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Anne-Berit Kolås 
regionleder

LEDER
Når dere leser dette er nok høsten kommet og Stortingsvalget 
er overstått.

Samme hva resultatet av dette er blitt er det klart at vi har en 
jobb å gjøre overfor nye Stortingspolitikere (og også de ”gamle”).

I forkant av valget ble det arrangert en debatt rundt personer 
med nedsatt funksjonsevne i Bergen. Temaene som var oppe 
var Rehabilitering, Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og 
Skolebygg.

Min store bekymring er at alle er så enig med oss i at alt dette 
må bli bedre enn det er i dag, enten de har punkter om det i 
partiprogrammene eller ikke.

Vi (FFO og SAFO) krever bedre rehabilitering både i spesialis-
thelsetjenesten og i kommunene – og selvsagt skal det bli det i 
følge panelet. Hvordan det skal løses var de uenige om, enten 
private eller offentlige tilbud, enten generell satsing eller penger 
følger pasienten/brukeren.

Når det gjelder BPA var alle enige om at forslaget som har vært ute på høring er for dårlig, stort sett 
på alle områder. Vi vet at det samme sier svært mange av dem som har levert høringsuttalelser. Etter 
min mening må svarene fra politikerne i Hordaland medføre at rettighetsfestingen av BPA får et 
mye bedre regelverk enn det som er i forslaget. Fra oss ble det både tatt opp timetall for innslag 
(hvor mange timer må behovet være for at rettighetsfestingen skal gjelde), alder (at man ikke får 
eller mister BPA om en er 67 år) og hvor en skal kunne benytte assistentene sine.

Når det gjaldt skolebygg var alle (heldigvis) enige med oss om at det er ”for gale” at omtrent 
80 % av grunnskolebyggene ikke er tilgjengelig for alle. NHF har foreslått at det blir laget en 
forskrift som sier at alle grunnskolebygg skal være universelt utformet (UU). Om dette skjer må 
staten bidra med midler – kommunene blir ikke avhengig av Husbanken og tilskuddsordninger/
lån derfra.

Panelet var på ingen måte enstemmig rundt dette temaet – penger er det jo som kjent vans-
kelig å love noe om – og bare to partier har tatt det opp i sine programmer.

Nå er det slik at når dere leser dette er det for sent å eventuelt  endre stemmen sin, men det er 
slett ikke for sent å være med å påvirke.  Når valget nå er over og Stortinget ”har satt seg” må vi 
alle sørge for å påvirke politikerne fra våre fylker slik at de jobber for at vi faktisk skal få mulighet 
til å leve selvstendige, likeverdige liv som alle andre borgere i dette landet uavhengig av funsk-
jonsnedsettelse.

Når vi ser hva som skrives om forholdene på flyplasser, manglende rehabilitering og elever som 
blir skysset land og strand rundt for å komme til en tilgjengelig skole ser vi at det er langt igjen, 
men om ikke vi lar oss høre, ikke er med å påvirker vil veien være enda lengre!
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INFORMASJON OM RENOVASJONSTJENESTEN

Slik gjør du med 
drikkekartongene
Skyll drikkekartongene, brett hver kartong

og putt dem inni hverandre til det blir en

drikkekartong-kubbe (6+1). Ha kubbene i

en plastpose, knytt igjen og legg posen i 

den grønne beholderen. Det gjør ingenting

om kartongene har aluminiumsbelegg,

plastbelegg eller skrukork i plast.

Å SNAKKE MED TO TUNGER
Politikere er nok den gruppen som oftest blir tatt med 
buksene nede når det dreier seg om å snakke med to tunger! 
Arbeiderpartiet mener at Fremskrittspartiet driver et dobbeltspill 
når de kritiserer regjeringen for ikke å være tøffe nok mot 
potensielle terrorister, men de selv sitter på gjerdet i spørsmålet 
om datalagringsdirektivet.

På den andre side mener miljøbevegelsen at regjeringen taler 
med to tunger når det bevilges penger til redning av regnskogen i 
Amazonas, mens vi pumper opp olje som aldri før i Nordsjøen og 
utvinner skitten oljesand i Canada.

Det er selvfølgelig lang vei fra Canada til regnskogen i 
Amazonas. Men det er unektelig rart at noen ikke ser ut til 
å skjønne at selv om utvinning av oljesand og redning av 
regnskogen er diametrale motsetninger, er begge steder likevel en 
del av samme verden og samme klima!

Å snakke med to tunger er et begrep som sannsynligvis 
stammer fra Bibelens første Mosebok, der slangen som har 
kløyvd tunge sier til Eva at hun skal trosse Guds ord om ikke å 
spise av frukten på kunnskapens tre. 

egoistiske bøller
Hva med oss selv da; snakker vi noen ganger med to tunger? 
Utvilsomt! Når vi kjører bil, er syklister en sann plage. Men så 
snart vi parkerer bilen og setter oss på sykkelen, er bilistene med 
ett en samling egoistiske bøller!

I etablerte boligområder er fartsgrensen ofte satt til 30 kilometer 
i timen på grunn av barn som leker, og nåde den som overstiger 
fartsgrensen der vi selv bor og der våre barn leker! Men kan vi 
med hånden på hjertet si at vi følger speedometernåla så nøye 
når vi kjører i andres boligområder?

Hvite løgner
Også journalister skifter standpunkt etter eget forgodtbefinnende. 
Den ene dagen jakter avisen på sære lover og henger ut nidkjære 
byråkrater som ser ut som om de gjør det for å plage oss, 
mens leserne uken etter blir presentert for undersøkelser der 
barnehager har blitt gransket med lupe for å se etter om de følger 
selv den aller minste bestemmelse om at ingen må drikke vann av 
vasken på do.

En «hvit» løgn er en bevisst omgåelse av sannheten som 
ikke har til hensikt å gjøre noen skade, men som for eksempel 
brukes for å unngå en ubehagelig situasjon. En undersøkelse 
som nylig ble publisert på The Baby Website, viser at foreldre 
gjennomsnittlig forteller barna sine 3000 «hvite» løgner i løpet av 
oppveksten.

I følge denne noe uhøytidelige undersøkelsen, svarte 8 av 10 
foreldre at de løy for å beskytte barna mot sannheten, mens 
nesten halvparten svarte at de måtte lyve fordi de ikke visste 
svaret på barnas spørsmål!
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Først en liten introduksjon av meg selv; 
jeg er lam fra brystet og noe i armene 
etter en ulykke for 20 år siden. På disse 
årene har jeg gått på skole, giftet meg 
og hatt flaks og fått jobb (en annen lang 
historie). Da jeg ble 30 fant mannen min  
(i det følgende kalt M) og meg ut at det 
var på høy tid å få barn. Vi jobbet på i et år 
uten at det ga resultater, jeg gikk til legen 
og fikk foreskrevet hormoner som skulle 
sikre eggløsning på nøyaktig tidspunkt. Det 
hjalp ikke, og etter tre slike hormonkurer 
ble vi satt på venteliste for IVF behandling 
(IVF = In Vitro Fertilisation = prøverør) i 
Haugesund. Det er aldri funnet noen grunn 
til at jeg ikke blir gravid, skaden min har 
altså ikke noe med saken å gjøre.

Etter et halvt år ventetid begynte jeg på 
IVF-prosessen med å ta store mengder 
hormoner, samle opp egg for så å befrukte 
dem. Det første forsøket gav oss 17 egg 
hvorav 9 ble vellykket befruktet og ble til 
det som kalles embryo. Ett embryo ble satt 
tilbake, resten ble frosset ned. Vi ventet i 
spenning på resultatet, og ble særdeles 
skuffet da det ikke var positiv test etter to 
uker på pinebenken.

8 frosne «søsken»
Men vi hadde 8 frosne «søsken» og 
kunne prøve igjen når jeg hadde ventet 
på at hormonene forlot kroppen min, 

noe som tar en syklus. Da var det bare 
å kjøre seg opp på hormoner igjen for 
å gjøre kroppen maksimalt klar for å 
beholde embryoet. Dette holdt vi på 
med lenge. Etter tre år var jeg uheldig 
og knakk foten, jeg ble immobilisert i 
seks uker. Jeg var fremdeles ikke blitt 
gravid, men hadde i stedet fått en lateral 
halssyste som jeg benyttet anledningen 
til å få fjernet. Med helet ben og uten 
stor klump på halsen prøvde vi videre, 
vi hadde til slutt klart å bruke opp alle 
embryoene fra første forsøk, og vi gikk 
i gang med superhormonkuren for å 
samle opp nye egg fra meg, dette blir 

talt som forsøk nummer to (man får 
tilbakebetalt noe av utgiftene for inntil tre 
forsøk når man er under 38 år). Vi var 
nå vant med dårlige nyheter og hadde 
ikke så enorme forhåpninger selv om 
det er litt større sjanse for at det lykkes 
med embryo som ikke har vært frosset 
ned. Da jeg kunne teste ble jeg nesten 
hysterisk av lykke da det viste at jeg var 
gravid! For en glede! 

Til de som ikke er helt inne i det 
med graviditet; et svangerskap varer i 

følge ekspertene 40 uker og 3 dager. 
Svangerskapet regnes å ha startet da 
siste syklus startet, så når man tester 
så tidlig som mulig og får positivt svar er 
man allerede 4 uker på vei, og har kun 
36 uker igjen… 

I uke 6 kom kvalmen, det eneste 
positive å si om det, er at man i hvert 
fall vet at man er gravid. Det er ikke 
særlig oppløftende å høre at kvalme 
er positivt når man er på det dårligste, 
så jeg vil ikke anbefale noen å si det til 
en gravid og kvalm kvinne. Kvalmen 
medførte at jeg måtte sykemelde meg, 
noe jeg ikke hadde særlig lyst til siden 

det akkurat da skjedde spennende ting 
i min yrkeskarriere. Det er så typisk at 
slike ting skjer samtidig, men jeg var jo 
endelig blitt gravid, etter fire år. Vennepar 
hadde rukket å få babyer selv om de 
ikke engang hadde tenkt tanken da vi 
begynte vårt babyprosjekt. Endelig var 
det vår tur, da betyr ikke karrieren all 
verdens allikevel. M var lykkelig over at 
jeg endelig kunne slutte å ta hormoner, 
ingen av oss tenkte på at det blir 
produsert mye mer hormoner enn vanlig 
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Først en liten introduksjon av meg selv; jeg er lam fra brystet og noe i 
armene etter en ulykke for 20 år siden. På disse årene har jeg gått på 
skole, giftet meg og hatt flaks og fått jobb (en annen lang historie).

GRAVIDITET 
OG RULLESTOL

Vi jobbet i ett år uten at det ga resultater
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hos gravide kvinner, han fant fort ut at han 
måtte fortsette å trå forsiktig for ikke å vikle 
seg inn i hormonkaoset mitt.

ultralyd hver 4. uke
Jeg begynte å sjekke ut hva som 
kunne være annerledes for meg som 
rullestolbruker når jeg var gravid. Det er 
innlysende at etter hvert som man går opp 
i vekt øker belastningen på setet og ekstra 
trykkavlastende rullestolpute blir påkrevd. 
På grunn av dårlig blodsirkulasjon i bena 
bør man på et tidspunkt begynne med 
blodfortynnende medisin, graviditeten i 
seg selv øker sjansen for å få blodpropp. 
Siden vi hadde IVF befruktning fikk vi ekstra 
oppfølging hos gynekolog, hadde ultralyd 
hver fjerde uke i begynnelsen og enda 
oftere senere. Jeg spurte gynekologen 
om keisersnitt fordi jeg trodde jeg var 
nødt til å ha det siden jeg er lam, det kom 
fram at fødselen er hormonstyrt og at jeg 
dermed kunne føde på tradisjonelt vis. 
Det var virkelig en lettelse for meg siden 

et keisersnitt jo fører til at man får et sår, 
i tillegg til at man ikke kan løfte på fjorten 
dager. Løfteforbudet ville for min del si at jeg 
måtte ha vært sengeliggende i de to ukene 
siden jeg løfter meg inn og ut av rullestolen 
flere ganger om dagen. Det ble også 
anbefalt å bruke kompresjonsstrømper, det 
brukte jeg allerede og trengte derfor ikke å 
tenke mer på det. 

