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Fjern gæppen!
 - Vi gir oss ikke før kollektivtrafikken er for alle! 

I oktober arrangerte vi nok en suksessfull Fjern gæppen aksjon

Side 6

Bilfritt byliv- på hjul!
Ansatte i Bilfritt byliv ble med oss på rulletur 
i sentrum for å kjenne tilgjengeligheten på 
kroppen.
Side 18

Nytt byråd
Travel politisk høst i Oslo, med nytt 
byråd, ny byrådserklæring og nytt 
budsjett.
Side 22
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Er det viktig nok, vises 
det i budsjettet!

Valget er over og vi har fått ein ny versjon av det rød-
grønne byrådet. Nytt byråd og ny byrådsperiode betyr 
også ny byrådsplattform. Kva slags signal sender den til 
byens funkisar?

Det er ganske unikt at eit byråd slår fast at FN-
konvensjonen om menneskerettane for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne skal leggast til grunn for 
kommunens arbeid. Så lenge konvensjonen er ratifisert 
av Norge, burde det vere sjølsagt at den låg til grunn 
for alle kommunars arbeid. I praksis er det ikkje slik. 
Kunnskapen om den er lav i mange kommunar, også i 
Oslo. Nettopp derfor er det svært positivt at byrådet 
vel å vere tydeleg på at kommunen må følge den opp. 
Samtidig må det bli meir enn fine ord – det skal vi i 
Handikapforbundet følge opp og minne byrådet på.

I mange år har vi i NHF Oslo kjempa for at alle barn 
skal ha rett og mulegheit til å gå på nærskulen. Dette var 
også ei av våre fanesaker i valgkampen. Derfor er det 
svært gledeleg at byrådsplattforma slår fast at alle barn 
med nedsatt funksjonsevne skal sikrast retten til å gå på 
nærskulen. Dette krev at skulane er universelt utforma, 
og det krev at nærskulane har nok ressursar til å gi 
barn med behov for spesialpedagogisk hjelp den hjelpa 
dei har vedtak om. Det er fortsatt mykje som manglar 
for at alle Osloskulane skal vere universelt utforma. 
I fjor ba NHF om ekstra millioner til nettopp dette i 
budsjettdeputasjonen for 2019. I budsjettforhandlingane 
byrådet hadde med Rødt fikk dette gjennomslag. I 
budsjettet for 2020 er påplussingane nærast borte. Det 
er oppsiktsvekkande. Vi set vår lit til at Rødt klarer å 
få på plass dette i forhandlingane også denne gangen. 
Oslo kommune sin ressursfordelingsmodell for skulane 
har fleire gode effekter, men den leverer ikkje på å sikre 
at barn med behov for spesialpedagogisk hjelp kan 
få det på nærskulen, rett og slett fordi ein del skular 

ikkje får nok ressursar til å ansette folka som skal gjere 
jobben. Det er eit sterkt signal når antall søknader 
til spesialskulane aukar. Det er flott at byrådet har 
ambisjonar om ein skule for alle, men det er budsjettet 
som viser kva som verkeleg er viktig for byrådet. For 
som tidlegare visepresident i USA, Joe Biden, seier; 
”Don’t tell me what you value. Show me your budget, and 
I’ll tell you what you value.”

Mange av oss var opprørte etter å ha lest byrådets 
tankar om hatkriminalitet: ”Økningen i hatkriminalitet 
mot personer på grunn av seksuell orientering, kjønn, 
kjønnsuttrykk, etnisitet eller religion må tas på største 
alvor.” Eg er grunnleggande einig i at dette må takast 
på største alvor, men kva med hatkriminalitet mot 
funksjonshemma? Det er alltid viktig kven man 
nemner, men det er like viktig kven man utelet. Er 
ikkje hatkriminalitet mot funksjonshemma viktig å 
bekjempe? Signala byrådet sender i byrådsplattforma 
tyder på det. NHF Oslos kontorleder tok raskt kontakt 
med byrådsapparatet og fikk til svar at dette var ein 
feil, ein forglemmelse og at det skulle bli retta opp. 
Fleire veker seinare er ingenting gjort. Det fortener 
ikkje byens funksjonshemma. Det fortener ikkje Amir 
og Tamarin, som begge har hatt guts til å fortelle om 
hatkriminaliteten dei har møtt. 

Avslutningsvis vil eg ønske alle ei velfortjent,  
varm og god jule- og nyttårshelg! Takk for innsatsen! 

Eg håper de får lada batteria og er klar til  
innsats igjen på nyåret! 
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- Arkitekturpris

Kommentar:

Vega vant arkitekturpris
Tekst: Elin Vang Kristiansen, tilgjengelighetsrådgiver i Norges Handikapforbund Oslo

Foto: Johnny Nordskog/Vega Scene

Kriteriene er at prosjektet skal være nyskapende, ha høy 
estetisk verdi og kvalitet, godt konsept og god gjennom-
føring. Ikke minst skal det være et tilskudd til Oslo by og 
utviklingen av denne.

I år heiet vi på Vega Scene, og vi mener dette er en pris 
som er vel fortjent. Da vi skulle holde vår konferanse DIT 
2019 i mai, ble Vega Scene valgt. Dette fordi det var enkelt 
å komme seg inn i bygget, det har en stor heis og flere lett 
tilgjengelige HC-toaletter. Universell utforming er generelt 
en selvfølgelighet i bygget. Da vi booket lokalene påpekte 
vi at det manglet trinnfri atkomst til scenen, noe som ble 
ordnet opp i, og det med en skikkelig god løsning!

Ikke bare har konferanserommet vi brukte god univer-
sell utforming, men ellers i bygget er alle de tre kinosalene 
enkle å komme inn i, med HC-plasser midt i salen – og 
ikke helt foran, langt bak eller langt ut på sidene. Det er 
selvfølgelig enkelte småting som kunne vært bedre, men 
det er likevel et flott og naturlig inkluderende bygg, og 
derfor velger vi også å legge neste års konferanse til Vega 
Scene.

Det ble påpekt, ved utdelingen av prisen, at det var 
god tilgjengelighet i bygget. Vi synes det bra at universell 
utforming blir fremhevet som en god kvalitet, og hadde 

ønsket at dette kriteriet var et krav som gjaldt alle de no-
minerte kandidatene til prisen.

For vi kan stille spørsmål ved at prosjektet «Gatean-
legget i Deichmans gate og Wilses gate» var blant de tre 
finalistene. Prosjektet har gjenbruk av gammel små- og 
storgatestein som dekke, og disse gamle steinene er avrun-
det på toppen, og har brede fuger av porøst materiale for å 
kunne suge opp overflatevann.

Det er selvfølgelig flott med gjenbruk av materialer, 
overflatevann er et reelt problem, og gata ser skikkelig 
koselig ut. Men underlaget er veldig vanskelig å ferdes på 
for rullestoler, rullatorer, barnevogner, trillekofferter og all 
annen transport på hjul. At dette underlaget ligger i hele 
gatens bredde, og derfor er helt umulig å unngå, er et stort 
problem. At det er Bymiljøetaten som er tiltakshaver på 
prosjektet, gjør det hele bare mer uholdbart. På toppen av 
alt dette er to av byens sårt tiltrengte HC-parkeringsplas-
ser plassert midt inne i dette arealet av utilgjengelighet.

Vi ber Bymiljøetaten om å la seg inspirere av Vega 
Scene! Se og lær hvordan tilgjengelige løsninger skaper et 
bedre og mer inkluderende bybilde, samtidig som man 
ivaretar arkitektoniske og estetiske ambisjoner.

Vi gratulerer Vega Scene med Oslo bys arkitekturpris 2019, en pris 
som deles ut til et nybygg eller et utendørs anlegg i Oslo kommune. 
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- annonser

Det som er viktig for deg, er viktig for oss

BPA
Brukerstyrt personlig assistanse

Frihet til å leve

Kontakt oss for en uforpliktende prat 
Aina Hatletvedt, nasjonal BPA-leder

Tlf. 40 22 65 98
aina@primaassistanse.no
www.prima-assistanse.no

Vi legger til rette for en smidig BPA-ordning tilpasset din hverdag og dine behov.
Vi bistår med søknadsskriving, ansattelse av assistenter og tilbyr jevnlig

kurs for assistenter og arbeidsledere.

SØKNADER
Vi bistår med 

råd og tips når 
du søker om 

BPA.

DRIFTSMIDLER
Vi dekker utgifter til
assistent som f.eks. 
reisekostnader og

HMS-tiltak.

LOKALKONTOR
Du får egen, lokal
kontaktperson.

SKREDDERSØM
Vi tilpasser oss
din hverdag og

dine behov.

RASK RESPONS
Vi er tilgjengelige på 

telefon, e-post og chat 
via våre nettsider.

Vårt BPA-råd består av rådgivere som selv har BPA

Stolt samarbeidspartner med
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- «Fjern gæppen»-aksjon

Fullt hus for Fjern gæppen
Inspirert av fjorårets suksess med «Tilgjengelighetsgerilja» som innledning til 
ledersamling, satset NHF Oslo i år på «Fjern gæppen»-aksjon som kickstart.

Tekst og foto: Ida C. Freng

«Gæppen», altså avstanden mellom vogn og perrong på 
trikk eller t-bane utgjør mange steder et uoverkommelig, 
og farlig, hinder for våre medlemmer. I en årrekke har 
NHF Oslo ønsket å komme gæppen til livs, men for å 
lykkes med det må vi sørge for at flere ser og forstår 
problemet. Med NHFs strategi i bakhodet bestemte vi oss 
for å stå sammen, være synlige, være der folk er- og ikke 
minst SI IFRA!

- Vi inviterte derfor til Fjern gæppen-aksjon fredag 
25. oktober, som selvfølgelig var åpen for alle, i forkant 
av ledersamlingen som skulle være samme helg, sier 
regionkotorleder Jørgen Foss. 

Responsen lot ikke vente på seg. Så snart aksjonen 
var publisert på facebook og via epost til medlemmene 
begynte påmeldingene å tikke inn. Aksjonen startet i 
NHFs lokaler, der man møttes til en matbit og appell før 
avmarsj til ulike t-banestasjoner.

- Denne kvelden dukket det opp utrolig mange 
medlemmer jeg ikke har hilst på tidligere. Det er utrolig 
moro, og det viser at folk stiller opp når vi arrangerer noe 
som treffer dem. Og vi kan trygt si at tilgjengelighet til 
kollektivtrafikken er en hjertesak for mange, sier Foss.

