobb 
er det fordi jeg mener jeg har de rette kvalifikasjonene til 
å gjøre en god jobb. Jeg vil ikke bli ansatt på dugnad. Det 
føles sterkt stigmatiserende å bli møtt med en forventning 
om at arbeidsgiveren «tar en for laget» ved å ansette meg. 

 
Nå får funksjonshemmede som står uten jobb, som 

har et sterkt ønske om å delta i arbeidslivet, beskjed om 
å ta over ansvaret ved å søke jobber. Arbeidsministeren 
skyver problemet tilbake på oss. Hva hjelper det å søke 
når vi ikke blir ansatt? Det er jo faktisk her hele problemet 
ligger. Sterkere virkemidler må til, det vet vi fra andre 
diskriminerte grupper. 

 
Et eksempel på hva regjeringen kan gjøre er å sette i 

gang strakstiltak slik at funksjonshemmede som ikke får 
brukerstyrt personlig assistanse, får den assistansen de har 
rett og krav på. Det er ikke så enkelt å søke jobb når du 
bruker hele livet ditt på å søke kommunen om å få leve. 
Brennpunkt sin dokumentar om BPA viser hvor lett det er 
å bli utestengt fra arbeidslivet når kommunen ikke gir deg 
nok timer til å leve et verdig og aktivt liv. Det hjelper heller 
ikke at regjeringen ikke yter mer enn minimuminnsats 
for universell utforming. Kvotering av funksjonshemmede 
tør man knapt hviske om. Det later til at regjeringen har 
glemt alle virkemidler som for eksempler har gitt kvinner 
likestilling og reell mulighet for karriere. Dersom man tror 
at man kan åpne opp arbeidslivet for funksjonshemmede 
uten slike virkemidler, er det avslørende for hvor lite man 
faktisk forstår av likestillingspolitikk. Fremtiden kommer 
til å dømme oss for hvordan funksjonshemmede blir 
behandlet i dag, på samme måte som vi dømmer fortiden 
for hvordan man behandlet kvinner. Nå gjelder det å velge 
hvilken side av historien man ønsker å stå på. 
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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 01.januar 2020. Vinneren får tilsendt flaxlodd



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

sekundære lymfeødem.
• Hjerneslag og tramutatisk/ 

ervervet hjerneskade.
• Hjerneslag og traumatisk/ 

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

Huntington, Muskelsykdom-
mer, CMT, DM.

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

sykdommer.
• Ikke-inflammatoriske revma-

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

ring som dag- og døgntilbud.

Nord-Norges største rehabiliteringssenter leverer  
rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten og har 

avtale med Helse Nord og NAV.

Vi tilbyr følgende rehabilitering og opptrening:

www.kurbadet.no

REHABILITERINGSSENTERET 
NORD-NORGES KURBAD

Tromsprodukt jobber daglig 
med å støtte mennesker i 

endringsprosesser

Gjennom veiledning og opplæring øker vi 
kompetanse, og forener dine ressurser med 

behov i arbeidsmarkedet. Dette skaper 
løsninger for deg som ønsker å jobbe.

Vi har i tillegg et bredt tilbud av varer
 og tjenester innen flere fagfelt.

Les mer om vårt arbeid på 
tromsprodukt.no 

#folkijobb

sentralbord  40 00 72 00 
www.tromsprodukt.no

B O D Ø

R A N A V Å G A N

Avd. Svolvær - Tlf. 04800

www.vefsn.kommune.no

V E F S N

S O R T L A N D

www.handelsbanken.no/bodo

A S T A D H A U G

Dronningensgt. 18, 8006 Bodø
Tlf. 901 02 333 • www.corponor.no

RANA 
KOMMUNE

Finnmark, Troms og 
Nordland: 918 80 332

Rullestoler av høy kvalitet til barn og voksne! 