Da vi hadde fått en positiv graviditetstest 
førte det til tidlig ultralyd i uke 8, da 
kunne vi allerede se hjertebank! Utrolig 
spennende. De kvalme ukene gikk en etter 
en, i uke 12 var vi på ultralyd og vi kunne 
se det lille fosteret, vi fikk også vite at det 
var en jente. M sier jeg så ut som det var 
den beste nyheten jeg kunne fått, jeg tror 
jeg hadde blitt like glad for å høre det 
var en gutt. Jeg hadde hørt mange si at 
kvalmen slipper taket når man er kommet 

til uke 12, jeg gledet meg intenst til dette. 
Dagene gikk, men kvalmen slapp ikke før 
i uke 17. Jeg kjenner andre som har vært 
kvalme gjennom hele svangerskapet, så 
det med 12 uker er noe man lager falskt 
håp med. (Får meg til å tenke på da jeg var 
nyskadet og de sa at om fem til ti år ville man 
kunne fikse ryggmargsskadde, og her sitter 
jeg fremdeles etter 20 år). Det var utrolig 
spennende og kjekt å kunne følge fosteret 
så tett, på de hyppige ultralydene. Husker 
gynekologen spurte om vi var veldig lettet 
i uke tolv, jeg skjønte ikke hva han mente, 
han sa at den største andelen av aborter 
skjer i løpet av de tolv første ukene. Det er 
vel derfor mange par venter til denne uken 
med å fortelle om graviditeten. Jeg hadde 
imidlertid ikke tålmodighet til å holde på den 
gode nyheten i mer enn to dager, da plapret 
jeg til både familie og venner. 

Lille Gyro og hennes “kolleger” på barseltreff.

GRAVIDITET 
OG RULLESTOL

For ikke å vikle seg inn i hormonkaoset mitt
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enorme utringinger
Klær for gravide var en positiv opplevelse, for 
en gang skyld var det bukser å få som var 
høye i livet. Bluser og topper syntes jeg det 
var vanskeligere å finne da de fleste hadde 
noen enorme utringninger, ikke akkurat det 
jeg ønsket å ha på jobben, men jeg fant nå 
noen som så anstendige ut.

Mange som er gravide får lavere blodtrykk 
enn de har til vanlig. Mitt blodtrykk er allerede 
lavt på grunn av skaden. Fire måneder 
uti graviditeten hadde jeg opplevd flere 
blodtrykksfall, de kom oftest når jeg var ute 
og kjørte. Jeg hadde snakket med en annen 
rullestolbruker som hadde hatt akkurat det 
samme problemet da hun var gravid. Til slutt 
holdt jeg på å besvime i en rundkjøring. Jeg 
var på vei inn i rundkjøringen da jeg merket 
at det ikke kom til å gå bra, på grunn av 
trafikken kunne jeg ikke bare stoppe rett 
opp der jeg var, men synet forsvant mer og 
mer, det ble bare en bitteliten prikk og til slutt 
helt svart. Jeg hadde sett hvor jeg skulle og 
kjørte i blinde gjennom, ja faktisk rett over 
den lille rundkjøringen, på den andre siden 
kunne jeg stanse bilen uten å få problemer. 
Jeg bremset opp og fikk synet tilbake. 
Heldigvis hadde jeg ikke besvimt helt. Etter 
den opplevelsen kjørte jeg ikke mer mens jeg 
var gravid. Det ble drosje fram og tilbake til 
jobben, og ellers fikk M kjøre.

kose meg i ro og mak
Magen begynte å bli stor, forflytninger ble 
mer og mer utfordrende. Det gikk allikevel 
ganske lang tid før jeg trengte ekstra hjelp, 
det var ikke før jeg var godt over halvveis i 
svangerskapet.

I mine tidligere undersøkelser tok jeg 
kontakt med Sunnaas sykehus, jeg tenkte de 
ville ha informasjon som kunne være nyttig 

for meg å ha. De sendte meg noe gammelt 
som kom fra Danmark, det stod blant annet 
at man burde legges inn på institusjon de tre 
siste månedene av svangerskapet. Jeg ble 
svært bekymret når jeg leste det, men etter å 
ha snakket med flere andre kvinner som har 
vært gjennom svangerskap fant jeg ut at jeg 
ville ignorere denne anbefalingen. Jeg jobbet 
helt til tre uker før termin, da gledet jeg meg 
til å få tid til å forberede babyens ankomst og 
slappe av og kose meg i ro og mak.

Vi var inne på sykehuset og snakket med 
en fødselslege i god tid før terminen. Han 
gjorde mye undersøkelser med hensyn til å 
føde på tradisjonelt vis, og vi la en plan hvor 
jeg skulle settes i gang med fødselen før 
termin, da ville jeg få epidural slik at jeg skulle 
unngå å få autonom dysrefleksi . 

Første dagen i permisjon hadde vi huset 
fullt av arbeidsfolk, vi holdt på å pusse opp 
badet og jeg holdt på å styre med det, men 
dagen etter skulle jeg bare kose meg. Lunsj 
med ei venninne og middag med kollegaer 
om kvelden. Morgenen kom, jeg fikk melding 
fra venninna mi at hun ikke følte seg helt 
bra, og det gjorde i grunnen ikke jeg heller, 
så jeg skrev melding tilbake at jeg også var 
uggen. Det gikk ett minutt, så ringte hun 
meg opp igjen, da jeg tok telefonen spurte 
hun bare: «Skal du føde?» Det var jo tre uker 
for tidlig, jeg hadde ikke tenkt meg at babyen 
kunne komme før tiden, men etter et par 

telefonsamtaler til var jeg sikker på at det var 
fødselen som var i gang. 

Med blålys til sykehuset
Mobiltelefonen min var omtrent tom for 
strøm, det lå en til mobiltelefon bare 
halvannen meter fra meg med fullt batteri, 
men den kunne jeg ikke komme bort til 
siden jeg ikke en gang klarte å sette meg 
opp i sengen på grunn av mer eller mindre 
kontinuerlige rier. Jeg prioriterte å ringe etter 
sykebil, hun som tok imot samtalen ville helst 
at jeg skulle snakke med en jordmor før de 
sendte bil. Jeg sa at det ikke var strøm nok 
på mobilen, og til slutt gikk hun med på det. 
Etter den samtalen var det ikke nok strøm 
til å ringe M, jeg måtte sende melding. Det 
eneste jeg hadde skrevet riktig i meldingen 
var «autonom dysrefleksi», som jeg da 
hadde fått virkelig kraftig. Jeg hadde fryktelig 
vondt og klarte ikke å komme meg noen vei, 
telefonen var død og jeg lå bare på sengen 
og hylte. Til slutt kom ambulansen, naboen 
fortalte at de hadde bare stått utenfor og ikke 
gjort noe fordi døren var låst. Heldigvis var 
det en hjemmesykepleier som hadde vært i 
et annet hus i nærheten som kom og låste 
inn ambulansepersonalet. M hadde skjønt 
at fødselen var i gang, så han kom like etter. 
Vi kjørte med blålys inn til sykehuset, da jeg 
kom inn der var jeg nesten klar for å begynne 
å presse babyen ut. Epidural var ikke aktuelt 
siden fødselen var kommet så langt, jeg fikk 
tilbud om å få paracet (jeg vet ikke om de sa 
det for å prøve å være morsomme eller om 
de var seriøse). M kom inn ti minutter etter 
meg, han rakk å være med på de ti siste 
minuttene av fødselen. Knappe tre timer 
etter at jeg begynte å føle meg uggen hadde 
vi en herlig liten baby, da jeg fikk henne opp 
til brystet trillet gledes tårene både hos meg 
og M. Det er det mest fantastiske jeg har 
opplevd. 

Autonom dysrefleksi er en helt spesiell tilstand som er særegen for personer med 
ryggmargsskade over 6. brystryggvirvel(Th6). Tilstanden er ubehagelig, og kan virke 
skremmende for de som opplever dette. Det er også en potensielt farlig tilstand dersom den 
ikke behandles. Kunnskap om autonom dysrefleksi er liten i miljøer som ikke er kjent med 
eller behandler personer med ryggmargsskade. Det medfører dessverre at tilstanden tildels 
blir oversett eller feildiagnostisert, noe som kan få svært alvorlige konsekvenser. 

Fakta

     Telefonen var død, 
og jeg lå på sengen og 
hylte Funkisdagen 

Gyro tester stemmebåndene bare noen timer gammel.
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ble arrangert 22. juni 2013 
på Festplassen i Bergen i 
nydelig vær.

Lille Constance Amalie møtte sin 
store helt Chris Medina.

Funkisdagen 

Rullestolløp for politikere slår 
alltid an; denne gangen ble det 
for vanskelig for dem å forsere 
de ørsmå hindringene vi hadde 
lagt i veien, så de ble fjernet……

Gruppa Nations of the soul 
bidro til underholdningen

Forbundsleder Arne Lein i samtale 
med Helle-Viv Magnerud, Stine 
Therese Børstad og nestleder i  
region Sørvest, Kjell Inge Bringedal.

Ansiktsmaling for barna er 
alltid en populær aktivitet!
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Det hele startet med at min søster 
skulle flytte fra oss i Stavanger til Bodø-
traktene for noen år. I den forbindelse 
ville jeg besøke henne, svogeren min og 
tanteguttene på 2 og 4 år. Planleggingen 
startet - var det mulig å legge til en foto- 
og opplevelsestur i samme slengen?

Reisen ble etterhvert en realitet. Med 
god planlegging av de store linjene var 
det klart for en «impulsiv» reise. Når 
overnatting og reise var bestilt og sikret, 
kunne jeg farte fritt med egen bil. 

Hurtigruten var en opplevelse i seg 
selv. Jeg hadde valgt en av de nyeste 

båtene som viste seg å fungere svært 
godt og hadde veldig serviceinnstilt 
mannskap. Vanligvis blir jeg rastløs på 
større båter - nå kunne jeg fortsatt hele 
rundreisen. Jeg tilbragte mye av tiden 
ute på dekk. Litt vær og vind gjorde at 
en kjente at «en var til» og kunne suge 
inn forskjellige inntrykk. Utfordringen var 
å finne tid til å sove.

Hvalsafari
Sammen med en fotointeressert 
assistent satt vi å bladde i brosjyrer på 
Hurtigruten. Vi mente at bildene var 

overredigert - alt for sterke farger. Når 
vi begynte å kjøre fra båten i Harstad 
i 7-tiden om morgenen var vi ikke 
kommet langt før vi så på hverandre: For 
ett lys - for noen farger! Opplevelsene 
ble mange og vanskelige å ta inn 
over seg. Den planlagte musikken og 
lydboken ble skrudd av - det var behov 
for stillhet for å håndtere de mektige 
inntrykkene.

Jeg hadde bare en konkret plan i løpet 
av de to ukene - jeg ville på hvalsafari fra 
Andenes! Safarien hadde jeg en uke på 
å gjennomføre. Første dagen ble avlyst 

Fotosafari i Vesterålen og Lofoten
«På loffen med kamera i fanget, rampe i ryggsekken og en god 
assistent ved min side. Kan en fri, kreativ tur være mulig når livet 
leves med assistanse?»

Stavanger - Bergen i bil
Bergen - Harstad med Hurtigruten (www.hurtigruten.no)
Leide familiehytte ved Andøy friluftssenter (www.andoy-friluftssenter.no)
Fartet rundt i Vesterålen i en uke med bilen
Leide familiehytte på Ramberg gjestestuer (www.ramberg-gjestegard.no)
Fartet rundt i Lofoten i en uke med bilen
Ferge til Bodø - var hos min søster en uke
Bodø - Trondheim kjørte jeg Kystriksveien (Fv17) med  
overnatting i Sandnessjøen og Namsos
En uke med gode venner i Trondheim
Trondheim - Bergen med Hurtigruten
Bergen - Stavanger med bil
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Langs fylkesvei 85 ved Sigerfjord i Vesterålen fant jeg denne multen.