Det ble trangt om plassen i lokalene, men alle fikk plass 
og alle fikk mat. Nikita Amber Abbas, leder i NHFU 
Oslo, holdt en glødende appell (den kan du lese på side 
8), generalsekretær Sunniva Ørstavik holdt en kort 
tale, før tilgjengelighetsrådgiver Elin Vang Kristiansen 

holdt en kort og faglig innføring i hva gæppen er, og 
hvorfor det er viktig å bekjempe den. Helt tilslutt hold 
organisasjonskonsulent Ola Harald Svenning en kort 
innføring i hvor aksjonen skulle holdes, og hvordan man 
skulle møte eventuell motstand fra ordensvakter eller 
andre.

- Vær saklige, forklar hva vi driver med. Ikke hold igjen 
eller opphold banen! Og så vil jeg ikke oppfordre til noen 
massiv, sivil ulydighet. Denne gangen, sa Svenning, med 
et lurt smil.

Deretter gikk og rullet mellom 20 og 30 aktivister ut i 
høstkvelden for å sette fokus på gæppen. Holdeplassene 
Majorstua, Nationaltheatret, Stortinget, Grønland og 
Tøyen var kveldens mål.

- Når vi står her så skjønner folk hva vi snakker om, og 
vi får masse støtte, sier Lilli Ann Stensdal fra LKB. Hun 
har stilt seg helt fremst på perrongen på Nationaltheatret 
stasjon, der gæppen er stor nok til at både barn og små 
voksne kan falle nedi.

Inger Lise Kristiansen var med på den forrige Fjern 
gæppen-aksjonen, og melder om bedre mottakelse nå.

- Den gang ville ordensvaktene jage oss, men nå har vi 
fått både støtte og hjelp fra flere, sier hun.

Aksjonistene delte ut flyers med informasjons om 
gæppen på, og forklarte situasjonen for de som hadde tid 
til å stoppe opp. Enkelte ba om ekstra flyers for å dele ut 
selv også!
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- «Fjern gæppen»-aksjon

Erfaren(over): Inger Lise Kristiansen var med 
på den første Fjern gæppen-aksjonen, og merker 
forskjell i mottakelsen hos vaktene.

Viser(t.v.): Lilli Ann Stensdal viser hvor 
uoverkommelig gæppen kan være.

Fullt hus(under t.v.): Mange kjente og ukjente 
fjes dukket opp på markeringen før aksjonen.

Østkanten (under): Marius Korsell på Tøyen 
stasjon.



8

- «Fjern gæppen»-aksjon

Appell på Fjern gæppen
Appellant: Nikita Amber Abbas, leder Norges Handikapforbund Ungdom Oslo

Foto: Ida C. Freng

Jeg er helt avhengig av kollektiv transporten i Oslo. Jeg 
trenger den for å dra til skolen, til jobb, shopping, fester, 
hos venninner og en million andre ting. Akkurat som 
er jeg er avhengig av kollektivtransport er mange andre 
det også. Venninna mi bruker kun kollektivt for å kunne 
komme seg til alle steder hun ønsker å dra til. Det eneste 
som er forskjellen mellom oss, er at for meg er det ikke 
en selvfølge at kollektivtransporten er der. For meg er 
det ikke sikkert at jeg kan ta t-banen fra Lindeberg til 
Nationaltheatret. Det er ikke sikkert at jeg kommer meg 
av på Vinderen stasjon. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er 
det ikke en selvfølge at jeg får brukt kollektiv transporten 
like mye som det venninna mi bruker? Tross alt er vi jo 
begge like avhengig av den.

Dette er noe kun de som vet om det legger merke til. 
Ingen tenker over at nå gikk de over et ganske stort gap. 
De tenker ikke at det står en barnevogn i denne døra, 
så jeg må forte meg til en annen så jeg kommer meg på. 
De tenker ikke over at jeg må regne med å miste den ene 
bussen, for det er ikke sikkert rampen funker eller at det 
i det hele tatt er plass. De tenker ikke over at jeg kanskje 
ikke kommer meg på dette toget for det er så innmari 
gammelt. Det er så sinnssykt mye mange tar som en 
selvfølge, så mye man ikke nødvendigvis legger merke til. 

Men jeg.
Jeg legger merke til det. Legger merke til at det er en vogn 
i denne døren, så jeg må være rask å ta en annen. Jeg 
kjenner på redselen når jeg skal av på Nationaltheatret 
for jeg vet at det er så sinnssykt stor gap og høydeforskjell 
mellom tog og plattform at det er ikke sikkert jeg rekker 
den kinoen. Jeg kjenner på at jeg ikke tør å ta siste 
nattbuss, i tilfelle rampen ikke funker og det ikke kommer 
flere busser etter den. Jeg kjenner på dette hver dag, hver 
gang jeg skal ut. En tanke, en følelse jeg ikke burde ha. Jeg 
må planlegge alt jeg gjør og mister muligheten til å være 
spontan. Jeg mister muligheten til å kunne leve livet som 
jeg ønsker. I dag er det ikke mange som tenker over dette. 
Det er ikke mange som tenker over hvordan det er å leve 
livet i rullestol, eller hvordan det er å ta med barnevogna 
på t-banen. Det å fjerne gæppen handler ikke bare om 
å gjøre livet så sinnssykt mye enklere for oss som ruller, 
det gjør faktisk livet enklere for folk flest. Derfor det er så 
sinnssykt viktig at vi står på! At vi fortsetter å jobbe for 
at alle skal få ha like premisser. For folkens.. Dette er F… 
MEG IKKE GREIT! La oss ta å fjerne den J… GÆPPEN!

Engasjerte: 
NHFU Oslo leder Nikita Amber 
Abbas fyrte opp publikum med 
sin engasjerte appell.



AS Naturbetong erverver, utvikler og selger boliger, hovedsakelig i Oslo- og det sentrale østlandsområ-
det. I tillegg har selskapet ca. 50 utleieleiligheter som løpende leies ut, samt 11 næringslokaler i Oslos 
beste handlegater som er utleid til butikkdrift. Selskapet har en relativt liten organisasjon med spisskom-
petanse innen utvikling, markedsføring, økonomi, drift og forvaltning av fast eiendom.

Selskapet har siden 1993 ferdigstilt og levert 80 prosjekter med totalt ca. 5000 boliger, og i løpet av 2015 
legger vi ut for salg spennende boligprosjekter på bl.a. Grüner Village på Grünerløkka og Vøyen Hageby 
på Vøyenenga i Bærum, samt prosjektering av Geilos ”beste” utsiktstomt. 

www.naturbetong.no

Vi samarbeider med Norges Handikapforbund 
om fremtidsrettede boliger universelt utformet 
på Kringsjå i Oslo.

www.arcasa.no

- annonser
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Oslo kommune

Fri Rettshjelp
Åpningstid:

Mandag - fredag: 08.00-15.35
Mandag - torsdag: 16.30-19.00

Storgata 19 • Tlf. 23 48 79 00

PS Trafikkskole AS
Tlf. 41 23 25 74
E-post:
pstrafikkskole@gmail.com

PS Trafikkskole ble formelt startet i 1995, og er en av få skoler i 
landet som har spesialisert seg på kjøreopplæring for mennesker med 
fysiske handikap. I tillegg til å ha egne biler med spesialutstyr, brukes
også elevenes egne biler i opplæringen.
Vi følger opp eleven hele veien slik at 
utsyret blir tilpasset best mulig.
Nåværende eier og daglig leder er også 
engasjert av Sunnaas Sykehus for
gjennomføring av kjøretester.

Nåværende eier og daglig leder har 
tidligere vært engasjert av Sunnaas Syke-
hus for gjennomføring av kjøretester.

Oslo kommune
Bydel Ullern

Rådet for funksjonshemmede i Bydel Ullern har 
følgende kontaktadresse:

Brukerrådet for funksjonshemmede i Bydel Ullern
Bydel Ullern, Pb. 43 Skøyen
0212 Oslo

postmottakt@bun.oslo.kommune.no

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
Bydel Ullern har følgende kontaktadresse:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
i Bydel Ullern
Bydel Ullern, Pb. 43 Skøyen
0212 Oslo

postmottak@bun.oslo.kommune.no

Hasleveien 15E, 0571 Oslo, Norway
 

Mobil 926 38 666  |  tlf. 22 71 92 00  |  fax 22 71 92 01 
epost: marius@varri.no  |  epost: post@varri.no  

Søknadsfrist 30. mars.

Har du lærevansker eller psykiske/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.

• Elektrofag

• Service og samferdsel

• IKT-servicefag

• Påbygg til generell  

studiekompetanse

facebook.com/krokeidevgs
firmapost@krokeide.vgs.no

www.krokeide.vgs.no

Vi hjelper 
deg 
å lykkes!
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www.astrup.no

Løfteplattformer  
og trappeheiser  
Tlf: 21 97 97 00
post@tk-encasa.no 
www.tk-encasa.no

50

Frihet til bevegelse 
og til i større grad å 
kunne bestemme 
over eget liv.

SOPHIES MINDE ORTOPEDI AS er totalleverandør 
av ortopediske hjelpemidler, og tar i mot 
pasienter fra hele landet.                                                              sophiesminde.no

Sole Invest AS
Pb. 126 Vika, 0111 Oslo

Ferie & helsesenter

LANZAROTE!

Ferie & helsesenterFerie & helsesenter
CASAS HEDDY

PRISEKSEMPEL:

9 DES. 1 UKE FRA 9.975,-
HELPENSJON INKLUDERT

BESTILL VINTER 2019-2020 NÅ! 

www.vitalreiser.no 
Tlf. 56 57 47 50

Avreiser fra Oslo og 
Bergen hver uke i 
perioden september 
– april. Vi er til stede 
på fl yplassene ved 
alle avganger for å 
assistere med innsjekk 
og bagasje.

Casas Heddy er et praktfullt ferieanlegg, beliggende 
i utkanten av den populære badebyen Puerto del 
Carmen på Lanzarote. Her kan du nyte din helse-
reise med trening, velvære og opplevelser i trygge, 
sosiale omgivelser. Hotellet er godt tilrettelagt for 
bevegelseshemmede og har gode HC-rom.
På Casas Heddy er bygninger og utstyr tilpasset 
slik at du som g jest kan nyte din ferie. De ansatte 
har lang erfaring og gir god individuell service.
Kompetente norske sykepleiere er klare til assistanse 
dersom akutte helseproblemer skulle oppstå og 
dyktige fysioterapeuter tilbyr behandling etter høy 
standard. 

PÅ CASAS HEDDY FINNER DU:
• Treningstilbud
• Velværetilbud
• Tilg jengelig fysikalsk avdeling med dyktige 
   fysioterapeuter
• Tilg jengelige sykepleiere
• Tilg jengelig treningsrom / trimrom
• Trening / underholdning / aktiviteter
•  Helpensjon med frokost, lunch og middag
•  Opphold i rom med aircondition og varme, senger 
    med dyner, eget bad og terrasse eller balkong

11

- annonser



12

- Slagdagen

Slagdagen- nå over hele landet!
I år ble verdensdagen for hjerneslag markert over hele landet, tirsdag 29. oktober.