Puma 40 - ute og inne!
www.sunrisemedical.no

Helgelandsbase AS
8805 Sandnessjøen
Tlf :  75 07 03 30 
www.helgelandsbase.no Torggt. 21, Sortland  •  Tlf. 76 12 21 62

www.bkbyggmester.no

N A R V I K

8530 Bjerkvik • Tlf. 76 97 72 00
www.thuneas.no

H A D S E L

Tlf. 76 11 80 00 • www.trollfjord.no

B O D Ø

R A N A V Å G A N

Avd. Svolvær - Tlf. 04800

www.vefsn.kommune.no

V E F S N

S O R T L A N D

www.handelsbanken.no/bodo

A S T A D H A U G

Dronningensgt. 18, 8006 Bodø
Tlf. 901 02 333 • www.corponor.no

RANA 
KOMMUNE

Finnmark, Troms og 
Nordland: 918 80 332

Rullestoler av høy kvalitet til barn og voksne! 

Puma 40 - ute og inne!
www.sunrisemedical.no

Helgelandsbase AS
8805 Sandnessjøen
Tlf :  75 07 03 30 
www.helgelandsbase.no Torggt. 21, Sortland  •  Tlf. 76 12 21 62

www.bkbyggmester.no

N A R V I K

8530 Bjerkvik • Tlf. 76 97 72 00
www.thuneas.no

H A D S E L

Tlf. 76 11 80 00 • www.trollfjord.no

KURS & KONFERANSE

Kom sammen med dine kolleger 
og bli inspirert i et miljø med 
topp moderne møterom, med
kapasitet fra 10 - 900 pers.

i MEYERGÅRDEN SPEKTRUM

75 13 40 00 - meyergarden.no

Kjøperglede i over 100 butikker

Plassen 1, 8006 Bodø  •  Tlf : 07550

Garnveien 38, 8006 Bodø
Tlf. 5 56 24 80 / 957 48 383

- annonser
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- Løsning kryssord

Løsning fra forrige utgave

Løsning sudoku  
fra forrige utgave:

Navn: 

Adresse: 

Postnr./Sted:

Løsningsord:

Vinneren av forrige utgaves kryssord er: Jenny Pedersen. Løsningsord: ”Et eple om dagen er kjempesunt for 
magen”. Gratulerer!	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

Merete Krohn 
Mobil: 952 42 505 
meret-kr@online.no 

Frode Heggelund  
Mobil: 466 32 789 
frode.h@online.no

Vararepresentanter:

Erik Lemika  
Mobil: 481 28 358  
erik@lemika.no

Marit Sørdal  
Mobil: 907 10 334  
maritsordal@hotmail.com 

Maren Berre  
Mobil: 977 62 492  
marenkberre@gmail.com 

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 
Maria Edvardsen 
Thorshaugvegen 42 
9006 Tromsø  
Mobil: 482 42 412 
troms@lkb.no

Landsforeningen 
for kvinner med 
bekkenleddsmerter (LKB) 
Finnmark 
Heidi Botten 
Krokvegen 45 
9020 Tromsdalen  
Mobil: 90070380 
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 
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 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 
Håkon Thomassen 
Kvænangsveien 4952 
9161 BURFJORD 
Mobil: 915 35 975 
hakon.thomassen@
kraftlaget.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 
nhf.tromsø@nhf.no

NHF Hammerfest 
Kjell Magne Johansen 
Storfjellveien 126 
9601 Hammerfest 
Mobil: 470 13 663 
kjell-magne@fikas.no

NHF Nordkapp 
Bjørg Salthammer Pettersen 
Postboks 359 
9751 Honningsvåg 
Mobil: 911 89 088 
b.s.p@infranord.no

NHF Tana 
Kjell Roar Johansen  
Várjjatgeaidnu 283,  
9845, Tana.  
Mobil: 41639918  
kjelljoha@yahoo.no

NHF Sortland 
Willy Riber  
Postboks 390,  
8401 Sortland  
Mobil: 477 51 767

NHFU Nord-Norge 
Linn Marie Talsethagen  
Stjernevegen 5B 
9024 Tomasjord  
Mobil: 482 62 057  
linn_piah@hotmail.com 



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