Fiskevær i Nusfjord i Lofoten.
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på grunn av for mye tung sjø. Andre dagen 
skyldtes det assistentbytte. Tredje dagen 
fordi det var for stor tidevannsforskjell. 
Fjerde dagen - da klaffet alt! Jeg var 
forberedt på at stolen måtte heises 
ombord med krane og at jeg måtte bæres. 
Heldigvis viste det seg at landgangen var 
bred nok og jeg kunne kjøre rett ombord - 
for en lettelse! På turen fulgte vi en «liten» 
spermasetthval på omtrent 13 meter og 
fikk se den oppe og puste i tre perioder. En 
utrolig flott opplevelse som vanskelig kan 
beskrives.

Det ble mange kilometer i Vesterålen. 
Været og lyset skiftet raskt og det ble 
stadige stopp i veikanten for å ta fram 
kamera. Etter hvert kunne vi bare sukke 
eller stønne - så visste den andre hva vi 
mente...

Fikk meg en lærepenge
Etter en uke fortsatte turen til Lofoten. Her 
fortsatte de samme inntrykkene, men det 
var mer folk og turister her. En av dagene 
reiste vi til Å og tørrfiskmuseet der. Da fikk 
jeg meg en lærepenge: ikke stol på svake, 
kreative ramper. Den knakk når jeg var på 
vei ut igjen. Min Balder (rullestolen) fikk 
seg en trøkk og seteløfteren ble ødelagt. 
Heldigvis var hjelpemiddelsentralen villig til 
å hjelpe og fant en brukt motor jeg kunne 
få over helgen.

Jeg hadde valgt å bo på litt større 
campinghytter som hadde to soverom. Da 
har en friheten til å styre døgnet, mat og 
andre nødvendige ting slik en vil - samtidig 
som en får eget rom for assistenten og 
mulighet for privatliv. Alle steder har sin 
sjarm. Første hytta hadde gamle, skjeve 
tregulv - en spennende opplevelse når 

personløfteren triller over gulvet på 
egenhånd. Andre hytta lå rett ved en stor 
sandstrand, der en våknet til måkeskrik  og 
bølgeskvulp. Jeg hadde det supert begge 
plassene.

Etter Vesterålen og Lofoten hadde jeg 
enda noen fine uker med familie og gode 
venner. Det er uvurderlig å kunne være 
sammen over litt tid. Ingenting er som en 
tantegutt som klatrer opp i fanget for å ha 
en kosestund.

Etter ferien er det på tide å ta på seg 
klokka igjen og finne tilbake til hvilken 
dag det er. Jeg sitter igjen med mange 
opplevelser jeg kan bruke høsten og 
vinteren på å fordøye. Det ble omtrent 
4000 bilder jeg nå kan kose meg med og 
bruke for å hente fram de gode minnene. 

Fotosafari i Vesterålen og Lofoten
Langs fylkesvei 85 ved Sigerfjord i Vesterålen fant jeg denne multen. Denne måken har bygget 

redet helt oppunder mønet.
Bleikdjupet, vest av Andenes: er det en etterkommer av 
selveste Moby Dick?

Gammel bro, langs fylkesvei 913 innerst i Jørnfjorden.
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Ballastbryggen er restaurert med 
kaiens opprinnelige steiner, som hadde 
rast ut, men som nå er hentet opp 
fra sjøbunnen. I tillegg er det supplert 
med tilsvarende stein som er hentet fra 
Dokken. For å sikre at den restaurerte 
bryggen ikke skal lide samme skjebne 
som den opprinnelige, er annen hver 
stein i bryggekanten, like fra toppstein til 
bunnstein ”nålet” fast til steinene under 
med gjennomgående stålstag. Det er 
også støpt en armert såle i bryggekanten, 
slik at bryggen bindes sammen til en 
massiv konstruksjon som skal tåle 
naturkreftene på stedet.

Utgangspunktet for rehabiliterings-
prosjektet var at Bergen kommune, 
sammen med Byantikvaren, Riks-
antikvaren og Bergen Sjøfarts-museum, 
ønsket å gjenskape Ballastbryggen 
slik at den kan formidle historien om 

Ballasthandelen til nye generasjoner, og at 
bryggen kan bevares for fremtiden.

For å komme til Ballastbryggen må en 
gjennom, og helt ytterst i Nordnesparken. 
En fin tur i seg selv. I tillegg til å ha flere 
større gressplener og benker hvor man 
kan slappe av og kose seg, er det også 
flere stier og grusveier utover i parken. 
Helt ytterst kommer man også til en ti 
meter høy og to tonn tung totempæl, 
som ble gitt Bergen fra vennskapsbyen 
Seattle i anledning Bergens 
900-årsjubileum i 1970. Like forbi denne 
ligger nedgangen til Ballastbryggen.

I restaurert versjon er bryggen blitt en 
frilufts perle helt nede ved sjøen. Fra 
bryggen har en panorama utsikt utover 
byfjorden og innseilingen til Vågen. Båter 
som kommer, eller seiler videre ut fjorden, 
seilbåter, fraktebåter, supply- eller store 
cruisebåter, alle størrelser og formål. For 

å sikre adkomst ned på Ballastbryggen 
er det bygget en rampe av stålgitter langs 
fjellet. Fra denne fører en ”svevende” 
promenade av samme slags gitterrist 
parallelt med bryggekanten i en høyde 
på omtrent 20 cm over denne. Her 
er det plassert 4 solide benker av eik. 
Ballastbryggen er ett godt eksempel på 
at vanskelige prosjekter og restaureringer 
lar seg tilrettelegge med god planlegging 
og kreative løsninger. Ta turen, her kan en 
oppleve den fineste sommerdagen, eller 
virkelig kjenne på vinden fra nord. Besøk 
i Akvariet passer ypperlig å kombinere 
med en tur ned på Ballastbryggen. PS! 
For de som ikke har vært på Akvariet 
på noen år så er uteområdet bygget om 
de siste par årene med nye basseng for 
sjøløvene og pingvinene. Nye gangveier 
og ramper er anlagt, lett å komme rundt 
både for rullende og gående.  GOD TUR! 

BALLASTBRyGGEn 
nordnesparken

Ballastbryggen er Bergens siste gjenværende ballastkai. Her ble det losset og 
lastet ballast i seilskipene som anløp og avgikk fra Bergen. Ballast, som gjerne 

var jord, sand, eller stein, var nødvendig for skipenes stabilitet.  
Steinkaien ble sannsynligvis bygget i 1850 -70 årene.
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norske skoler utestenger 
funksjonshemmede

Bare tre skoler i hele Norge får toppkarakter i fysisk tilgjengelighet,  
og hele 8 av 10 har betydelige mangler. Det viser en kartlegging NHF har  

gjennomført sammen med forskningsinstituttet IRIS.

Dårlig tilgjengelighet på skolene landet 
rundt, er konklusjonen etter undersøkelsen 
gjennomført av International Research 
Institute of Stavanger AS (IRIS) i 
samarbeid med Norges Handikapforbund. 
Undersøkelsen tar for seg hvilke forhold 
det er for bevegelseshemmede på 
skolene, og ser på alt fra atkomst fra 
busstopp og parkeringsplasser, til 
uteområder, inngangspartier, atkomst til 
og muligheten for å bruke forskjellige typer 
undervisningsrom, trapper, terskler, antall 
etasjer, heis og toalettforhold.

Og konklusjonen er altså at 80 % av alle 
norske skoler har fysiske barrierer som 
stenger funksjonshemmede elever ute. Re-
sultatene står i skarp kontrast til regjeringens 
visjon om at Norge skal være universelt ut-
formet innen 2025, og norsk opplæringslov 
som sier at alle barn har rett til å gå på sin 
nærskole, og at skolene skal tilrettelegges 
for funksjonshemmede elever.

lang vei fram til et  
samfunn for alle
- Det denne undersøkelsen viser, er at det 
er lang vei fram før vi har et samfunn for 

alle, der alle barn kan gå på nærskolen 
sammen med vennene og søsknene sine, 
sier Arne Lein, forbundsleder i Norges 
Handikapforbund.

Samtlige skoler i landet, unntatt i  
Rogaland og Oslo* var invitert med i 
undersøkelsen, og 784 skoler leverte 
komplett besvarelse. Av dem var det altså 
bare tre skoler som oppnådde full skår på 
tilgjengelighetsskalaen. 181 skoler (22,3 
%), kan sies å være noenlunde bra, mens 
de resterende 603 skolene (77,7 %) har 
betydelige barrierer for bevegelseshem-
mede. Undersøkelsen viser også stor 
variasjon fylkene imellom. Finnmark skårer 
lavest, med bare 4,8 % delvis tilgjengelige 
skoler, mens Vestfold har 46 %.

Henvises til spesialskoler
I stedet for å fokusere på universell 
utforming på nærskolene, velger mange 
kommuner å bygge «spesial»-skoler som 
er tilgjengelige. Funksjonshemmede elever 
henvises til disse skolene, og blir dermed 
fratatt muligheten til å gå sammen med 
sine søsken og venner fra nærmiljøet.

- Det sender sterke signaler til elever 

både med og uten funksjonsnedsettelse 
om at funksjonshemmede samler vi sam-
men for seg selv, på egne skoler, på egne 
arbeidsplasser og med tilhørighet i egne 
sosiale grupper, sier Lein.

kritisk behov for utbedringer
Skolene har selv rapportert inn forholdene 
– det er med andre ord ikke Norges 
Handikapforbund som har kartlagt 
skolene for å finne flest mulig feil. 
Resultatene stemmer imidlertid overens 
med de undersøkelsene NHF tidligere har 
gjennomført, og synliggjør nok en gang at 
det er et kritisk behov for utbedringer, for å 
få en skole for alle.

- Nå må politikerne ta dette på alvor, og 
sette inn kraftige virkemidler som retter opp 
de skjevhetene vi ser, sier Lein.

*Rogaland fylke var utviklingspilot for 
kartleggingen. Oslo er ikke med i kart-
leggingen, fordi Oslo kommune gjennom 
Undervisningsbygg har satt i gang et stort 
prosjekt hvor de bygger nye skoler og  
rehabiliterer/ bygger om eksisterende 
skoler. NHF Oslo er aktivt med i prosjek-
teringsfasen for disse tiltakene.

 nHF´S STORE SkOLEkARTLEGGInG
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Det er selvfølgelig vanskelig å gi et entydig 
svar på hvorfor det er slik, og bildet er 
uansett mer nyansert enn det som kommer 
fram som tall i en statistikk.
 Det er imidlertid ikke bare Sørvesten 
som har gransket tallene fra NAV, også 
Stavanger Aftenblad stiller spørsmål til 
sine lesere om hvorfor det er så mange 
mottakere av uføretrygd i Nord-Rogaland, 
mens folk i sørfylket er blant de mest 
arbeidsføre i landet!
For det er et uomtvistelig faktum at mange 
flere blir uføretrygdet i Nord-Rogaland enn 
i sørfylket. NAV vet ikke hvorfor det er slik, 
selv om det er det velferdsspørsmålet de 
jobber mest med.

urovekkende mye
Rogaland har den laveste 
arbeidsledigheten og det laveste 
sykefraværet i landet. Men når det gjelder 
antall uføretrygdede er fylket som helhet 
rundt landsgjennomsnittet. Det er imidlertid 
slik at det er to åpenbare problemer 
når vi gransker tallene, og det er antall 
uføretrygdede i nordfylket (Karmøy og 

Haugesund) og tallet på unge uføre.
Det viser seg nemlig at omtrent seks 
prosent av befolkningen i Sandnes og 
Stavanger er uføretrygdet, mens oversikten 
for Haugesund og Karmøy viser mellom 
ni og ti prosent. Det er mye, urovekkende 
mye! Hvis vi ser på Statistisk Sentralbyrås 
årlige statistikk om uføre som nylig er 
offentliggjort viser det seg i tillegg at mens 
tallet på uføretrygdede i Stavanger det 
siste året faktisk gikk ned fra 5246 til 5232; 
altså en reell nedgang på 14, så opererer 
Bergen, Haugesund og Sandnes med en 
oppgang.
Truls Nordahl er direktør i NAV Rogaland, 
synes det er svært bekymringsfullt at 
Haugesund og Karmøy ligger betydelig 
høyere enn de andre store kommunene i 
fylket. Men hvorfor det er slik, kan han ikke 
svare på.
- Uførhet er ingen enkel problemstilling, 
sier han i en kommentar til Stavanger 
Aftenblad. Vi vet at det er et klart bedre 
arbeidsmarked i sør. Blant unge vet vi 
også at oppvekstsvilkår, rus, mobbing, 
frafall i skole og psykiske lidelser spiller 

sterkt inn. En annen faktor kan være ulik 
praksis hos legene eller oss hos i NAV. 
Avslutningsvis legger Nordahl til at NAV 
sjekker ut ulike hypoteser.