Tekst og foto: Ida C. Freng

I fjor slo NHF Oslo og LFS Oslo og Akershus seg sammen 
om å markere verdensdagen for hjerneslag. Samarbeidet 
ga mersmak, og i år ble markeringen rullet ut til hele 
landet, og alle lokallagene i LFS deltok.

- Vi i NHF Oslo har designet roll-ups og brosjyrer, 
også har LFS tatt seg av mobiliseringen, sier 
organisasjonskonsulent i NHF Oslo, Ola Harald Svenning.

Materiellet fra i fjor ble oppdatert med LFS sin 
grønnfarge, og i forkant av dagen kjørte NHF Oslo og 
LFS en felles sosiale medier-aksjon der man hver dag 
presenterte nye fakta om slag. På selve dagen ble det 
markert med stands landet over, og på NHF Oslos blogg 
Oslo F markerte man dagen med et flott innlegg fra 
Charlotte Jahren Øverbye, som fikk slag som 29-åring.

På Nationaltheatret stasjon var det strålende sol på en 
litt kjølig tirsdagsmorgen. LFS Oslo og Akershus stilte 
mannsterke opp, og i løpet av et par timer var hundrevis 
av brosjyrer delt ut. En havnet til og med i hendene på 
Oslos nyvalgte ordfører, Marianne Borgen, som stoppet 
opp på vei til jobb.

- Det har vært stand fra Finnmark i nord til Agder i 
Sør. Det vil si alle lokallag har gjort en kjempejobb. Jeg 
stolt over å ha slike ivrige folk å samarbeide med, sier 
leder i LFS Roger Amundsen.

Lederen stilte dessuten opp i en kort hilsningsvideo som 
ble publisert på Facebook samme dag. Denne nådde langt 
over 5000 mennesker, og ble delt minst 22 ganger.

Over hele landet kunne folk treffe på dyktige medlemmer og tillitsvalgte i LFS ute på stand. 
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- Slagdagen

Var jeg borte 
for alltid?

Blogginnlegg Slagdagen

25. juli 2003 fylte jeg 29 år. Akkurat en 
måned senere lå jeg på Rikshospitalet og 
maste på sykepleierne, som 24/7 satt ved 
min side på intensiven, om å «ta ut det jævla 
røret i halsen». Det plaget meg skikkelig.

Tekst: Charlotte Jahren Øverbye

Jeg hadde akkurat våknet opp av det kunstige komaet 
legene hadde lagt meg i for at jeg ikke skulle kunne røre 
en lillefinger etter livreddende hjernekirurgi. Noen dager 
før operasjonen hadde jeg fått en voldsom hjerneblødning 
som ikke ville slutte å blø.

Jeg er fortsatt irritert over at jeg ikke kan erindre noe 
fra helikopterturen Tønsberg-Oslo. Jeg har på et senere 
tidspunkt sett helikopterne, inkludert pilotene, lande på 
Rikshospitalet. La oss innse det, de ser jo ganske kule ut! 
Ser ut som noe tatt rett ut fra en actionfilm.

Jeg fikk hjelp i verdensklasse. Nevrokirurger, leger, 
sykepleiere, hjelpepleiere og ikke minst fysioterapeutene. 
Jeg fikk livreddende hjelp på Rikshospitalet. De gikk inn 
i hodet mitt, stoppet blødningen. Det tok ikke lang tid 
etter jeg fikk ut røret i halsen før jeg ble overført til mitt 
lokalsykehus i Tønsberg.

Fra første dag fikk jeg fysioterapi. Oppgave nummer 
én: sitte. Jeg var fullstendig lammet på hele venstre side 
av kroppen, å sitte var ikke et alternativ. Heldigvis hadde 
fysioterapeuten på sykehuset andre planer. Takk for det! 
Kysthospitalet i Stavern var neste. I tillegg til førstepriori-
teten, som var å klare å gå igjen, var det også andre tanker 
som traff meg stadig.

Jeg var 29 år. Jeg tenkte på om jeg noen gang kom til 
å få ha sex igjen. Det høres kanskje ut som en detalj. Det 
var det ikke. Jeg satt i rullestol, var fullstendig skjev i både 
kropp og ansikt. Jeg måtte ha hjelp til å komme meg på og 
av toalettet. Livet var snudd fullstendig på hodet. Jeg gikk 
bokstavelig talt fra å danse på bordene til å ikke vite om 
jeg noen gang skulle klare å holde meg oppreist igjen.

For mange kan det kanskje høres merkverdig ut å ha 
tanker om sex i en slik situasjon, og ja, det kan jo være. 
Men det handlet om så mye mer. Situasjonen min var så 
vanskelig. Jeg bodde på avdeling med mennesker som var 
minst 30-40 år eldre enn meg. Jeg kom fra et helt annet liv. 
Seksualitet var en naturlig del av livet mitt.

Mine behov ble redusert til mat, drikke og opptrening 
av de delene av kroppen som ikke lenger fungerte. Jeg 
fikk en fantastisk behandling av alle ansatte og jeg følte 
meg ivaretatt. Jeg kan noen ganger kjenne på ønsket om 
å kunne prate med noen om de følelsene som var i sving 
hos meg. Den yngste på avdelingen har ofte andre behov 
for oppfølging enn den eldste. 

Det er ikke bare sex, det er tanken på å alltid måtte 
være annerledes, en tanke om at ingenting vil noen gang 
bli som før. Den Charlotte jeg kjente var kanskje for alltid 
borte? Det var skummelt.

Når jeg ser tilbake på dette nå 16 år etter, så er det flere 
ting jeg skulle ønske jeg kunne visst i den skremmende 
situasjonen. At det ikke var sånn at jeg var borte for alltid, 
at livet kom til å falle tilbake på plass. At jeg etter noen 
lange måneder med rehabilitering kom til å klare å gå litt 
igjen, og at jeg året etterpå skulle finne ham som jeg giftet 
meg med. At jeg skulle finne et sterkt politisk engasjement 
i SV hvor ønsket mitt om å kunne snakke for dem som 
ikke blir hørt og ikke har en stemme selv, fikk lov til å 
vokse frem. At livet faktisk kan bli bedre og med mer me-
ning etter en så stor hjerneblødning, med påfølgende stor 
lammelse, var det siste jeg hadde trodd. Så feil kan man ta

I dag, 29. oktober, er verdensdagen for hjerneslag. 
12.000 får slag i Norge hvert år, risikoen øker med alde-
ren, men stadig flere kvinner under 50 år blir rammet. At 
man får rask hjelp når det inntreffer og god rehabilitering 
i etterkant er helt essensielt, i første omgang for overlevel-
se, og i neste omgang for livskvaliteten etter slaget. Enten 
man er 29 eller 69 år når slaget treffer, så ønsker jeg for 
alle slagrammede at de får like god hjelp som jeg fikk da 
livet mitt ble snudd på hodet.

Charlotte Jahren Øverbye er politiker og gruppeleder for 
Sandefjord SV, medlem av Formannskapet og kommunestyret.



14

Bianca Bernhoft Løkkeberg 
Interessepolitisk rådgiver 
NHF Oslo

Kommentar:

Ny byrådserklæring- hva nå?
Ny byrådserklæring- hva nå?AP, MDG og SV har lansert sin nye byrådserklæring, og her er det både 
positive og negative ting for våre medlemmer. 

Når det gjelder økonomiske bevillinger så er det hvert 
års budsjett vi jobber mot og kommenterer på, men 
byrådserklæringen kommer til å ligge som et bakteppe og 
et verdigrunnlag gjennom de neste fire årene.

De starter med ti Osloløfter, og her merker vi oss spe-
sielt: «Osloløfte 1: I Oslo skal det være små forskjeller og 
sterke fellesskap, og vi skal aktivt utjevne forskjeller slik at 
alle får like muligheter til å leve gode liv. (…) Osloløfte 9: 
I Oslo skal alle få være den de er og møtes med toleranse, 
respekt og inkludering, med frihet til å ytre seg fritt og til 
å tro eller ikke tro.» Dette kommer vi til å legge til grunn 
når vi snakker om den store ulikheten personer med funk-
sjonsnedsettelser opplever i hverdagen.

Under overskriften En likestilt by uten diskriminering 
og rasisme så finner vi at: «Byrådet vil aktivt bekjempe 
enhver form for diskriminering, rasisme, trakassering, 
frihetsberøvelse og undertrykkelse. (…) I dag opplever 
personer med funksjonsnedsettelser barrierer som fører 
til innskrenket frihet fordi samfunnet ikke er tilrettelagt 
for dem. Byrådet legger konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med funksjonsnedsettelser til grunn for kom-
munens arbeid.»

Som konkrete tiltak så nevner de «At Oslo kommune 
skal være en foregangskommune for bosetting av flyktnin-
ger med nedsatt funksjonsevne og LHBTI+-flyktninger» 
og «Videreføre brukervalg i brukerstyrt personlig assis-
tanse (BPA) og sikre at alle som har rett til BPA skal får 
tilstrekkelig hjelp til å leve et selvstendig liv og delta i sam-
funnet». Dette er positiv, selv om tilstrekkelig er et begrep 
som er åpent for tolkning.

Da vi jobbet opp mot de politiske partiene fram mot 
årets kommunevalg, så var våre hovedsaker skole, BPA og 
kollektivtrafikk. Våre to første krav til partiene angående 
skole var «Vi vil arbeide for at nærskolen også skal være 
et reelt alternativ for barn med nedsatt funksjonsevne. 
Individuelt tilpasset opplæring skal skje i klassemiljøet» og 
«Vi vil arbeide for at kommunen følger opp plan- og byg-
ningslovens krav om universell utforming på alle skoler».

Derfor er det gledelig å se i kapittelet Oppvekst og kunn-
skap at vi finner et tiltak som er en stor seier for oss: «At 
alle barn med nedsatt funksjonsevne sikres retten til å gå 
på nærskolen.» Videre erklærer de at de skal «Søke staten 
om støtte for å tilpasse fredete skolebygg til kravene om 
universell utforming.» Vi ser fram til å følge prosessen 
framover nå som de har lagt dette prinsippet til grunn.

I kapittelet Grønn og inkluderende byutvikling – så fin-
ner vi uttalelsen «Byrådet vil sikre god tilgjengelighet for 
personer med nedsatt funksjonsevne, blant annet med 
flere HC-plasser, og universell utforming ved utvikling av 
byrom og parker» og det konkrete tiltaket «Sørge for god 
dekning med parkering for personer med HC-kort og be 
staten endre reglene så det blir lettere å få HC-kort.» Det 
har vært et stort engasjement i NHF Oslo for øke antall 
HC-plasser og for å sikre tilgang til HC-kort, så dette blir 
et bra utgangspunkt å jobbe videre fra på dette.