stempel i pannen
Det er ingen tvil om at det er mye 
høyere kostnadsnivå i sørfylket, og da 
spesielt i Stavanger. Det er vanskeligere 
å få pengene til å rekke hvis en er 
trygdemottaker i Stavanger enn for 
eksempel på Karmøy. Det kan gjøre at folk 
rett og slett strekker seg lenger for å slippe 
å gå på trygd. Dette er imidlertid bare 
hypoteser.
Forskning viser at folks motivasjon til å 
jobbe er betinget av at også andre jobber. 
Er det slik at når en ser mange rundt seg 
som lever på trygd, så mister en selv mye 
av motivasjonen til å jobbe, sier professor 
i samfunnsøkonomi ved universitetet i 
Stavanger, Mari Rege.
Fylkesordfører Janne Johnsen, Høyre, 
kjenner særlig ansvaret for ungdommen 
som faller fra og sier at hun blir bedrøvet av 
at så mange unge mennesker i Rogaland 
får merkelappen «ufør» stemplet i pannen 
i så ung alder. Nå planlegges en egen 
konferanse i nordfylket hvor den dystre 
uførestatistikken er tema.
For alle som har muligheter og evner, er 
det mye god helse i å arbeide. En står 
i et fellesskap, en kommer seg ut blant 
folk og det er struktur på dagen, enten 
livet fortoner seg sånn eller sånn. Men 
vi har heldigvis tradisjon for og råd til, å 
gi dem som av ulike grunner ikke kan 
arbeide, økonomisk støtte til et verdig liv. 
Det er selve grunnsteinen i den norske 
velferdsmodellen!

Nav vil løse gåten

Te
ks

t: 
R

o
lf 

Ø
st

b
ø

Befolkning og antall uføretrygdede – pr. 31. 12. 2012
Hordaland: innbyggere: 498 135 - uføretrygdede 24 825 
Rogaland:  innbyggere: 452 159  -  uføretrygdede 20 738 

Antall uføretrygdede i noen kommuner i Rogaland og Hordaland
utvikling siste år fra 31.12. 2011 til 31.12. 2012 (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

 2011 2012
Bergen: 12 505 12 529 pluss 24 innbyggere: 267 950
Stavanger: 5 246 5 232 minus 14 innbyggere: 129 191
Haugesund: 2 087 2 165 pluss 78 innbyggere: 35 753
Karmøy: 2 524 2 554 pluss 30 innbyggere: 41 118

NAV presenterte nylig tallene over uføretrygdede i Norge, og Sørvesten 
finner det interessant at mens antall uføretrygdede i de fleste kommuner 
øker fra 2012 til 2013, er det en redusering i Stavanger. 

Er trygd smittsomt?
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Vigdis Hope
Vigdis.hope@nhf.no

sommeren er definitivt på hell, men vi har fått 
med oss noen fine sensommerdager nå i slutten av 
august og begynnelsen av september.
vi på regionskontoret er ferdige med ferie og klare 
til å sette i gang med høstens aktiviteter og det er 
nok dere i lokallagene også.

paneldebatt om velferd.
Den 28. august inviterte vi sammen med Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon Hordaland (FFO Hordaland) til paneldebatt 
med kandidatene til årets Stortingsvalg om velferd.
Vi valgte å ha «Velferd og Stortingets styringsmuligheter» som 
overskrift fordi vi for ofte opplever for stort sprik mellom lovgivers 
intensjoner og virkeligheten for medlemmene våre.   Jan Kåre 
Stura fra ULOBA innledet om BPA, Guri Henriksen fra NHF 
sentralt om Universell Utforming og Andreas Habberstad fra FFO 
om rehabilitering. De politiske partiene ble utfordret til å svare på 
hvordan spriket mellom politikernes intensjoner og virkeligheten 
for funksjonshemmede kan gjøres mindre.

Det ble et godt arrangement med over 100 engasjerte frammøtte.

Hjelpemiddelmessen 2013 
Messen ble arrangert den 5.september i Fyllingsdalen. 
Messen er et samarbeid mellom Hjelpemiddelsentralen, 
brukerorganisasjoner og leverandører av hjelpemidler.

Det var et flott arrangement, hvor vi på kontoret representerte 
NHF Sørvest med egen stand. På standen hadde vi med oss 
lederne både fra NHF Bergen og NHFU Sørvest og representanter 
fra regionstyret. 
Fra landsforeningene i Hordaland var det kun Handikappede 
Barns Foreldreforening (HBF) som var representert. De hadde en 
egen stand som var godt besøkt. 

For NHF som organisasjon er dette en unik mulighet til å være 
til stede og presentere organisasjonen på. Vi hadde en god 
del besøkende. Blant dem var det mange unge skoleelever fra 
både Helsefag, Sykepleie og Fysioterapi utdanningen. De var 
vitebegjærlige om den kunnskapen og informasjonen vi kunne tilby. 
NHF produserer mye godt informasjonsmateriale. NHF har nå 
revidert to av sine populære rettighetshefter, slik at de stemmer 
med gjeldene regelverk og praksis.
Det ene rettighetsheftet er for deg som vil finne fram på 
hjelpemiddelområdet. (Tekniske hjelpemidler) Det andre tar for seg 
rettighetene knyttet til bolig.

Les mer om heftene, last dem ned eller bestill dem gratis via 
NHFs publikasjonsoversikten.

Flere rettigheter på flyplassen.
Forskriften som skal sikre universell utforming av 
terminalbygninger og ombordstigningsløsninger på norske 
flyplasser, ble endret med virkning 16. juli 2013.

Anette Jäger, styremedlem i NHF Sørvest, ble med leder for 
terminalopplevelser på Sola, Morten Sand, på testing av hvordan 
det er å være rullestolbruker på flyplassen. 
Inne i innenriksterminalen står gatene på rekke og rad og de fleste 
har broer, noe som gjør at det er lett for Jäger å rulle helt fram til 
flydøren. 
De fleste dager går det greit å få flyene med rullestolbrukere til en 
bro. Hun får opplyst at i løpet av den siste måneden var det fire av 
464 fly de ikke klarte å få det til på. 
Noen få ganger er det kun trapp opp til flyet. Da blir det en heistur 
i rullestolliften. Rullestolliften på flyplassen må brukes dersom det 
ikke er bro på gaten.

Avinor planlegger å kjøpe en 
ny heis som fungerer bedre 
om vinteren.
Hun var glad hun ikke 
har høydeskrekk under 
utprøvingen av liften, men 
konstaterer at det blir lettere 
og lettere for rullestolbrukere 
å komme seg rundt på 
flyplassen på egenhånd.

Høstens aktiviteter:
Lørdag 5. oktober - 
oppfølgingskurs for likemenn, Rogaland.

På kurset har vi fått med oss foredragsholdere fra: 
•  Pasient og brukerombudet i Rogaland, foredragsholder, Pasient 

og brukerombud Gro Snortheimsmoen Bergfjord
•  Hjelpemiddelsentralen Rogaland/NAV, bilsenter sør-vest , 

foredragsholder, avdelingsleder Tor Brekken
•  NAV Arbeidslivssenter Rogaland, foredragsholder, nestleder 

Ruth Søreide 

I skrivende stund har vi fått god tilbakemelding på programmet 
og at det er mange deltakere som ønsker å få oppdatering på 
temaene. 

informasjonsdagene på Haugalandet  
– 15-16 oktober, rogaland.
NHF Sørvest, NHF Karmøy, NHF Haugesund og LARS 
Rogaland inviterer til lærerike og spennende informasjonsdager 
i Haugesund. Vi har et spennende program med flere aktuelle 
foredrag og utstillinger av forskjellig utstyr og hjelpemidler. Alle er 
velkomne!

Tidspunkt: 15.-16. oktober 2013
Sted : Rica Maritim Hotel, Haugesund

Påmelding og informasjon: Kjell Inge Bringedal, Norges 
Handikapforbund.
Telefon 909 17 522, E-post: kbrin@haugnett.no
Edna Blø, Norges Handikapforbund. Telefon 971 04 262, 
E-post: ea-blo@online.no 

Funkisdagen 2014 - rogaland
Den 7. september var det møte på Lærings og Mestringssenteret 
i Stavanger for å planlegge Funkisdagen i Rogaland. Datoen for 
arrangementet blir mest sannsynlig 21. juni 2014. 

Gruppen som skal jobbe med arrangementer er:
1) Mette Aske, HBF Rogaland
2) Anette Jäger, NHF Stavanger/LARS Rogaland/regionstyret
3) Christine Søiland, NHF Klepp og Time
4) Anne-Marie Auestad, NHF Stavanger
5) Guri Anne Egge, NHFU Sørvest
6) Kjell Inge Bringedal, Regionstyret, NHF Karmøy

 «Funkisdagen» er et virkemiddel for funksjonshemmede og 
funksjonshemmedes organisasjoner i Hordaland og Rogaland 
til å presentere seg i det offentlige rom som samfunnsborgere 
på lik linje med andre ved hjelp av konserter, idrett, lek og mere 
tradisjonell opplysningsvirksomhet.

Jeg oppfordrer dere til å ta kontakt med oss, hvis det er 
interessepolitiske saker dere ønsker at vi skal ta opp! 
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Ideen om å bruke kunst og kultur for å 
fremme funksjonshemmedes rettigheter 
ble først lansert i 2011. Ideen vokste 
frem etter flere kurs rundt pådriverarbeid 
for funksjonshemmedes organisasjoner 
på Vestbredden, arrangert av Norges 
Handikapforbund og den svenske 
organisasjonen Diakonia. 

et medium som alle forstår
Gatedemonstrasjoner og aviskronikker 
er ofte effektive virkemidler når man 
ønsker oppmerksomhet rundt en sak. 
Funksjonshemmedes organisasjoner 
i Palestina ønsket imidlertid ikke å 
demonstrere i gatene eller å proklamere 
lister med krav – og tenkte at bilder, dans 
og drama er et virkningsfullt medium 
som de fleste forstår. Prosjektet i 
Palestina har derfor arrangert gateteater, 
fotografiutstillinger, dukketeater og 
dans for å synliggjøre de utfordringene 
funksjonshemmede har og argumentere 
for bedre rettigheter. 

Norges Handikapforbund og Diakonia 
har i flere år hatt et samarbeid om loka-

lbasert rehabilitering (CBR) i Palestina, en 
modell som tar utgangspunkt i enkelt-
menneskets og lokalsamfunnets egne 
ressurser. Siden ideen om å bruke kultur 
som formidlingsform kom til, har initia-
tivet vokst og fått mye oppmerksomhet, 
også i media. 

tydelig budskap
Takket være CBR prosjektet var 
“Naturlige Forskjeller” temaet under den 
årlige festivalen Ramallah Contemporary 
Dance Festival 15.-25.april i år. 
Under denne festivalen var tretten 
dansekompanier fra ti land med i en 
rekke arrangementer rundt omkring i 
Jerusalem og Ramallah. Blant disse var 
to kompanier som inkluderer dansere 
med og uten funksjonsnedsettelser; 
Candoco, en profesjonell dansegruppe 
fra London og The Thabet Brothers, 
kunstnere med røtter i dans, teater og 
sirkus fra Tunisia. Årets festival var den 
åttende i rekken, men det var første 
gang den hadde fokus på inkludering 
av funksjonshemmede. Ved å knuse 

fordommer og fokusere på positive 
muligheter for funksjonshemmede. 
sendte festivalen et tydelig budskap til 
organisasjoner og beslutningstakere i 
Palestina 

Mange organisasjoner har i etterkant 
kontaktet prosjektet og ønsket å inklu-
dere funksjonshemmede i sitt arbeid.  

positivt fokus på funksjons-
hemmedes rettigheter
Et viktig fokus for CBR programmet 
i Palestina er myndiggjøring – å sikre 
at funksjonshemmede skal få større 
innflytelse og kontroll over sine egne 
liv. Kulturarrangementene har vært 
et friskt pust i rettighetskampen og 
står i sterk kontrast til mer tradisjonell 
pådrivervirksomhet.  Funksjonshemmede 
selv har blitt myndiggjort gjennom bruk 
av engasjerende virkemidler. De har selv 
hatt kontroll over hvordan budskapet har 
blitt formidlet. Prosjektet har lagt til rette 
for at funksjonshemmede får satt fokus 
på sine rettigheter på en positiv måte. 

pådriverarbeid i Palestina
Kreativt
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Dans, teater, sang og foto ble valgt som formidlingsform da funksjonshemmedes 
organisasjoner i Palestina skulle drive rettighetsarbeid.
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For å gjøre en lang historie kort; han tok feil! 
Bare i 2006, som for øvrig var toppåret, ble 
det godkjent 173 7222 nye patenter. Sagt på 
en annen måte; hver eneste dag dette året 
ble det registrert 476 nye oppfinnelser som 
ble ansett som unike!

kvalitet framfor kvantitet
Store tall er imidlertid ikke alt, for sannheten 
er at det er svært mange patentsøknader 
som nødvendigvis ikke er gode idéer- eller 
som faktisk blir til suksessrike produkter.