Vi er skuffet over mangelen på ambisjoner når det gjel-
der å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig, og dette 
har vi sagt klart ifra om på deputasjon med Samferdsel- og 
miljøkomitéen på Rådhuset. Vi var mer sjokkerte over at 
de utelot vår viktige gruppe fra denne viktige formulerin-
gen under temaet Hatkriminalitet: «Økningen i hatkri-
minalitet mot personer på grunn av seksuell orientering, 
kjønn, kjønnsuttrykk, etnisitet eller religion må tas på 
største alvor.» Da byrådet ble gjort observante på dette 
fikk vi en beklagelse, med beskjed om at dette kun var en 
glipp og at vår gruppe skulle komme inn i den korrigerte 
versjonen av byrådserklæringen. Det er vel og bra, men at 
en slik glipp i det hele tatt kan skje viser helt klart hvorfor 
vårt arbeid med å synliggjøre vår gruppe er så viktig.

Byråden på vårt felt er ikke lenger Tone Tellevik Dahl, 
men har nå blitt Robert Steen (Ap) som har sittet som 
finansbyråd siden 2015. Hans nye tittel er byråd for helse, 
eldre og innbyggertjenester, og han har tidligere pratet 
i media om livet med en funksjonshemmet sønn. Vi ser 
fram til et konstruktivt samarbeid med den nye byrådsav-
delingen, her er det bare å brette opp ermene!
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Vår dag- våre markeringer!
3. desember er den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Dagen er viktig, fordi den 
gir oss en unik mulighet til å rette søkelyset mot at funksjonshemmede blir diskriminert, og at 
vi ikke finner oss i det!
Tekst: Ida C. Freng, prosjektleder for FN-dagen i NHF

Hvis postgangen har gått som den skal, så leser 
du kanskje dette like før 3. desember. Vit at over 
hele landet markerer Handikapforbundet denne 
viktige dagen, på en mengde ulike måter. Det er 
debattmøter, aksjoner, bibliotekaksjoner, kampan-
jelanseringer, videodeling, skolebesøk, fakkel-
tog… Listen fortsetter og fortsetter- og har trolig 
blitt enda lengre etter at denne artikkelen gikk i 
trykken tidlig i november!

Gjennom prosjektet FN-dagen, som startet opp 
i begynnelsen av 2018, er vi godt i gang med å 
gjøre FN-dagen til VÅR dag – vi samler oss om 
å markere dagen og være synlige på små og store 
steder denne dagen. I år setter vi menneskeret-
tigheter og diskriminering på dagsorden en hel 
uke, ved å gjennomføre en storstilt kampanje kalt 
«Synlig Sammen Samtidig» og som lanseres på 
FN-dagen 3. desember. Vi har laget og sendt ut en 
mengde flott materiell som dere skal få mulig-

het til å bruke i markeringen av dagen og saken. 
Dette omfatter blant annet selfieplakater, flyers og 
elektronisk materiell (sosiale medier-kampanje 
med profilbilder, profilrammer, banner etc) og 
ikke minst – forslag til avisinnlegg som vi håper 
vil pryde dagen over hele landet.

Vi oppfordrer ALLE som bruker sosiale medier 
om å bli med på kampanjen. Bruk profilrammer, 
bannere etc. Del avisinnlegg, lenker til kampan-
jesiden vår og andre 3. desember-relaterte saker. 
Vi har også jobbet med en storstilt postkortkam-
panje, der vi ber politikerne landet rundt om å 
inkorporere funksjonshemmedekonvensjonen i 
norsk lovverk. Her har vi fått med oss en rekke 
store organisasjoner som også skriver under, slik 
at vi virkelig får satt søkelyset på hvor mange som 
støtter vår sak, vår kamp og våre menneskeret-
tigheter! 
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Funkfest for femte gang
I november var det for femte gang duket for Oslo Funkfest i hovedstaden.

Tekst og foto: Ida C. Freng

Årets festival besto av tre arrangementer, to som var 
åpne for publikum, og et mer lukket- nemlig en film-
skole med regissør og filmskaper Mari Storstein!

- Mari Storstein skal sammen med en gruppe ung-
dommer lage en film. Denne planlegger de å ha premi-
ere på 3. desember, FNs internasjonale dag for funk-
sjonshemmede, forteller prosjektleder Bianca Bernhoft 
Løkkeberg.

Filmskolen ble kickstartet første helg i november, og 
fortsetter frem mot 3. desember. Her går ungdommene 
igjennom alle delene av en filmprosess, fra ideutvikling, 
manusskriving og filming, til klipping og premiere.

- Det var to kjempefine dager! Engasjerte deltakere 
og masse kreativitet og politisk engasjement i en herlig 
kombinasjon, sier en engasjert Mari Storstein, som er 
godt kjent med Funkfest-konseptet fra tidligere.

Kjent med konseptet er også teaterregissør Kjersti 
Horn, som hadde ideen bak det første av de to åpne ar-
rangementene. Torsdag 7. november var det visning av 
den danske dokumentarfilmen «Naturens Uorden» på 
Sentralen i Oslo. Horn holdt en innledning før filmen, 
og etter filmen ble det samtale om de mange, sterke 
temaene den berører, ledet av Monica Haugen, politisk 
rådgiver i NHF.

Siste post på årets program var fotoutstilling og 
samtale på Kulturhuset, der vi stilte ut 11 bilder fra 
Salamatu «Sally» Kamaras fotobok «Hva har du under 
klærne». Samtalen var mellom Kamara og aktivist og 
NHFU’er Ida Hauge Dignes, ledet av Sadia Iqbal fra 
NHF. Det ble en åpen, ærlig og spennende samtale om 
kropp, selvbilde og funksjonsnedsettelse.

- Det mangler bøker, filmer og annet der folk med 
funksjonsnedsettelser er representert, og der de er noe 
mer enn bare funksjonsnedsettelsen sin om de er med, 
sier Kamara.

- Jeg savner de kroppene. Ute i samfunnet ser man 
jo kun idealet i reklamer, og liknende. Jeg savnet de bil-
dene Sally har tatt. Jeg har savnet å se de kroppene. Det 
er de som er det ekte, det egentlige vanlige, sier Dignes.

Trekløveret var også innom refleksjoner rundt det å 
kompensere for en funksjonsnedsettelse.

- Det er lett å kjenne på det at man liksom må være 
ekstra kul, ekstra smart eller en ekstra god venninne- 
fordi man sitter i rullestol eller er handikappa, sier 
Dignes.

Hele samtalen ble streamet, og du finner den på NHF 
Oslo facebooksider.

God samtale: Sadia Iqbal (f.v) ledet samtalen mellom Salamatu «Sally» Kamara og Ida Hauge 
Dignes på Kulturhuset.
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- Søk frivillighetsmidler!

Søk 
frivillighets- 
midler!
Slunken lagkasse? Hva med å søke 
frivillighetsmidler fra din bydel?

Går du og ditt lokallag med planer dere ikke får realisert 
på grunn av stram økonomi? Hjelpen kan være nærmere 
enn du tror! Et kjapt søk på Oslo kommunes nettsider 
viser at hele 12 bydeler utlyste frivillighetsmidler i fjor, 
og vi antar at antallet vil være omtrent det samme i 2020. 
Tildelingskriteriene kan variere noe fra bydel til bydel, 
men i eksempelvis kan man søke om penger til:
•	 Støtte til gjennomføring av samarbeidstiltak. Det kan 

gis støtte til tiltak som utvikler samarbeid for å løse 
felles oppgaver og etablere sosial kontakt.

•	 Støtte til større arrangement eller gjennomføring av 
enkelttiltak som går utover organisasjonens løpende 
aktiviteter.

•	 Støtte til dugnadsinitiativer for utbedring og 
forskjønnelse av nærmiljøet.

•	 Aktiviteter som bidrar til å skape inkluderende og 
trygge lokalsamfunn

•	 Nyskapende aktiviteter

•	 Aktiviteter der frivillige organisasjoner samarbeider 
med bydelens tjenester og/eller på tvers av 
organisasjoner

•	 Aktiviteter som stimulerer til deltakelse, 
samfunnsengasjement og medansvar

Eksemplene ovenfor er hentet fra noen ulike bydeler. 
Vi anbefaler at man går inn på sin bydel og sjekker de 
konkrete kriteriene i sin bydel. Oversikten over legater, 
tilskudd og stipend finner man på denne nettadressen: 
www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/
tilskudd-legater-og-stipend/

Kontoret kan hjelpe!
- Vi vet at mange synes søknadsprosesser kan 
være vanskelige. Derfor ønsker vi å invitere til 
søknadsverksted i våre lokaler i januar, slik at man kan 
sitte sammen og hjelpe hverandre. Målet er at alle skal 
få sendt inn en konkret søknad denne dagen. Sett av 
datoen og tiden torsdag 9. januar fra 17.00-19.30, sier 
organisasjonskonsulent Ola Harald Svenning, og legger til:

- I 2019 hadde de fleste bydelene søknadsfrist mellom 
15. januar og 30. mars, så derfor kickstarter vi året med 
dette kurset!

Utfyllende program og informasjon kommer på epost, 
men du kan allerede nå melde deg på til olaharald@nhf.no!

Påmeldingsfrist er mandag 6. januar.

Disse bydelene delte 
ut frivillighetsmidler 

i 2019:
- Alna 

- Bjerke

- Frogner

- Gamle Oslo

- Grünerløkka

- Nordre Aker

- Nordstrand 

- Sagene 

- St.Hanshaugen 

- Søndre  
 Nordstrand

- Ullern

- Vestre Aker

Søknadsverksted for 
frivillighetsmidler

NHF Oslos lokaler i  
Schweigaardsgate 12

Torsdag 9. januar 17.00-1930

Påmelding til olaharald@nhf.no 
innen mandag 6. januar 

Vi serverer noe å bite i, så husk å 
melde fra om eventuelle allergier. 

Ta gjerne med egen pc/nettbrett!



18

- Bilfritt byliv

En smak
av hjul

 

Besøket på vår stand på bylivsdagen 31. august, der man 
kunne prøve seg litt i rullestol, gjorde flere av de involverte i 

Bilfritt Byliv nysgjerrige på å prøve mer.

Da representantene fra Bilfritt Byliv/Bymiljøetaten i Oslo 
kommune forsiktig ytret ønske om å få prøve seg litt mer på 
hjul, var ikke regionstyremedlem Ingrid Njerve i NHF Oslo 
vond å be. Et par uker etter det første møtet inviterte den 
tillitsvalgte «LARS’eren» med seg folk fra både Bymiljøetaten 
og Plan- og bygningsetaten på hjul.

- Jeg har fått tak i det jeg kaller «reelle» stoler, forklarer 
hun. Dette er stoler som er i vanlig bruk av folk, og det er 
stoler som brukes av folk som ferdes i sentrum. Dette er ikke 
som «transportstolene» dere fikk prøve på standen vår i som-
mer, sier hun til de fire fremmøtte.

Firkløveret Sigurd Oland Nedrelid, Ingvild Kaurstad Mørk, 
Terje Elvsaas og Hilde Sternang delte på de tre stolene, og 
fikk prøve seg på ulikt underlag som brostein, annen pryd-
stein, granittplater og asfalt. I tillegg fikk de utfordre seg med 
å forsere fortauskanter i ulike høyde, ulike typer vannrenner, 
smale passasjer og skjeve fortau.

Noe av det de ble mest overrasket over var hvor fysisk 
tungt der er å rulle på brostein- samt hvor stor forskjell det 
faktisk er på 3 og 5 cm kant, når den skal forseres på hjul.

Rulleturen startet foran Oslo domkirke, og fra de første 
hjultakene ble det innlysende for deltakerne at Stortorvet føl-
tes lite innbydende. De fikk føle på hvor tung selv en «liten» 
brosteinsrampe opp til det offentlige toalettet på plassen er. 
Noen meter unna testet gruppen ut de nye avfallsbeholderne 
som er satt ut, og konkluderte med at også de var vanskelige 
å bruke i sittende høyde.

Turen videre gikk på kryss og tvers av sidegatene til Karl 
Johan, og de fire deltakerne fikk prøvd seg på et utall ulike 
løsninger. En bratt rampe inn i et forretningslokale var det 
kunne Njerve som greide å takle.

- Denne er jo nesten tung til fots også! Jeg klarte den ikke 
baklengs en gang med rullestolen, sier Sigurd Oland Nedre-
lid, fagkoordinator i Program Bilfritt byliv.

Et annet lokale vi kommer forbi har derimot løfteplattform 
inne, slik at man slipper bratt rampe. Det er bare et problem:

- De har jo satt et utstillingsbord der hvor man skal gå av 
plattformen!

Dagens trim blir bakken opp fra Dronningens gate og til 
Kirkegata. Stigningen er brattere enn det føles når man går 
den til fots, og terrorsikring, boder og andre fotgjengere gjør 
strekningen til litt av en hinderløype.

Runden avsluttes ved Njerves bil i Møllergata. 
- Her ved Stortorvet er det noen av HC-plassene som ikke 

er optimale, på grunn av brosteinene og underlaget rundt, 
medgir Ingvild Kaurstad Mørk fra Byromsdivisjonen stab i 
Bymiljøetaten. 

De fire representantene er enige om at runden har gitt en 
litt annen, mer håndfast innsikt i hvilke hindringer som fin-
nes i byen- særlig har høydeforskjellene gjort inntrykk.

- Vi tar dere, eller andre kolleger, gjerne med flere ganger. 
Det skorter ikke på ting å vise dere- kanskje bør vi teste ut 
kollektivtrafikken sammen, foreslår Njerve.

Tekst og foto: Ida C. Freng
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- Bilfritt byliv

Utfordring: (t.v) Både brosteinsrampen opp 
til døren og dørstokken ble en utfordring for 
nybegynner Sigurd Oland Nedrelid.

Oppoverbakke: (t.v midtbildet) Sigurd 
Oland Nedrelid og Ingrid Njerve forserer en 
av bakkene på Karl Johans gate.

Vedlikehold: (t.v) Sigurd Oland Nedrelid 
konstaterer at flere av gatene trenger 
oppgradering.

Skummelt: (t.h.) Ingvild Kaurstad Mørk var 
ikke helt komfortabel med alle underlagene.

Trangt: (t.h) Terje Elvsaas forsøker seg på 
rampe og butikkinngang.

Forkurs: (under) Ingrid Njerve (t.h) gir Ingvild 
Kaurstad Mørk, Sigurd Oland Nedrelid, Terje 
Elvsaas og Hilde Sternang fra Bilfritt Byliv en 
innføring i rullestolteknikk.
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Suksesshistorier 
og fellesskap

Årets ledersamling gikk av stabelen på Scandic Fornebu sent i 
oktober, og bød på inspirasjon, input og nye tanker.

Tekst og foto: Ida C. Freng

Etter en velkomsthilsen fra region Magnhild Sørbotten 
var det duket for suksesshistorier fra året som gikk, med 
tilbakeblikk på alt fra 1. mai, HBF Camp, LARS sin BPA-
konferanserekke til bildekavalkade med alt som har skjedd- 
inkludert aksjonen som aldri ble noe av, fordi brygga ved 
Rådhuset ble utbedret før vi rakk å aksjonere, da de fikk 
snusen i planene våre.

Tilbakeblikk ble det også til 3. desember 2018, da NHF 
Oslo gikk i bresjen for en jobbaksjon på nettopp Scandic 
Fornebu. 

- Vi og våre folk tok over hotellet den dagen, i mange 
forskjellige vitale roller. Nå skal dere få møte en av dem- 
han er nemlig her ennå, introduserte Jørgen Foss.

Sulten på jobb
Stifanos Bihonelgne (45) var en av dem som grep sjansen i 
fjor. Han hadde i mange år forsøkt å få seg jobb i Norge.

- Jeg kom hit i 2003, og hadde søkt på mellom 300 og 
400 jobber. Hva som var årsaken til at jeg aldri fikk vet jeg 
ikke. Kanskje språket, kanskje bakgrunnen min, eller kan-
skje funksjonsnedsettelsen, sier han.

På jobbdagen 3. desember fikk han rollen som kurs- og 
konferansevert. Og han stortrivdes umiddelbart. Dessuten 
var han klar for jobben. Han stilte i dress, og hadde CV 
og søknad klar på innerlomma, som han leverte direkte til 
hotelldirektør Claus Petersen i lunsjen.

- Men hva tenkte du, Claus, da du fikk vite at hotellet ditt 
skulle «kapres» av en gjeng funksjonshemmede? Fikk du 

nervøst sammenbrudd? spør Foss med en liten latter.
- Nei, men jeg satt nok med en kombinasjon av mangel 

på kunnskap og fordommer, medgir hotelldirektøren.
De gjorde Bihonelgne fort til skamme. 
- Vi lærte fort av Stifanos at det finnes flere måter å gjøre 

ting på- jobben blir uansett gjort, sier Petersen.
Det er en av hans nye kurs- og konferanseverts hjertesaker:
- Det handler om hovedkontoret, det er der hemmelig-

heten sitter, sier han, og banker seg i panna med en kraftig 
pekefinger, før han fortsetter:

- Vi må ha folk i rullestol overalt, slik at samfunnet blir 
designet for oss. Vi må stoppe å høre når de sier vi kan ikke. 
Vi kan alt!

Film til folket
Ledersamlingen handler ikke bare inspirasjon. Det handler 
også om kunnskap. Derfor ble det satt av tid til Oslo-bud-
sjett og det nye byrådet, samt workshop om ulike temaer 
som merkedager, seniorutvalg og parkeringsutvalg. 

Det siste året har våre kampsaker og vår kamp vært i me-
dia flere ganger, og det ble også satt av tid til å se bloggeren 
Sophie Elises møte med vår ungdomsorganisasjon, samt 
den episoden av NRKs «Ikke spør om det» som handler om 
funksjonshemmede. Spennende filmsnutter som inspirerte 
til videre drøfting og samtale.

Siste del av samlingen foregikk i to parallellsesjoner, der 
deltakerne kunne fordype seg i enten tilgjengelighet eller 
organisasjonsbygging.

Informerte: 
Regionleder Magnhild 

Sørbotten.
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- Ledersamling

Mange: Regionstyret og ledere fra de fleste lokal- og landsforeningslagene var samlet til dyst.

Gode kolleger: Kurs- og konferansevert Stifanos Bihonelgne og hotelldirektør Claus Petersen ved Scandic Fornebu 
fortalte om fruketene fra fjorårets 3. desember-samarbeid.
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- Budsjettmøter på rådhuset

Penger + politikere = prioriteringer

I år som i fjor, og som årene før, har NHF Oslo vært i en rekke budsjettmøter på 
rådhuset for å gi innspill til hvordan vi mener pengene bør prioriteres.

Tekst og foto: Ida C. Freng

NHF Oslo har besøkt hele fire komiteer for å gi våre 
innspill til neste års budsjett.

- Det er viktig for oss å markere at våre medlemmer 
behov strekker seg over mange felt. Det handler ikke 
bare om helse og sosial, eller kun om kollektivtrafikk. 
Det handler om «hele pakka», sier regionleder Magnhild 
Sørbotten.

Først ut i år var deputasjon (møte) hos 
byutviklingskomiteen, der NHF Oslo fokuserte på 
universell utforming generelt, og i bybildet spesielt. 
Delegasjonen fra NHF Oslo minnet om sine krav 
for universell utforming, og pekte på at med dagens 
prioriteringer når man ikke bystyrets vedtak om 
universelt utformet Oslo innen 2025. I tillegg fremsatte 
vi våre krav og anbefalinger for HC-plasser og tilgang for 
alle i den bilfrie byen.

Utenforskap
Neste stopp var miljø- og samferdselskomiteen. Her 
handlet det naturlig nok om universell utforming av 
kollektivtrafikken.

- Som i fjor ba vi om 45 millioner ekstra, som skal være 
øremerket oppgradering av eksisterende t-banestasjoner. 
Det er selvfølgelig på langt nær nok til å rette opp hele 
situasjonen, men det er en start, sier interessepolitisk 
rådgiver Bianca Bernhoft Løkkeberg.

Tredje stopp var hos kultur- og utdanningskomiteen.
Her tok delegasjonen for seg den elendige 
tilgjengeligheten mange skoler lider under. En viktig 
faktor når det gjelder hvorfor så mange barn ikke får gå på 
sin nærskole.

- I denne komiteen krevde vi 24 millioner ekstra, 
øremerket til universell utforming av skoler for 2020. 
Med utilgjengelige skoler starter et utenforskap som får 
årelange, ja livslange, konsekvenser, så det haster å få på 
plass universelt utformede næskoler, sier Løkkeberg.

Bydelskutt
Årets siste deputasjon var hos helse- og sosialkomiteen. 
Her lå fokuset på at kuttene til bydelene må reverseres 
helt. Mange av de viktige tjenestene for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne styres fra bydelene, eksempelvis 
ergoterapi og BPA. NHF pekte på de lange ventetidene 
og den store kampen det er å få nok assistansetimer i et 
presset bydelsbudsjett.

Spent på resultatet
- I fjor resulterte våre deputasjoner blant annet i 80 
millioner kroner til universell utforming fordelt på 
tilgjengelighetsmidler og skoler i den endelige budsjettet. 
I år satser vi enda større, og ber om totalt 100 millioner på 
disse to postene, i tillegg til de 45 millionene vi krever til 
kollektivtransporten, sier Sørbotten.
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PIGGFRIE DEKK  
gir renere luft!