Vi har derfor sett litt tilbake i tid for å 
finne ut hva som faktisk har vært de beste 
oppfinnelsene de siste tiårene; fem oppd-
agelser som på en eller annen måte har vært 
banebrytende.

5. li- ion
Den første oppdagelsen på vår liste 
er kanskje litt vanskelig å forstå, men 
batteriteknologien Li- ion har vært 
revolusjonerende på mange måter! Li- ion, 
eller Lithium- ion, er en teknologi som ble 
diskutert allerede på 1970-tallet, men som 
ble «oppdaget» i 1980.

Det skulle imidlertid gå omtrent 20 år før 
teknologien begynte å utkonkurrere de gamle 
nikkelbaserte batteritypene innen forbruker-
elektronikk, som mobiltelefoner og bærbare 
datamaskiner. Og teknologien var virkelig en 
revolusjon av flere årsaker når den først tok 
av!

Det viktigste med teknologien er at den 
veier mye mindre, samtidig som kapasiteten 
er langt større enn sin forgjenger. Noe som 
hadde den meget positive effekten at en fikk 
betydelig lengre brukstid ut av «dupped-
ingsene» med et fysisk like stort batteri, 
samtidig som vekten gikk ned. Alternativt fikk 
en den samme batterikapasiteten med et 
fysisk sett mye mindre batteri!

Introduksjonen av Li- ion- batteriene er en 
av hovedgrunnene til at størrelsen på mo-
biltelefoner har gått kraftig ned!

Li- ion- batterier har heller ingen skalt «min-
neeffekt», slik at det ikke er nødvendig å lade 
batteriene helt ut, før du lader dem opp igjen. 

Holdbarheten på batteriene er også mye 
bedre enn tidligere versjoner.

Li- ion- batterier har også vært revolusjoner-
ende for elektriske biler. Med betydelig lavere 
vekt og mye større kapasitet, har mange 
elektriske biler fått utvidet sin kjørelengde 
betraktelig mellom hver oppladning, samtidig 
som batteriene må skiftes langt sjeldnere.

4. Mobiltelefonen
Trenger vi egentlig si særlig mye om dette? 
De tidligste mobiltelefon- modellene var 
både dyre og lite praktiske. Men etter 
hvert som teknologien har utviklet seg, 
har mobiltelefonen blitt en liten håndholdt 
datamaskin som de færreste av oss klarer 
seg uten.

I dag er det vanskelig å se for seg en ver-
den der det bare er mulig å ringe til oss hvis 
vi befinner oss hjemme eller på jobben. Nå er 
vi tilgjengelige hvor vi er og det å sende lyn-
raske tekst- meldinger har blitt en selvfølge-
lighet! Det største paradokset er at det som 
tidligere var et luksusprodukt, nå har blitt en 
sikkerhetslinje mellom barn og foreldre.

Men en mobiltelefon handler ikke lenger 
bare om å være en telefon. I dag er den i 
tillegg adressebok, kalender, mp3-spiller, 
internettdings, GPS, radio, vekkerklokke, 
håndholdt spillkonsoll og mye, mye mer.

Mobiltelefonen er rett og slett et digitalt 
under!

3. prosessoren
Mikroprosessoren er noe de færreste av 
oss har noe særlig forhold til, men er selve 
hjernen i stort sett alle «duppedingser».

Alt fra datamaskinen, flatskjermen, mo-
biltelefonen, mp3- spilleren, den trådløse 
routeren, airconditionanlegget den automa-
tiske termostaten, moderne biler, fly, digitale 
klokker- ja, stort sett alt som har en viss form 
for automatikk i seg.

Mikroprosessen var en revolusjon da den 
ble introdusert i begynnelsen av 1970-tallet, 
og er grunnlaget for hele den digitale revolus-
jonen vi har opplevd de siste 40 årene!

2. gps
I 1973 ville det amerikanske forsvaret ha 
et system som kunne vise nøyaktig hvor 
i verden de til enhver tid befant seg, i tre 
dimensjoner.

For å realisere dette, skjøt de opp en 
mengde satellitter for milliarder av dollar, i 
tidsrommet 1978- 1994, som gjorde det 
mulig, med skremmende nøyaktighet å 
finne ut hvor du befant deg i verden.

Umiddelbart ble det klart at dette systemet 
også hadde noen geniale sivile bruksom-
råder. Derfor ble systemet åpnet slik at hvem 
som helst kunne benytte det; helt gratis!

Det er ingen tvil om at GPS har forandret 
vår hverdag totalt når det gjelder «kunsten» å 
finne fram. Kommersielle selskaper har stort 
sett plottet alle verdens steder og adresser 
inn i brukervennlige programmer som gjør det 
mulig å ta seg fram nøyaktig dit du vil, uten å 
ha peiling på hvor det er.

I tillegg har også GPS blitt implementert i 
mobiltelefoner; noe som gjør det å finne fram 
i byer du aldri har vært i til en lek!

1.internett
Internett begynte sin spede barndom som et 
amerikansk forsvarsprosjekt som skulle koble 
sammen sine baser i USA på en svært sikker 
og robust måte, som skulle fungere selv om 
ett ledd i kjeden skulle bryte sammen.

Etter en lang og komplisert utviklingspros-
ess, med stadig flere muligheter for sivilt bruk, 
utviklet internett seg etter hvert til et fullsten-
dig kommersielt kommunikasjonssystem 
som hvem som helst kan benytte seg av.

Det er selvsagt praktisk talt umulig å se 
for seg hvordan verden i dag hadde vært 
uten internett. Internett styrer praktisk talt 
alle aspekter av våre liv; alt fra hvordan vi 
konsumerer informasjon, hvordan vi kom-
muniserer med hverandre privat, hvordan vi 
bruker banken, hvordan vi betaler for varer i 
butikken, hvordan samfunnskritisk infrastruk-
tur styres, og så videre….

Hvis internett hadde blitt borte i morgen, og 
aldri kommet tilbake, ville verden trolig stått 
overfor den største krisen i moderne historie!

De viktigste oppdagelsene
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På slutten av 1800-tallet ble sjefen for USAs patentkontor sitert 
på at alt som var mulig å finne opp, allerede var oppfunnet.

I nyERE TID
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En gjennomsnitts nordmann drikker hele 
160 liter kaffe i året, noe som tilsvarer 
omtrent 5 kopper hver dag. Slett ikke 
verst, og for mange er kaffe en stor del 
av morgenrutinen; i de tusen hjem er den 
karakteristiske lyden av kaffetrakteren 
noe man forbinder med kos og hygge.

Etiopia regnes som kaffens hjemland, 
og det er dokumentert at en arabisk 
sjeik ble servert kaffe da han var på 
gjennomreise i Etiopia i 1450. Etter 
at han oppdaget den oppkvikkende 
effekten kaffen hadde, tok han drikken 
med seg hjem til Arabia. 

Det finnes imidlertid en myte som går 
ut på at i år 500 e. Kr. la en gjetergutt 
merke til at geitene ble våkne og ville 
etter at de hadde spist noen bær fra en 
busk han ikke visste navnet på. Gutten 
fattet derfor interesse i dette og fant 
til slutt ut at når han la bærene i varmt 
vann, ga de en oppkvikkende effekt.

djevelens drikk
Vi lar myten ligge, og konstaterer at det 
aller første kommersielle kaffehus åpnet 
i 1470 i Mekka. Senere dukket det opp 
kaffehus i Kairo, Aden og i Medina. Det 
første kaffehuset i Konstantinopel åpnet i 
1550; kalt De utdannedes skole, og bare 
menn hadde adgang. 

Det kan ikke tidfestes nøyaktig når 
kaffen kom til Europa. Noen mener det 
var romeren Pietro del Valle som da han i 
1615 var i Konstantinopel og drakk kaffe, 
bestemte seg for at denne drikken skulle 
gjøres kjent i Italia. Her ble den raskt 
populær, men ble sett på som Djevelens 
drikk.

En lokal prest ønsket å forby kaffe, 
og krangelen endte til slutt hos Pave 
Clemens 8. som bestemte seg for å 
smake på kaffen før han avsa sin dom. 
Paven kom med følgende utsagn:

«Denne Satans drikk er så god at det 
ville være synd om bare de ugudelige 
skulle få nyte den. Vi skal lure Satan og 
døpe den, slik at den blir en sann, kristelig 
drikk, ufarlig for sjelen.» Dette gjorde 
at kaffe er den eneste drikk som har 
godkjennelse fra Paven!

Det første seriøse kaffehuset åpnet 
dørene i Venezia i 1647. Noen år etter 
ble det åpnet kaffehus både i London og 
Paris. Disse ble et møtested for den mer 
intellektuelle delen av samfunnet, og kaffe 
ble først og fremst en drikk for velstående.

sjeldne og kostbare
I 1675 kom kaffen til Norge; en 
handelsreisende hadde den med seg 
hjem til Christiania etter en lengre reise, 

og det er interessant å merke seg at 
også her til lands var det den sosiale 
eliten som drakk kaffe. Naturlig nok 
ettersom kaffebønner både var sjeldne 
og kostbare.

Vanlige folk måtte vente lenge før 
kaffe ble en vanlig drikk; det var ikke før 
omtrent 1850 prisene sank betraktelig, 
noe som førte til et voldsomt oppsving 
i salget. Mens arbeiderklassen helst 
drakk kaffe hjemme, for eksempel til 
en skive brød, nøt de mer velstående 
kaffe i kaffeselskap, eller som 
ettermiddagskaffe, og da som regel 
servert av en tjenestepike.

Selv om kaffefilteret ble oppfunnet så 
tidlig som i 1908, foretrakk de fleste her 
til lands å kjøpe kaffebønner i løs vekt, 
for så å male dem hjemme.

norges kaffehus
I Norge er det 4 store kaffehus. Friele er 
landets største kaffeprodusent; selskapet 
ble etablert i 1799 av Herman Friele som 
kjøpte med seg en stor kaffelast hjem til 
Bergen.

Joh. Johannson Kaffe er mest kjent for 
sine merker Evergood og Ali kaffe, som 
visstnok kurerer Gruff….

Videre har vi Kjeldsberg kaffebrenneri 
og COOP Handel.

Om lidt er 
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kaffen klar
Det sies at den dagen skaperen tenkte på nytelse, skapte han kaffeplanten. 
Uansett; Norge ligger i verdenstoppen når det kommer til kaffedrikking og det 
er visst bare Finland som kan gjøre oss rangen stridig.
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Nettopp fordi Moccamaster har 
opparbeidet et slikt godt rykte, slo det 
ned som en bombe at selskapet ikke 
har sjekket innholdet i bruksanvisningen 
som medfølger produktet. I 
teksten bryter selskapet både med 
antidiskrimineringsloven og god folkeskikk 
og det er godt gjort i landet som tilhører 
eliten av verdens kaffekonsumenter, målt 
etter antall innbyggere!