Piggdekk river opp asfalten og skaper svevestøv. Svevestøvet skaper dårligere luftkvalitet for 

alle. Det er grunnen til at du må betale gebyr om du kjører med piggdekk i Oslo. Du kan velge 

mellom dags, måneds- og sesongoblat. Prisene er henholdsvis 35, 450 og 1400 kroner. (lett bil)  

Biler fra og med 3500 kg må betale dobbelt.  

Piggdekkgebyret gjelder fra 1. november 2019 til og med 19. april 2020. Alle type oblater kan kjøpes 

via appen «Bil i Oslo» eller på webside www.piggav.no

PIGGFRIE DEKK  
gir renere luft!

Piggdekk river opp asfalten og skaper svevestøv. Svevestøvet skaper dårligere luftkvalitet for 

alle. Det er grunnen til at du må betale gebyr om du kjører med piggdekk i Oslo. Du kan velge 

mellom dags, måneds- og sesongoblat. Prisene er henholdsvis 30, 400 og 1200 kroner. Biler  

fra og med 3500 kg må betale dobbelt. 

Piggdekkgebyret gjelder fra 1. november 2012 til og med 7. april 2013. På nettsiden www.piggav.no 

får du vite hvor og hvordan du kjøper oblater.



Multisveis AS

Adresse: 
St. Halvards gate 39, 0192 Oslo

Tlf: 22 19 14 37

Green World økologiske kaffe kjennetegnes ved en mild, behagelig og rund smak. Kaffen består av spesielt utvalgte  
Arabica-bønner dyrket under ideelle forhold på over tusen meters høyde, helt uten bruk av sprøytemidler eller kunstgjødsel. 

Green World er DEBIO-merket, noe som garanterer at kaffen er dyrket i henhold til regelverket for økologisk produksjon.  
For mer informasjon, se debio.no

JOH. JOHANNSON KAFFE AS – kjent for god kaffe siden 1866 – www.greenworld.no
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Kvinner skal ikke måtte bli menn for å utjevne 
lønnsforskjeller. Homofile skal ikke måtte bli heterofile for 
å gifte seg i kirka. Og funksjonshemmede skal ikke måtte 
bli funksjonsfriske for å gå på sin nærskole, få jobb og 
betale skatt.

Kort sagt:

- Ida Hauge Dignes, NHFU

Veletablert rammebutikk 
på Oslo Vest selges

Rammemakeren pensjoneres 
og selger HELE butikken!

Ta kontakt med
Jan Berntsen tlf. 908 55 336  

for en uforpliktende prat.
 

JaBe -Rammer AS
Ullernchaussen 119

0284 Oslo



26

Kommentar:

Ikke vondt ment

Sissel Eidhammer 
Daglig leder Norges Handikapforbund Ungdom 
NHFU
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Når man snakker med folk om dette skjer det stadig det 
samme: Folk oppfatter en som litt ekstrem, at vi har hengt 
oss opp i noe «sært», også gjør de det de kan for å avslutte 
samtalen.

Dette er ikke fordi det er noe sært eller rart med funk-
sjonshemmede. Det er samme mekanismene som i alle 
andre diskriminerte gruppers kamp. Forskjellen er bare 
at vi henger så ekstremt langt bak, og at bevegelsene og 
menneskene man virkelig skulle trodd skjønte det, ikke 
skjønner.

Det er vanskelig å ta inn over seg. På samme måte som 
de aller færreste orker å forholde seg til vold mot kvinner 
eller vold mot homofile som et samfunnsproblem. Det er 
lettest å møte med «uff, det var fælt».

Det er de samme mytene og fordommene  
i all rettighetskamp.

«Det går framover». En utrolig provoserte uttalelse. 1 
av 3 funksjonshemmede opplever hatkriminalitet. 90 pro-
sent av boligene i Norge kan du ikke komme inn i om du 
sitter i rullestol. 100 000 vil jobbe, men får ikke jobb. «Vi 
oppfordrer deg med en funksjonsnedsettelse til å søke» er 
meningsløse ord når man allikevel ikke får jobben.

Hva med alle de funksjonshemmede i andre land? 
«Vi har kommet utrolig langt i Norge» Ingen grunn til å 
forklare denne.

Lua i hånda. Den ligger i oss alle. Hvis funksjonshem-
mede blir for kravstore blir det ubehagelig. Gullmedalje til 
NRK for å ha en tilgjengelig båt på Arendalsuka. Vi skal 
takke, være glade og smile.

Inspirasjonspornoen, «Det er så utrolig inspirerende 
å se hvordan du takler livet». Som om det å sitte i en rul-
lestol er det aller verste som kan skje en person.

Voksenopplæringen «Folk vet ikke bedre». «Det 
er ikke vondt ment». Hvem sin oppgave er det å drive 
voksen-opplæring av privilegerte, hvite, gående men-
nesker? Å rolig forklare, svare på spørsmål om sexlivet 
ditt, smile høflig når man får høre om alle menneskene i 
rullestol vedkommende kjenner. 

- Dette.er.veldig.slitsomt.

Hvilke andre grupper godtar vi at ikke kan delta  
på arrangementer? 

Vi ville aldri akseptert at for eksempel kvinner ble 
utestengt på samme måte. Alle som virkelig mener de 
kjemper for likestilling burde holde seg for god for å ar-
rangere eller delta på arrangementer der en hel gruppe 
diskrimineres fra å delta. Og la oss bare konstatere: Det er 
ingen pai. En gruppes frigjøring utelukker ikke en annen 
gruppes frigjøring. Det er på tide å bestemme hvilken side 
av historien man vil være på.
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- Likestillingspris

Likestillingspris til NHFU
Tamarin Varner, leder i NHFU, benyttet anledningen til å utfordre YS ytterligere  

da organisasjonen mottok deres likestillingspris.

Tekst og foto: Ida C. Freng

– Vi vil ikke være deres inspirasjon. Vi vil være deres kol-
lega. Vi forventer at dere nå går i front sammen med oss 
og står opp mot diskrimineringen som foregår, sa Varner i 
sin takketale under prisutdelingen på YS-konferansen 22. 
oktober.

Inspirasjon eller ikke, lovordene om ungdomsorgani-
sasjonen haglet den formiddagen. Juryleder Hans-Erik 
Skjæggerud, som er 1. nestleder i YS, erklærte følgende: 

– Norges Handikapforbunds Ungdom skaper endrin-
ger i samfunnets holdninger og flytter politikken i riktig 
retning. NHFU har betydd og betyr mye i dagens likestil-
lingsarbeid. Organisasjonen er synlig på mange arenaer i 
samfunnet og bruker et vidt spekter av virkemidler for å 
påvirke holdninger og fordommer.

Videre påpekte han at prisvinneren går foran i å synlig-
gjøre systemene og strukturene som diskriminerer. De 
legger vekt på en kunnskapsbasert og verdiorientert akti-

visme og får stort gjennomslag i dette arbeidet, kan man 
lese på YS’ hjemmesider.

– Lovverket definerer likestilling som likeverd, like mu-
ligheter og like rettigheter. Likestilling for personer med 
nedsatt funksjonsevne forutsetter tilgjengelighet og tilret-
telegging. Manglende tilgjengelighet for alle er systematisk 
diskriminering. Det handler ikke om individuelle feil og 
mangler ved folk, forklarer Skjæggerud.

Tilbake i NHFUs lokaler på Galleri Oslo finner prisen, 
et bilde laget spesielt for anledningen av kunstneren Gro 
Hege Bergan, sin rettmessige plass på veggen. Det ble 
skålet i fruktbrus, og de mange fremmøtte fikk en ønske-
reprise av Varners glimrende takketale.

- Det er ikke nødvendigvis slik at forbilder må være 
eldre enn en selv, påpekte forbundsleder Tove Linnea 
Brandvik, som ga uttrykk for dyp beundring for NHFUs 
arbeid.

Feiring: Forbundsleder Tove Linnea Brandvik (f.v) roser 
NHFUS nestleder Gabriel Wilhelmsen Hoff og leder 
Tamarin Varner etter at ungdomsorganisasjonen mottok 
likestillingspris av YS.
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Jørgen Foss
Kontorleder NHF Oslo

Kontorsjefens sløyfe

Ingen nazister i 
våre gater!
Lørdag 2. november arrangerte den høyreekstreme 
bevegelsen Scandza en konferanse i Oslo. 

Arrangørene holdt hemmelig hvor møte skulle finne 
sted, men Filter Nyheter klarte raskt spore opp at stedet 
som var valgt var Nordre Aasen bo- og behandlingssenter 
i bydel Sagene.

Det var om lag 80 personer som deltok på møtet 
til Scandza Forum i helgen. Dette var en av flere 
raseideologiske møter, som det siste året har funnet sted 
i de skandinaviske hovedstedene. Filter Nyheter refererte 
at blant deltakerne på konferansen i Oslo var det en 
rekke medlemmer fra den voldsfremmende nazistiske 
organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen 
(DNM).

På talerlisten under konferansen var briten Stead 
Steadman, som i 2018 ble avslørt som en bakmannen i 
et nettverk som knyttet sammen nazistiske grupperinger 
og mindre ekstreme høyreradikale i ulike tilstelninger i 
Storbritannia hvor fokuset ligger på holocaustfornektelse 
og direkte antisemittisme. Steadman er særlig opptatt 
av Skandinavia, da han mener den ariske rasen har sitt 
utspring her, og knytter norrøn gudetro til rasistiske ideer.

Mannen det ble mest oppmerksomhet rundt var 
amerikaneren Greg Johnson. Johnson er en forfekter av 
etnisk rensing for å oppnå stater bestående av bare hvite 
mennesker. Han har tatt til orde for å deportere jøder fra 
Europa.

Filter Nyheter lagde i forkant av arrangementet en 
reportasje hvor de satte søkelyset på at Greg Johnson. I 
2012 gikk han langt i å støtte Anders Behring Breiviks 
begrunnelse for 22. juli-angrepene. Johnson mente blant 
annet at Breivik i rettssaken i Oslo tingrett hadde gitt et 
«kraftfullt, intelligent og velargumentert forsvar av sitt syn 
og handlinger», men at den norske terroristen «valgte feil 
mål».

«Svakheten i Breiviks argument er ikke det moralske 
premisset, men valget av mål: Hvis han hadde drept 

ledelsen i Arbeiderpartiet, eller lederne i norsk presse – i 
motsetning til folk så unge som 14 år – hadde forsvaret 
kanskje faktisk holdt vann. Det er sjokkerende at Breivik 
la så mye tanke og planlegging bak sine handlinger uten 
å tenke bare litt mer på valget av mål», skrev Johnson den 
gang.

Ideologien som ligger til grunn for disse nettverkene 
er forkastelig. At de finner sted er i seg selv kanskje ikke 
så overraskende, for hatet i samfunnet er på anmarsj, og 
vi må tørre å stå imot. Vi må si i fra at ideologen disse 
menneskene forfekter er en trussel mot mangfoldet, og 
hvilket samfunn vi ønsker oss. 

At møtet ble arrangert på et senter for som arbeider 
for personer med utviklingshemming er forkastelig. I 
etterkant av møtet fant sted, har senteret vært tydelig på at 
de ikke visste noe om hva som skulle finne sted på Nordre 
Aasen. Når de ble kjent med at det var nynazister som 
hadde tatt plass i deres lokaler, ringte de politiet. De har 
også vært tydelig på at de tar sterk avstand fra arrangørens 
verdier og hva de står for. 

Likevel fikk møtet fortsette etter at de var kjent med 
innholdet, og hatet fikk en arena på et historisk område, 
som i årevis har arbeidet for en av de gruppene nazismen 
vil til livs. Dette begrunnes i at det per definisjon ikke 
er ulovlig å avholde disse møtene og at det var tegnet 
en kontrakt. Hadde jeg vært leder for senteret hadde jeg 
kastet disse folkene på hue og ræva ut av lokalet. Kontrakt 
eller ikke. 

Selv ble jeg dager før dette arrangementet fant sted, 
valgt til nestleder i bydel Sagene. En av grunnverdiene 
for samarbeidet mellom flertallskonstellasjonen i bydel 
Sagene var at vår bydel skal være en antirasistisk sone. Da 
er det ikke rom for at denne type møter skal finne sted. 
Jeg mener at dette er en alvorlig hendelse som aldri skulle 
fått lov til å finne sted i Oslo, og jeg roper høyt ut: Ingen 
nazister i våre gater!
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INTERESSANT FOR DEG?

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

HAV BPA
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ATTO 
by Movinglife
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en rask, sikker og mobil løsning når 
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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
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Spennende samarbeid
I fjor aksjonerte Handikapforbundet med tilgjengelighetsgerilja under Oslo 
Kulturnatt. Det gikk ikke upåaktet hen. I år har Oslo Kulturnatt og Norges 
Handikapforbund Oslo nemlig hatt et tett og spennende samarbeid! Arrangementet 
gikk av stabelen fredag 13. september, med over 200 gratis arrangementer i alle 
sjangere. Under selve Kulturnatta deltok Johannes Loftsgård fra NHFU som 
løypeguide i arrangementet. Både Kulturnatta og Handikapforbundet har vært 
opptatt av synlighet i alle ledd i dette samarbeidet. Da var det viktig å også bidra med 
det praktiske- som å være løypeguide. 

Vi håper at du som deltok på Kulturnatta melder ifra til oss dersom du opplevde 
ting som ikke fungerer- slik at vi kan innfri vårt mål om forbedring neste år! Send 
oss beskjed via NHF Oslos facebook-side, eller til elink@nhf.no

Aktivt poliolag
LFPS Oslo (polio) benyttet anledningen 
til å ha et kombinert styre- og pakkemøte 
i NHFs lokaler i Schweigaardsgate 12, da 
de skulle sende ut invitasjoner til jule-
avslutning for sine medlemmer. Ta kontakt 
med Servicetorget dersom det er andre lag 
som ønsker å ha møter i våre lokaler!

Medlemsmøte i NHF Sagene
Tidlig i november holdt NHF Sagene 
medlemsmøte på Sagene samfunnshus, 
med tittelen «Hvor står vi- hvor går vi». 
Med godt oppmøte ble det rom for gode 
diskusjoner og samtale.

Riksrevisjonen refser NAV
Hva slags boligtilpasning du får avhenger 
av hvor i landet du bor, viser en ny 
rapport fra Riksrevisjonen. Handikapnytt 
melder at rapporten slår fast at NAV ikke  
oppfyller sin oppgave: «Arbeids- og 
velferdsetaten sikrer ikke brukerne like 
rettigheter til tilpasning av boligen. Vilkåret 
om graden av funksjonsnedsettelse for-
tolkes ulikt mellom hjelpemiddelsentralene» 
står det å lese i rapporten.

SoMe-aksjoner

To av punktene i NHFs strategi er 
at «Vi skal være synlige», og «å være 
der folk er». Dette handler ofte om å 
komme oss ut av møtelokalene og ut 
i nærmiljøet- men ikke bare det! I vår 
digitale verden handler det også om 
å være tilstede på sosiale medier, som 
for eksempel Facebook. Det har både 
Landsforeningen for Slagrammede og 
Landsforeningen for Polioskadde klart 
denne senhøsten. På verdensdagen for 
polio 24. oktober delte NHF Oslo en 
plakat for LFPS- denne ble sett av rundt 
6400 brukere, og ble delt 35 ganger! 
LFS hadde en nedtellingskampanje til 
verdensdagen for hjerneslag, og ble til 
sammen sett av over 20.000 brukere (selv 
om noen av disse kanskje er den samme 
brukeren som har sett flere av postene). 
Også på LFS sine poster var det mye 
deling, og den korte hilsningsvideoen 
med leder Roger Amundsen som ble 
publisert på selve slagdagen nådde 
nesten 5500 brukere og fikk 22 delinger. 

Løypeguider: Johannes Loftsgård stilte som løypeguide under 
Oslo kulturnatt. Her avbildet sammen med Bianca Løkkeberg 
(t.v) og sin assistent.
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Utgis i USA

Jan Grues bok «Jeg lever et liv som ligner deres» skal gis ut i USA. 
Det amerikanske forlaget FSG (Farrar, Straus & Giroux) gikk sei-
rende ut av det som skal ha vært en intens budkrig, melder Gyl-
dendal. Boken fikk Kritikerprisen, og var også nominert til Nordisk 
råds litteraturpris.

– Det er én ting å bli solgt til et engelskspråklig forlag, det er van-
skelig å få til, men det er noe ganske annet når det er et ubestridt 
kvalitetsforlag som kjøper rettighetene. Jeg synes det er spesielt flott 
med FSG fordi de representerer en radikal, overskridende strøm-
ning i amerikansk samtidslitteratur, som mitt forfatterskap er på-
virket av. Dette gleder jeg meg til, sier, Grue på sitt norske forlags 
hjemmesider.

Fo
to

: B
ym

ilj
øe

ta
te

n/
O

sl
o 

ko
m

m
un

e

Fo
to

: I
da

 C
. F

re
ng

Stabile parkeringstall
Bymiljøetatens halvårlige telling viser at andelen ledige  
HC-plasser holder seg stabil.

Helt siden 2009 har parkeringsvaktene tilknyttet bymiljøetaten 
holdt halvårlige tellinger og registreringer av trafikken på HC-
plassene i Oslo.

- Vi ser at tallene har holdt seg stort sett stabile siden oppstarten, 
sier Atle Rønning, seksjonssjef  stab i Bypatrulje-avdelingen i 
Bymiljøetaten.

Høstens aksjon ble holdt i uke 41. Parkeringsbetjentene under-
søkte HC-plasser på dagtid, kveld og natt torsdag, fredag og 
lørdag. Den eneste tiden der det var under 50% ledige plasser var 
på kveldstid i sentrum øst. Resten av tiden var  
det mer enn 50% ledige plasser i alle områder.

- Aksjonene har gjennom årene vist at det i gjennomsnitt  
skriver ut bøter for parkering uten gyldig tillatelse i mellom 1.5-2 
prosent av de kontrollerte tilfellene, sier Rønning.

Pr. 29. okt. 2019 er det 1395 HC-plasser i Oslo. Dette er  
ca. 100 flere enn samme tidspunkt i fjor. Ved årsskifte 2017/2018 
var det 1255 og ved årsskiftet 2016/2017 var det 1210 plasser. I 
sentrum er antallet økt betraktelig for å kompensere for fjernede 
ordinære parkeringsplasser. Det er nå ca. 125-130 plasser innenfor 
området for Bilfritt byliv. 

- Vi vet at mange tror at HC-plasser er fjernet i forbindelse med 
Bilfritt Byliv. Plassene er imidlertid ikke fjernet, men derimot er 
noen blitt flyttet, eksempelvis rundt hjørnet for der de var før, 
forklarer han.
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BPA på NRK
Tidlig i november var NHFs politiske rådgiver Monica Haugen 
invitert til NRK for å snakke om BPA. Hun kommenterte hø-
ringen om utvidelse av BPA-retten til de over 67 år på NRK Ny-
hetsmorgen. Regjeringen har foreslått at de som allerede har BPA 
skal få beholde ordningen etter at de har fylt 67 år, men en av 
tre høringsinstanser, inkludert Norges Handikapforbund, mener 
at det også må være mulig å få innvilget BPA etter fylte 67. Alter-
nativet, for mange, er isolasjon, og for enkelte fører mangelen på 
BPA til en sykehjemstilværelse, når man kunne levd et aktivt liv.

Haugen argumenterte med at på samme måte som barnehageut-
byggingen for å få kvinner i jobb for flere tiår siden, må vi i vår 
tid tenke på ordninger som sikrer at funksjonshemmede kan leve 
aktive liv og bidra i samfunnet. Forskning viser nemlig at BPA 
ikke egentlig er dyrere enn andre tjenester, særlig i et samfunns-
perspektiv.

- Det er vel ingen i dag som setter spørsmålstegn ved om det var 
lønnsomt å gi kvinner mulighet til å jobbe. Likestilling koster - 
men det er verdt det, sier Haugen.

Åpenhetsprisen til Seltzer
Thomas Seltzer, mest kjent som bassist i Turboneger og pro-
gramleder for TV-programmene Natta, Norge og Trygdekonto-
ret, ble i oktober tildelt Mental Helses «Åpenhetspris». 

- Som programleder har årets vinner tatt opp ulike tabuer i norsk 
samfunnsliv på en uredd og ukonvensjonell måte, sier Jill Arild, 
landsleder i Mental Helse på organisasjonens hjemmesider.

Juryen påpeker at årets vinner har fortalt åpent og ærlig om 
egne depressive perioder som mange kan relatere seg til. I til-
legg trekker de frem at prisvinneren har en stil som omfavner 
mange som kan synes det er vanskelig å snakke om psykiske 
helseproblemer. Særlig legger de vekt på at Seltzer kan dempe 
tabuene for menn. 

- Det er en stor ære å få denne prisen. Mental Helse gjør en vel-
dig viktig jobb, og det betyr mye for meg å kunne bidra til den, 
sier Thomas Seltzer.