Fra uavhengig forbrukerhold blir det frem-
holdt at Moccamaster er best i absolutt alt 
i forhold til sine konkurrenter, ja bortsett fra 
innholdet i bruksanvisningen da…..

En ting er at den er blitt oversatt til norsk, 
det er i det minste en service forbrukeren 
har nytte av, hvis det bare ikke var for at 
det helt ukritisk er oversatt ord for ord fra 
en utgave hvis lands lovverk er så rigid at 
hvis du på en eller annen måte blir skadd, 
selv ved uvettig bruk, kan du få millioner-
statning. Var det noen som nevnte USA?

Innholdet i bruksanvisningen er imidlertid 
så grovt at det er utrolig at det ikke har 
ringt noen varselklokker hos Moccama-
ster. Det var Jorunn Svanevik som gjorde 

undertegnede kjent med det famøse 
innholdet og ære være henne for det. 
Bruksanvisninger har aldri stått på min 
liste over favorittlektyre, men når jeg leste 
teksten under punkt 4, visste jeg ikke om 
jeg skulle le eller gråte! 

Vi siterer: 
«Dette apparatet må ikke brukes av per-
soner (også barn) med fysiske, psykiske 
eller sensoriske handikap, eller mangel på 
kunnskaper eller erfaring. Slik bruk må kun 
finne sted under tilsyn eller ledelse av en 
person som tar ansvar for sikkerheten.»

Hvis det er én installasjon vi har i hjemmet, 
der det IKKE er behov for kunnskaper eller 
erfaring, er det gud bedre kaffetrakteren! 
Jeg har ti tommeltotter, og samtlige er i 
tillegg mer eller mindre deformerte, men 
hvem er det kona spør når hun vil ha en 
kopp kaffe?

For å gjøre det helt klart; hvis kontakten 
står i veggen, er det bare å ha litt kaffe oppi 
filteret, fylle vann på trakteren 
og trykke på knappen. Selv far 
mestrer det!

Sørvesten tok derfor kontakt 
med daglig leder i Mocca-
master Nordic, Jan Fredrik 
Hagen, og spurte hvorfor 
personer med fysiske eller 
psykiske handikap har forbud 
mot å bruke kaffetrakteren.

Hagen la seg helt flat, og 
måtte innrømme at formuler-
inger som dette ikke har noe i 
deres bruksanvisning å gjøre! 
Videre la han til at selskapet 
akkurat nå arbeider med 
de siste elementene i en ny 
bruksanvisning, og i denne vil 
alt bli så meget bedre.

Hagen medgir at saken er  
meningsløs.
• Men hvordan kan slikt skje?
•  Jeg antar at innholdet i vår bruksanvisn-

ing er basert på en direkte oversettelse av 
en tekst som har vært i bruk i et marked 
med helt særegne krav, og vår nye bruk-
sanvisning vil følge alle våre modeller på 
det norske markedet og vil også kunne 
lastes ned fra våre nettsider, sier Hagen 
avslutningsvis.

Så langt Hagen og Moccamaster.

Sørvesten synes det er fryktelig leit hvis 
handikappede i det ganske land føler 
seg som lovbrytere fordi de i god tro har 
traktet sin kaffe på en Moccamaster. Men 
vi får trøste oss med at trakteren kan 
ingen ta fra oss, så får vi heller henstille 
til mennesker med nedsatte funksjoner 
der ute til å la funksjonsfriske trakte kaffen 
inntil Moccamasters nye og forbedrede 
bruksanvisning foreligger!
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kaffen klar – men ikke på Moccamaster
En kan trygt si at  
Moccamaster leverer 
varene; med en marked-
sandel på over 40 
prosent er det ikke rart 
flere forbrukere sier de 
skal ha en Moccamaster 
når de skal kjøpe kaf-
fetrakter.

Trakt gjerne kaffe
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Hovedbegrunnelsen er at det skal lønne 
seg å jobbe. Unge Høyres leder, Paul 
Joakim Sandøy mener at en av de største 
utfordringene en ny borgerlig regjering 
vil stå overfor, er at 800 000 personer i 
arbeidsdyktig alder i dag står helt, eller 
delvis, utenfor arbeidslivet.

- Hvis man mener at det alltid skal lønne 
seg å jobbe, må man enten straffe de 
som ikke jobber, eller belønne de som 
jobber. Vi velger å gå inn for en gulrot, 
sier Unge Høyre- lederen.

Høyres arbeidspolitiske talsmann, 
Torbjørn Røe Isaksen, applauderer 
ungdomspartiets forslag og legger til 
at det er god sosialpolitikk å gjøre det 
lønnsomt å jobbe.

For et par år siden raste debatten 
rundt sykelønnsordningen og vi fikk 
høre at: «Det skal lønne seg å arbeide, 
og det skal ikke lønne seg å være syk.» 
Dette er etter min mening en form for 
diskriminering som må bekjempes! 
Premisset for slike utsagn er at avvik som 
forskjellig yteevne ikke skal tolereres. 
Det normale er å arbeide og det normale 
er å være funksjonsfrisk. Men hvem 
skal definere hva som er normalt, og 
hva er det som gjør at sykdom blir til et 
moralsk anliggende som fører til dårlig 
samvittighet?

en frihetskamp
I motsetning til Torbjørn Røe Isaksen 
mener jeg at god sosialpolitikk er å få 
flere funksjonshemmede ut i arbeid, og 
mitt råd til Høyres arbeidspolitiske leder 
at han heller bidrar til å rettighetsfeste 
Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)! 

Brukerstyrt Personlig Assistanse 
innebærer blant annet at funksjons-
hemmede med assistanse-behov blir 
arbeidsledere for sine assistenter, lærer 
opp disse, og innenfor et tildelt timetall 

regulerer hvilke oppgaver assistenten 
skal utføre, og når og hvor dette skal 
skje. BPA er, kort sagt, en overføring 
av makt og kontroll fra kommunale 
beslutningstakere over til dem det gjelder.

Det er omtrent 12 år siden Brukerstyrt 
Personlig Assistanse ble lovfestet som 
en del av Sosialtjenesteloven. Siden den 
gang har kampen stått om å få BPA 
som en individuell rettighet og dernest 
å få det rettighetsfestet i lovverket slik 
at funksjonshemmede får det uansett 
bosted.

Analyseselskapet ECONs rapport 
2010-026 slår fast at BPA er det eneste 
alternativet som gir funksjonshemmede 
mulighet til yrkesaktivitet. To tredjedeler 
av dem som er i arbeid og har BPA, 
mener at de ikke ville vært i arbeid uten 
ordningen.

Dette er en frihetskamp; om friheten 
til å styre sitt eget liv! Meningen med 
denne rettigheten er at brukeren selv 
skal bestemme hvem som skal gi hjelp, 
hva vedkommende skal hjelpe til med, 
og når det er behov for hjelp. Det er stor 
forskjell på dette sammenlignet med 
de tradisjonelle hjemmetjenestene, der 
det er kommunens timeplan som 
bestemmer din hverdag!

For funksjonshemmede handler 
dette om retten til å stå opp når 
man vil, om muligheten til å 
delta i samfunnet, til å ha en 
jobb, og retten til et sosialt 
liv. Frihet til å bestemme over 
eget liv er en selvfølge for de 
fleste, men denne friheten er 
ikke selvfølgelig for alle!

Røe Isaksen burde låne 
øre til sine partifeller Bent 
Høie og Erna Solberg, 
som begge har uttalt 
seg i rosende ordelag 

om ordningen. Det var til alt overmål 
Solberg som i sin tid fremmet lovforslaget 
om å gi rett til Personlig Assistanse. 
Det som imidlertid er urovekkende er 
at også «de rødgrønne» var positive 
til å rettighetsfeste BPA - mens de var 
i opposisjon. La oss håpe Høyre ikke 
glemmer løftene sine hvis de kommer i 
regjering etter høstens valg!

Det kan virke som om myndighetenes 
vegring for å rettighetsfeste BPA 
bunner i en engstelse for kostnader og 
rekrutteringsutfordringer, kombinert med 
at kommunene vil miste for mye styring. 
I den forbindelse er det rimelig å spørre 
om det ikke bare er rett og rimelig at 
kommunene mister noe av kontrollen de i 
dag har til personer som er avhengige av 
hjelp i hverdagen?

Det er også et poeng at mange 
kommuner bruker helsekompetanse som 
hjemmesykepleiere og hjelpepleiere til 
personlig og praktisk bistand. Dette er 
kostnader som kan reduseres betydelig 
med BPA, og dyrebart helsepersonell kan 
dermed frigjøres til andre oppgaver. 

Skattekutt
men ikke for alle

Te
ks

t: 
R

o
lf 

Ø
st

b
ø

 Unge Høyre foreslår skattekutt for dem som arbeider; derimot vil ikke  
mennesker som mottar uføretrygd, sykepenger, dagpenger, pensjon eller 

lignende få dette skattekuttet.
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- Dagens regelverk for pensjonsregulering 
og regulering av folketrygdens grunnbeløp, 
fører til at trygdemottakere gradvis sakker 
akterut og får en lavere inntektsutvikling 
enn lønnsmottakere, sier genaralsekretær i 
FFO, Liv Arum. 

Årets trygdeoppgjør er i havn, og det er 
en overdrivelse å si at det brøt ut jubel da 
partene i trygdeoppgjøret nok en gang 
kom fram til en slags enighet, men vi 
formoder at enkelte trakk et lettelsens sukk 
da meldingen kom om at folketrygdens 
grunnbeløp økes med kr. 3 123,-!

Grunnbeløpet, populært kalt G, er nå på 
kr. 85 245,-, noe som tilsvarer en økning 
på 3,8 prosent, og de eneste som kom 

med noe som kunne ligne på tommel opp, 
var statens representanter som hadde 
holdt seg innenfor de rammene regjerin-
gen hadde satt opp på forhånd. For vi kan 
vanskelig se at andre gjør trygdeoppgjøret 
rangen stridig som statens dyreste op-
pgjør, med en kostnad på mellom ni og ti 
milliarder kroner!

Oppgjøret berører over 1 million innbyg-
gere, hvorav den største andelen er alder-
spensjonister og uføretrygdede.

Arum uttalte i sakens anledning at dette 
ikke på noen måte er et løft for landets 
alderspensjonister og trygdemottakere, og 
Pensjonistforbundets leder, Borge Rørvik, 
la til at resultatet ikke er bra med tanke på 

underreguleringen av løpende pensjon.  
Likevel konkluderte han med at dette gir 
en forventet vekst i inntekten for dem som 
blir berørt av oppgjøret!

Som hovedregel er at grunnbeløpet, 
alderspensjon og uførepensjon under 
opptjening skal reguleres fullt ut i samsvar 
med lønnsveksten for yrkesaktive.

Tallgrunnlaget har vært drøftet med 
Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforu-
met av Funksjonshemmedes Organisas-
joner (SAFO), Landsorganisasjonen i Norge 
(LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralfor-
bund (YS), UNIO og Akademikerne.

* Transport av små og store grupper. 
 * Transfer til og fra Flesland. 

* Vi skreddersyr turer etter kundens ønske 
* Vi har busser fra 11 til 50 sitteplasser. 

* Kvalitet! 
* Sikkerhet! 

* Fleksibilitet! 

Kontakt oss for en hyggelig prat 

Os Minibuss Service as 
Tlf: 56 30 99 80 

Vakt tlf: 48 10 31 00 
Mail: post@osbuss.no

www.osbuss.no 

Osbuss AS

Vi bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom forankret og målrettet rådgivning. Våre tjenester omfatter 
utvikling, prosjektering og oppfølging av alle eller enkelte faser i et prosjekt, fra idé til ferdig anlegg. 
Vi dekker Samfunnsplanlegging, Areal- og byplanlegging, Arkitektur, Skoleplanlegging, Veg- og trafikk, 
Vann og avløp, Bygg, VVS og Elektro. 