Prisen består av et kunstverk laget av keramiker Ole Martin 
Skaug og en gavesjekk pålydende kr.10.000. Sistnevnte utbetales 
til et veldedig formål bestemt av prisvinneren.

- De gjør en formidabel innsats for norske veteraner, både like-
mannsarbeid og ikke minst når det gjelder arbeidet med post-
traumatisk stress syndrom (PTSD), sier Seltzer, som blant an-
net trakk frem sin bestefars krigsopplevelser og følgende det 
fikk psykisk for ham og hele familien i sin takketale under utde-
lingen på Oslo Rådhus i oktober.
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- Minneord

Bjørn Hansen
28. oktober 1946 – 15. oktober 2019

Bjørn Hansen var styremedlem, nestleder og 
regionleder i NHF Oslo i ei årrekke. Svært aktiv 
var han også i Landsforeininga for polioskadde 
(LFPS), både som landsforeningsleder og nestleder. 
I Oslo poliolag sat han i interimstyret. Han var ein 
sjølvskreven representant for NHF Oslo i bl.a. Rådet 
for funksjonshemma, både i bydel Frogner og i Oslo. 
I fleire år sat han også i bladstyret for Quarten

Då eg i 2005 starta mi ”karriere” som tillitsvalgt 
i Handikapforbundet, tok eg over Bjørn sin plass i 
rådet for funksjonshemma i bydel Frogner. Eg skjønte 
fort at dette var som å hoppe etter Wirkola. 

Bjørn var unik. Han såg funksjonshemma sin 
kamp som ein likestillingskamp, og var tydeleg på 
kva som var diskriminering. Han var tydeleg og 
kompromisslaus, både skriftleg, men ikkje minst i 
tale. Av og til tydelegare enn enkelte likte, men den 
humoristiske kommentaren var sjelden langt unna.

Bjørn var visjonær og strategisk på funkisar sine 
vegner. Han hadde klare tankar om kva som skulle 
til for at vår likestillingskamp skulle lukkast, og han 
skapte engasjement og kampglød hos mange av oss. 
Vi er mange som lærte mykje av han. Han hadde 
enormt stor kunnskap, men jakta stadig på meir. Ei 
av hans fanesaker var at vi burde vere like dyktige og 
kunnskapsrike som dei på den andre sida av bordet 
for å vinne sakene. Han hadde rett.

Bjørn var intellektuell, til manges glede og 
andres irritasjon, men han evna å knytte saman 
det intellektuelle med folks kvardag. Når NHF 
revitaliserte interessa for funkisar sine økonomiske 
levekår, var Bjørn ein svært viktig pådrivar til 
det. Han hadde integritet – og var kjent for det. 
Byens politikarar viste kor han sto og det ga tillit. 
Han bidrog til NHF Oslo sitt rennommé som ein 
etterretteleg organisasjon det er verdt å lytte til. 

For mange var Bjørn den store bergensaren i den 
store rullestolen og med den store stemma. Det var 
han, men han var også mannen med det store hjertet. 
Raus, snill og omtenksom

I Handikapforbundet og i handikappolitikken har 
han satt tydelege spor med sitt interessepolitiske 
virke. Like mykje har han satt spor som det 
mennesket han var.

Bjørn Hansen ga seg aldri, men no er det 
ubønnhørleg slutt. Det er vi usigeleg lei oss for. Vi 
takkar for innsatsen, for det han var for NHF og for 
så mange av oss i bevegelsen. Vi lyser fred over Bjørn 
Hansens minne.

Magnhild Sørbotten
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LFS Oslo og Akershus inviterer dere til:

ÅPEN TEMAKAFÉ 
på Sagene Samfunnshus, Kristiandsandsgate 2, Oslo 

Onsdag 4.desember, kl: 18:00

Vi har fått nevropsykolog Espen Madsen Edvardsen fra 
Sunnaas Sykehus HF til å snakke om:

«Å være pårørende – en ny hverdag»

Espen Madsen Edvardsen er psykologspesialist i nevro- 
psykologi og har arbeidet 6 år ved Avdeling for kognitiv 
rehabilitering på Sunnaas sykehus (KReSS). Han arbeider 
med mennesker som har fått hjerneskade av ulik årsak, og 
som plages av kognitive, fysiske og/eller emosjonelle følge-
virkninger etter skaden. 

Enkel servering!
Vi ber om påmelding til: Odvar Jacobsen,

odvar.jacobsen@outlook.com eller mob: 907 48 521
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Returadresse:
Norges Handikapforbund Oslo
Schweigaardsgate 12, 
0134 Oslo

Oversikt regionstyret, bydelslag, landsforeninger og rådene

Regionstyret:
Leder: Magnhild Sørbotten 
tlf: 91 61 28 75,  
magnhild7@gmail.com

Nestleder: 
Karl Haakon Sævold 
tlf: 90 18 82 58,  
khs@live.no

Styremedlemmer: 
Geir Werner, tlf: 92 82 06 75 
oslo@alfnorge.no

Sadia Jabeen Iqbal  
tlf: 48 24 15 94,  
sadia.j.iqbal@gmail.com

Grete Flattun, tlf: 41 68 44 16,  
grete.flattun@gmail.com

Marius Korsell, 
tlf: 95 97 43 59, marius.
korsell@gmail.com

Ingrid Njerve, tlf: 95 83 38 25 
ingrid.njerve@gmail.com

Varamedlemmer: 
Hans Jørn Næss,  
tlf: 91 10 01 00,  
hjn@kapital.no

Jan-Egil Wigen Aasterud 
tlf: 99 32 71 88,  
Janegil.aasterud@gmail.com 

Ragnhild Simonsen  
tlf: 97 15 23 95, 
ragnsi@hotmail.com

Regionkontorleder: 
Jørgen Foss, tlf. 952 25 335 / 
22 02 14 20, 
jorgen.foss@nhf.no

Lokallag
NHF Alna, Leder Søren 
Kjendlie, tlf: 22 32 68 80/ 
48 24 99 97,  
soren.kjendlie@uloba.no

NHF Bjerke, Leder Else Thune 
tlf: 93 23 91 31,  
elsejthune@hotmail.no

NHF Sagene, Leder Roger 
Holland, dekker også Grüner-
løkka, Gamle Oslo og St. 
Hanshaugen, tlf: 932 53 731, 
roger.holland@live.no

NHF Ullern, Leder Steinar 
Hammerstad, tlf: 41 00 89 53, 
annkarin.fronth@getmail.no

NHF Vestre Aker,  
Leder Elsa Oterhals,  
tlf: 22 49 25 51/ 988 21 716,  
epoterhals@gmail.com

Bor du i en bydel du ikke 
finner i denne oversikten?  
Ta kontakt med region-
kontoret på telefon 24 10 24 
00, så skal vi hjelpe deg!

Norges Handikapforbund 
Ungdom Oslo, Nikita Amber 
Abbas, nikita.abbas@live.no, 
tlf: 46 78 40 57 

Handikaplaget Aktiv, Leder 
Ole Kristian Iversen, tlf: 91 36 
07 70, hl.aktiv@getmail.no

Lokale landsforeningslag
ALF Oslo 
(Arbeidsmiljøskadde)  
Leder Geir Werner, tlf: 92 82 
06 75, oslo@alfnorge.no

ALF Offshore, Leder Torbjørn 
Mathiassen, tlf: 91 35 60 26, 
torbm@online.no

HBF (Handikappede barns 
foreldreforening), Leder 
Rikke Danielsen, tlf: 90 58 51 
37, rikkedani@gmail.com

LARS Øst/Oslo (ryggmargs-
skadde) Leder Marianne 
Graham Hjelmen, tlf: 92 65 26 
73, marianne@hjelmen.com

LFA Oslo/Akershus 
(amputerte), Leder Arve 
Birkely, tlf: 92 26 33 44,  
arge@altiboxmail.no

LFN Oslo (nakkeskadde) 
Leder Turid Monsen, tlf: 90 50 
55 85, turid.monsen@getmail.
no

LFPS Oslo (polio) Leder Phuoc 
Tan Le, tlf: 41 14 33 21, 
phuocoslo@hotmail.com

LFS Oslo/Akershus (slag-
rammede) Leder Odvar 
Jacobsen, tlf: 90 74 85 21, 
odvar.jacobsen@outlook.com

LKB Oslo (kvinner med 
bekkenløsningsplager)  
Leder Vibeke Helander 
Bolstad, tlf: 48 24 23 60, 
oslo@lkb.no

Landsforeninger uten 
lokallag i Oslo
NASPA ved leder Jarle Sterner 
tlf: 92 02 82 77, jsterner@
online.no

AMC Leder Monica Haugen, 
tlf: 41 21 83 57, leder@amc-
foreningen.no

Rådene
Det sentrale rådet (hele 
byen): Bente Ingrid Arnesen  
benteingrid.arnesen@byr.
oslo.kommune.no,  
tlf: 92 08 55 67

Alna: Biljana Lauvstad, RFF 
sekretær, tlf:: 23 47 90 28, 
biljana.lauvstad@bal.oslo.
kommune.no

Bjerke: Chatrine Anskau 
postmottak@bbj.oslo.
kommune.no, tlf: 47 50 24 60

Frogner: Marthe Preteni-
Isefjær, sekretær, marthe.
isefjar@bfr.oslo.kommune.no

Gamle Oslo: Hanne 
Zakariassen, hanne.
zakariassen@bgo.oslo.
kommune.no, tlf: 95 98 65 62

Grorud: Mats Petter Sydengen 
mats.petter.sydengen@bgr.
oslo.kommune.no,  
tlf: 93 42 52 37

Grünerløkka: Roger Storslett 
roger.storslett@bga.oslo.
kommune.no

Nordre Aker: Madeleine 
Nordlund, møtesekretær, 
tlf: 23 47 30 10, madeleine.
postmottak@bna.oslo.
kommune.no

Nordstrand: Rupinder Bains, 
møtesekretær, tlf: 982 39 
483, postmottak@bns.oslo.
kommune.no

Sagene: postmottak@bsa.
oslo.kommune.no

St. Hanshaugen: Camilla 
Sandanbråten, camilla.maria.
sandanbraten@bsh.oslo.
kommune.no, tlf: 90 64 44 78

Stovner: Ewy Halseth, leder, 
tlf: 901 87 847, ewy@halseth.
no

Søndre Nordstrand: Hege 
Johanne Magnussen, hege.
magnussen@bsn.oslo.
kommune.no, tlf: 91 36 66 85

Ullern: Petter Lang, 
rådssekretær, tlf: 952 26 
347, petter.lang@bun.oslo.
kommune.no

Vestre Aker: Mette Furu 
mette.furu@bva.oslo.
kommune.no, tlf: 90 25 10 20

Østensjø: Kim Marius Ilmo 
Bolin, kim.bolin@bos.oslo.
kommune.no, tlf: 91 60 57 50