Norconsult AS, Valkendorfsgate 6, 5811 Bergen   www.norconsult.no

Norconsult har kompetanse på 
universell utforming

Tlf. 55 59 67 00   Fax. 55 59 67 50
www.asplanviak.no

Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen
     ROGALAND /

     Vi gir mennesker 
     muligheter. 

     www.nav.no

Tekst: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Statens dyreste oppgjør
Enighet om trygdeoppgjøret
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Den vekket motstanden i meg mot krig, 
elendighet og dritt som følger med. Som 
en «NHF- kriger» meldte trangen seg 
til å få klarhet i – hva med alle fysiske 
hemninger som militære aktiviteter 
resulterer i. 

Hva sa undersøkelsen om det? I 
hvilken grad var det omtalt? Svaret viste 
seg å være enkelt. Det var ikke besvart 
– det var nesten ikke berørt i det hele 
tatt. Hvordan kan det være mulig, tenkte 
jeg? Svaret var enda enklere - for det var 
ikke det Afghanistanundersøkelsen 2012 
dreide seg om.  

Da undersøkelsen ble offentliggjort, 
vakte den oppsikt, for så å dele skjebne 
med andre utredninger - og gå over i 
intet.

  Undersøkelsen var ny i sitt slag. Min 
nysgjerrighet gikk på hva rapporten 
kunne fortelle om omfanget av militært 

personell som kom tilbake med skade 
eller lyte primært i ulik grad av fysisk 
funksjonsnedsettelse og hvordan oppføl-
gingen artet seg. 

Hvordan gikk det med dem for å si det 
slik? 

Allerede i forordet til undersøkelsen 
får jeg en antydning om at her kan det 
være interessante aspekter å finne når 
det blant annet heter ”det har gjennom 
flere år vært en økende interesse for 
de menneskelige konsekvensene av 
norsk militærvirksomhet utenfor landets 
grenser” og i selve undersøkelsen, ”ikke 
minst har det vært spørsmål om mulige 
konsekvenser for den psykiske helse av 
å delta i skarpe militære operasjoner.”

Det slo meg – er dette nye tanker? Har 
det ikke vært interessant tidligere å vite 
om konsekvensene enten det være seg 
psykisk helse eller fysiske skader som utfall. 

Afghanistanundersøkelsen 2012
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at Forsvaret publiserte  
”Afghanistanundersøkelsen 
2012 – en undersøkelse 
av psykisk helse hos norsk 
militært personell som har 
tjenestegjort i Afghanistan  
2001-2011”. 
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Av disse 6938 personene ble det 
registrert 948 skader på 839 personer. 
Av disse skadene var det registrert 26 
som traumer, hvorav 9 av personene 
omkom. De resterende 922 skadene er 
klassifisert som «andre skader». 

I hovedsak omfattet «andre skader» fors-
tuinger, sårskader og hørselsskader. 123 av 
disse skadene oppsto som følge av angrep 
eller kamphandlinger, mens 482 oppsto 
under daglig tjeneste. 

Etter spørsmål i Stortinget fikk Forsvaret 
i oppdrag å gjennomgå samtlige pasient-
journaler manuelt. Dette for å få oversikt 
over omfanget av skader, sykdom og 
dødsfall oppstått under tjenesten i Afghani-
stan i tiden 2001 til 2010. 

Informasjonen i SANDOK(Forsvarets 
elektroniske pasientjournalsystem) er den 
informasjonskilden for dokumentasjon av 
sykdom og skader rapporten bygger på. 
Rapporten inkluderer ikke en oversikt over 
omfang eller grad av psykiske skader. 

For hver registrerte skade ble det gjort en 
vurdering av helsepersonell om den skadde 
hadde fått tilstrekkelig medisinsk oppfølg-
ing. Kartleggingen har ikke tatt for seg i 
hvilken grad skadene har gitt varige men. 

I perioden 2001 til 2010 har 6938 
personer tjenestegjort for Forsvaret under 
operasjoner i Afghanistan. Av disse 6938 
er 467 kvinner (7 %) og 6471(93 %) menn. 
Gjennomsnittsalderen i 2010 var 33 år. 

Kartleggingen viser at totalt 839 personer 
har blitt skadet. Av disse er 43 kvinner (5 %) 
og 796 menn (95 %). Den yngste personen 
som ble skadet var 19 år på skadetid-
spunktet, den eldste var 58 år. 

Totalt ble det registrert 948 skader på 839 
personer. Av disse førte 9 skader (1 %) til 
død og 17 (2 %) var så alvorlige at de er 
klassifisert som traumer i henhold til NATOs 
definisjon. 100 personer ble skadet flere 
ganger. Gjennomsnittlig alder på skadetid-
spunktet var 29 år. 

Det absolutte antall registrerte skader pr. 
år har økt over tid. 

Til sammen ble 26 traumer registrert, 
derav 9 med dødelig utfall. Traumene som 
ble registrert inkluderer ulike sykdomsbilder 
og mange er så alvorlige at de vil kunne gi 
senfølger og /eller nedsatt funksjon senere 
i livet. 

Rapporten gir ingen holdepunkter om 
hvilke type «sykdomsbilder eller senskader/
eller nedsatt funksjon» det her er tenkt på. 

De fleste skadene (traumer og andre 
skader) skjedde i arbeidstiden i aktiv 
tjeneste. Dette utgjør 76 %. Alle registrerte 
dødsfall skjedde også i arbeidstiden. 14 
% av skadene skjedde i fritiden. I 7 % av 
tilfellene var det ikke dokumentert hvilken 
arbeidsstatus pasienten hadde på ska-
detidspunktet. 

Det heter i rapporten at erfaringer fra 
kartleggingen vil bli brukt til å forbedre 
dokumentasjonsrutiner og registrerings-
verktøy for å gi Forsvarets ledelse oversikt 
over helsemessige risiko og helsemessige 
konsekvenser når beslutninger tas. 

Etter å ha lest begge rapportene er mitt 
inntrykk at det er lite og ingen informasjon 
som er av nyttig verdi som setter søkelyset 
på hvordan det har gått med de av per-
sonellet som ble skadet i tjenesten. 

Oppfølging av skadde synes å være inne-
bygd i det ordinære tjenestetilbud og derfor 
blir graden av tilbakeføring til tilnærmet 
tidligere status/nivå for eksempel yrke eller 
tilsvarende, vanskelig å finne.  

I følge ”Regjeringens handlingsplan for 
ivaretakelse av personell før, under og etter 
utenlandstjeneste” (2011 - 2013) kapittel 
3.4, skal Forsvaret følge opp skadet per-
sonell under behandling eller rehabilitering 
etter tjeneste frem til begge parter er enige 
om at kontakten kan avsluttes.

Om denne kun er tiltenkt fremtidige 
skadde står ubesvart. 

Kildehenvisning:
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/nyheter/
documents/skadde%20i%20afghanistan.pdf

Selvfølgelig har det vært viktig å bringe 
klarhet i dette; spesielt for dem som ble 
berørt, og som daglig lever med ettervirk-
ningene. Forsvaret har et eget helsereg-
ister som fokuserer på hvordan gjøre 
soldater mest mulig skikket og i stand til å 
løse sitt oppdrag og komme fra det med 
helsa mest mulig i behold. Det har rett og 
plikt til å følge norske soldaters helse før, 
under og etter tjeneste. 

Det var 4053 såkalte veteraner av totalt 
7155 som samtykket til deltakelse i under-
søkelsen. Det utgjør 56,7 %. 

Afghanistanundersøkelsen 2012 under-
streker at det er nødvendig at denne blir 
komplettert med psykiske og psykologiske 
aspekter av samme tjenestegjøring.

Det var 10 personer som døde som følge 
av skader under tjenesten i Afghanistan. I 
tillegg viser samkjøring med folkeregistret 
at i tillegg til personer døde i Afghanistan 
var 17 personer døde i populasjonen etter 
hjemkomst til Norge. 

Rapporten omtaler under eget punkt 6.5 
selvopplevd funksjonsnivå, en oversikt 
som måler egenopplevd funksjonsbe-
grensing innen områder som arbeid/
skole, sosialt liv/fritidsaktiviteter og innen 
familieliv/hjemlige forpliktelser. 

Oversikten viser at 9 av 10 veter-
aner fremstår med selvopplevd upåvirket 
funksjonsnivå i gjennomsnitt fire år etter 
tjenesten. På spørsmål om den eventuelle 
reduksjonen i funksjonsnivå skyldtes 
fysiske eller psykiske forhold svarer 5,1 % 
fysiske forhold og 7,4 % psykiske forhold. 

Rapporten viser at av det totale utvalget 
på 4053 spurte oppgir et antall på 38 per-
soner tilsvarende 0, 9 % at de ble helt eller 
delvis arbeidsufør som følge av fysiske 
helseskader etter tjenesten i Afghanistan.  

Hvordan dette tallet ligger i forhold til en 
forventet norm, fremkommer ikke. 

I konklusjonen av Afghanista-
nundersøkelsen 2012 sier man blant annet 
at den er viktig fordi den knytter norske 
tall til forekomst av psykiske helseprob-
lemer knyttet til internasjonale militære 
operasjoner hvor norsk personell har vært 
operative. 

Spørsmålet om hva med alle fysiske 
hemninger som militære aktiviteter hadde re-
sultert i finner man ikke her, men i rapporten 
«Skadde i Afghanistan 2001 – 2010». 

Kildehenvisning:
http://forsvaret.no/om-forsvaret/fakta-om-
forsvaret/publikasjoner/Documents/Afghanist
anunders%C3%B8kelsen2012.pdf
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/nyheter/
documents/skadde%20i%20afghanistan.pdf

En gjennomgang av rapporten 
«Skadde i Afghanistan 2001 – 2010»

I perioden 2001 - 2010 har 6938 personer  
tjenestegjort for Forsvaret i operasjoner i  
Afghanistan. 467 av dem var kvinner. 
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I vinduskroken

I dag blir jeg bak gardinene.  
Det er de som sier at med dagens 

teknologi som internett er verden kommet 
tettere på hverandre. 

I hvilken grad Internett er noen ny 
teknologi skal jeg ikke uttale meg om. Det 
jeg vil mene er at gjennom internett åpnes 
det nye dører og de trenger ikke alltid føre 
til noe nytt. Men  -  det om det. 

Her jeg sitter med teknologi over alt, 
«sammen» med alle de andre, men alene 
vet jeg sannelig ikke hva som er best. 
Og det kan være like greit. Fordelen med 
Facebook, Twitter og Skype for å nevne 
noe, er at man kan la være å bruke det. 

– Ikke like enkelt, men en kan nå prøve. 
Jeg kjenner ikke til at det er andre banker 

i dag enn Posten som har tjenestetilbud 
til kunder som ikke har internett hvor de 
kan få utført sine banktjenester. Og om det 
finnes andre så er det ett pluss til dem.

Visste du, og dette er så sant så sant, for 
det har Statistisk Sentralbyrå fortalt meg.  

I Norge var det 2. kvartal i 2012, hele  
93 % av husstandene som hadde tilgang 
til internett hjemme. Det viser seg forøvrig 
at husstander med høy inntekt, ofte har 
internett. Nesten alle familier med samlet 
inntekt over kr. 600 000,- har tilgang til 
internett. Noen tall til fra SSB. 4 % av 
befolkningen mellom 16 og 74 år hadde 

ikke tilgang til internett hjemme pr. 2.  
kvartal 2012. Denne gruppen består stort 
sett av personer over 65 år. 18 % av 
dem mellom 65 og 75 år er uten internett 
tilgang hjemme. Mens undersøkelser viser 
at for dem i aldersgruppen mellom 75 og 
79 år er andelen uten internett tilgang bare 
det siste året redusert fra 60 % til 40 %. 
Det betyr at nettilgangen øker for de eldste 
– hurra – og stilig, vil jeg si. 

Men er vi kommet tettere på hverandre? 
Det kan nesten virke som. 
`Har du sett det som jeg ser?
På bussen, på holdeplassen, på kinoen, 

i klasserommet, på soverommet, på 
toalettet, i lunsjen, i møte, under søndags 
middagen – over alt.

Du ser de i firsprang etter noe som de er 
for sein til, - med mobilen fastklemt til øret 
med hodet på skrå lent til skulderen for å 

sjekke opp noe som de må få sagt til den i 
andre enden. 

Eller du har gjerne møtt på de der de 
kommer gående i stram marsjtakt som 
Kongens gardister mens de chatter på 
sosiale medier.

Det må jo være noe viktig på gang når 
det sosiale samværet skjer gjennom hver 
sin mobil eller brett? 

Nei, min gode mann du må bare innse 
det. Du henger etter. 

Jeg resignerer, finner frem vennen 
min som alltid er fulladet og innen 
en armlengde mens jeg meddeler 
mitt kontaktnett at jeg lytter på Fred 
Åkerstrøms «Åkare Lundgrens begravning» 
med rødvin til deling. 

Jeg kan sende deg en skvett som 
vedlegg så får du en sup! 

Jeg har vært i Berlin. En fantastisk tur i en fantastisk by som oser av kultur og historie. 
Men det som satt mest inntrykk i meg, var en utstilling fra nazi-tiden. En brutalt ærlig 
utstilling, som de skal ha stor honnør for å vise, og for å ta avstand fra.
De fleste av oss kjenner til jødeforfølgelsene, ekstremt fælt- men sånne som meg ble 
forfulgt; de handikappede. Handikappede kunne jo ikke bidra med noe i samfunnet, 
attpåtil «spiste de opp mat» som andre funksjonsfriske, ariske personer kunne fått.
Slike propaganda-plakater som bildet viser, var svært vanlig fra 1933 og oppover. Her 
illustreres det at en funksjonshemmet koster 60 000 D-Mark per år, og det er «dine» 
penger…..! Da er det bedre å ha det nazistene kalte «mercy death», det vil si- å ta livet 
av dem; det er jo til deres eget beste, så slipper de å leve et meningsløst liv…!! Dem 
som ikke kunne arbeide for sin mat, og sitt samfunn, var det ingen vits i å holde i live…
Jeg er født kun 16 år etter krigen, og kjenner det langt inn i magen etter å ha lest meg 
opp en del om dette. Men- det mest skremmende er at dette er oppe i dagen i vår 
tid, i nynazistenes grusomme tankegang, så er alle funksjonshemmede bare noe som 
koster masse penger for alle de andre i samfunnet…

Tekst: Alf-Are Skog

UTRyDDELSEn
nazistenes redsel for «uønsket arvemateriale»
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I år er det tredje gang produksjons-
selskapet Mastiff inviterer funksjons-
hemmede til å flytte grenser. Programmet 
har i to sesonger vært en TV-suksess 
for NRK! Men i år er det meste nytt. 
Etter at Lars Monsen trakk seg som 
ekspedisjonsleder, hoppet også NRK av 
og overlot scenen til TV2. I stedet er det 
Odd-Bjørn Hjelmeset som skal hjelpe 
deltagerne forbi både fysiske og mentale 
hindringer. Den gamle klassiskspesialisten 
har fire VM-titler i stafett, som i 2007 
ble kronet med gull på 50 km fellesstart 
under VM i Sapporo.

– Da det ble klart at Lars ikke ønsket 
å gjøre det igjen, begynte vi å sirkle 
inn hva sags type vi ønsket oss. I nært 
samarbeid med TV2 diskuterte vi oss fem 
til Odd-Bjørn Hjelmeset.

– Og han var klar på første forsøk?
– En ide som dette er ikke noe han har 

gått rundt og tenkt på, så vi ga ham noen 
timer. Men han har vært veldig motivert 
siden første gang vi snakket om det, så vi 

er ikke i tvil om at han er både rustet og 
motivert for oppgaven, sier Rønningen. 

Fristen for å melde seg interessert gikk 
ut i midten av februar, og akkurat nå 
foregår intervjuene og sammensetningen 
av det endelige laget. 

Selve innspillingen vil foregå i 
sommerhalvåret, men Rønningen kan 
ikke fortelle når TV2 har planlagt å sende 
sesong tre av serien. 

 Men han har fått med seg de både 
positive og negative tilbakemeldingene fra 
de to første utgavene. 

– For ethvert program man lager kan 
det stilles spørsmålstegn ved motivet. 
Men jeg er overrasket over at noen i 
miljøet mener en serie som dette er 
negativ. For er det noe som står igjen 
etter de to sesongene, er det dette med 
menneskeverd og prestasjonsmestring 
eller ferdighetsmestring utover alle 
grenser. Jeg tror at et slikt program har 
gjort mye mer for handikapsaken enn 
noe annet enkeltprosjekt. Alle vi som 

jobber med dette har veldig respekt 
for deltagerne. Samtidig må vi ikke 
sykeliggjøre noe, også i respekt for 
deltagerne. Dette er normalt fungerende 
mennesker. De har en eller annen 
hindring, men ønsker å vise både for 
seg selv og andre at det ikke er noen 
hindring, avslutter Rønningen. 

Bertel O. Steen Rogaland AS, Vassbotnen 9, 4069 Stavanger, tlf. 51 70 70 70. www.bosrogaland.no
Bertel O. Steen Bergen AS, Ekraveien 27, 5261 Indre Arna, tlf. 55 39 31 00 - www.bergen.bos.no

Bevegelighet. Komfort. Sikkerhet.
Nesten uansett hvor stor familie du har, er nye 
Mercedes-Benz Vito en flerbruksbil som gir deg 
masse plass og komfort på korte og lange turer.  
I god Mercedes-Benz tradisjon er det lagt stor vekt 
på sikkerhet og komfort i den rikholdige listen av 

standard- og ekstrautstyr. Uansett ønske lager  
vi bilen akkurat slik du vil ha den, vi kaller det 
lukseriøs skreddersøm. Sett ditt personlige  
preg på bilen og nyt kjøreturen i din nye Vito.  
www.mercedes-benz.no 4MATIC

Gj.snitt forbruk Vito Blue Efficiency 113/116 CDI: 0,69 - 0,74 l/mil. CO2 utslipp 182 - 195 g/km. 
Importør: Bertel O. Steen AS

Settes på tekstside
Sola kommune
Avdeling kommunalteknikk

VANN AVLØP RENOVASJON PRODUKSJON

Sola kommune, Tlf. 51 65 33 00, E-post: servicetorget@sola.kommune.no, www.sola.kommune.no
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INFORMASJON OM RENOVASJONSTJENESTEN

Slik gjør du med 
drikkekartongene
Skyll drikkekartongene, brett hver kartong

og putt dem inni hverandre til det blir en

drikkekartong-kubbe (6+1). Ha kubbene i

en plastpose, knytt igjen og legg posen i 

den grønne beholderen. Det gjør ingenting

om kartongene har aluminiumsbelegg,

plastbelegg eller skrukork i plast.

- Menneskeverd og ferdighetsmestring
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Odd Bjørn Hjelmeset



24   SØRVESTEN

Et bilde sier mer enn 
1000 ord

Redaksjonen utfordrer leserne av Sørvesten til å sende inn bilder. Motiv er fritt. 
Vi har fått tilbakemelding om at det er flere av bladets lesere som driver med 

dette. Nå er ballen kastet med håp om at du tar den.

Rød solnedgang over Aukra ved Molde. Foto: Tone Edvardsen
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Materialvalg
Stoffer som er elastiske/har stretch er 
lettere å bruke enn stive stoffer. Klær som 
er laget i stretch materialer og er romslige 
vil også gjøre det lettere å bevege 
seg. Færre lag klær gir også bedre 
bevegelsesfrihet.

glidelåser:
Dersom det er vanskelig å bruke glidelås, 
kan du feste en nøkkelring eller løkke i 
bånd/tau i tuppen på glidelåsen. Da kan du 
få hele fingen inni og ett bedre grep. Det er 
også mulig å bytte glidelåser med borrelås – 
dette vil også gjøre det lettere å bruke.

knapper:
Mange velger å legge en trykkknapp eller 
borrelåsbit bak knappen dersom den er 
vanskelig å bruke.

jakker:
Det kan være vanskelig å få en jakke 
utenpå klærne. Fasongen på jakken har 
en del å si for hvor lett den er å ta av/på. 
Det er smart om armhullene er vide – da 
er det lettere å få armen inn/ut av jakken. 
Dersom jakken er glatt inni glir den bedre 

på klærne du har på deg. Det er lettere 
å få en jakke som har ett lag til å komme 
riktig på enn en som består av flere lag. 
Ett materiale som glir godt, er vind- og 
vanntett og i tillegg lett er Goretex packlite. 
Det er flere leverandører som har jakker i 
dette materialet. En jakke kan også byttes 
ut med en poncho – denne kan ”kastes” 
over hodet. Dersom den ikke er så lang 
bak, er det nok å bøye seg litt fram så faller 
den på plass bak ryggen.

stillongs:
Dersom du er sittende kan det kreve 
mye krefter å bruke både bukse/skjørt 
og stillongs. En god løsning er å dele 
stillongsen i to. Hvis du klipper opp 
sømmen som går midt på magen og 
ryggen og får noen til å sy sikksakk over 
kanten med symaskin vil den ikke rakne. 
Da får du to føtter som kan trekkes på 
mens du sitter og en stillongs på bena 
og opp på mage/hofter. Under baken har 
du ingen stillongs – puta holder deg som 
regel varm nok allikevel. Når du så skal ha 
av still ongsen igjen, kan denne trekkes ut 
uten at du tar av skjørt eller bukse.
 

Gode råd for av/påkledning
Denne gangen vil jeg skrive litt om gode tips for energisparing 

i forbindelse med av- og påkledning.
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imponerende innsats

Politiets Fellesforbund mener det er umenneskelig å 
måtte jobbe annenhver helg. Da er det stor grunn til å 
la seg imponere av landets kriminelle som jobber hver 
eneste helg!

Flesk eller filet?

Sportsfiskerne mener at Høyre truer villaksen. Har Erna 
byttet ut valgflesket med oppdrettsfilet?

Bank eller juling?

Etter å ha fått bank i de fleste meningsmålingene før 
valget, sa SVs Hallgeir Langeland at han og partiet skulle 
stå på som bare juling!

den nystemte

Rogaland SV dro til Bergen for å sanke stemmer. Husket 
de på den nystemte?

pultost

Pultost selger som aldri før; kjennere mener den er best 
når den er nypult!

smalhans

Så snart de borgerlige overtar blir det matkrise, melder 
Senterpartiet. Derfor er det særdeles viktig at alle spiser 
det remmer og tøy kan holde, for nå kan det bli smalhans

ojsan

Norsk Revmatikerforbund inviterte nylig til seminar om 
smerte og smertemestring. I invitasjonen som ble sendt 
ut på forhånd, sto det blant annet: OBS! dessverre 
er ikke lokalet universelt utformet- en liten trapp må 
forseres. Trøsten får være at man i det minste får en liten 
advarsel…….

Fristelser

Den beste måten å forholde seg til fristelser på, er å gi 
etter for dem. (Oscar Wilde)

Før og nå

Tidligere var jeg i tvil, nå er jeg ikke så sikker lenger.

dyre flagg

22 av de 193 statene som er anerkjent av FN, har dyr på 
flaggene sine. Åtte av dem er ørner.

Tilrettelagt og redigert av Rolf ØstbøZ på maken…….

vest i stillehavet

Verdens dypeste punkt, Challengerdypet, ligger i 
Marianergropen. Det er 11 034 meter dypt, og oppkalt 
etter britenes Challengerdypet- ekspedisjon på 
1870-tallet. Marianergropen er en 2000 km lang, og i 
gjennomsnitt 70 km bred dyphavsgrop vest i Stillehavet.

pling i bollen

En kvinne i New York gikk helt tilfeldig på garasjesalg på 
vei hjem fra jobben. Der fant hun en porselensbolle som 
hun betalte 3 dollar (18 kroner) for, og da hun kom hjem 
ble den satt på peishylla blant andre pyntegjenstander.
En venn som var på besøk, mente at familien burde få 
undersøkt porselensbollen hos eksperter og dette førte til 
at den for noen uker siden endte opp hos det anerkjente 
auksjonshuset Sotheby´s. Der ble det slått fast at bollen, 
kjent som Ding-bollen, stammet fra Song-dynastiet, et 
kinesisk keiserdynasti som varte fra midten av 900-tallet 
til slutten av 1200-tallet. Det finnes bare én lignende bolle 
i verden i dag, og den oppbevares i British Museum i 
London, der den har vært utstilt de siste 60 årene.
Auksjonshuset Sotheby´s anslo at bollen ville bli solgt 
for et sted mellom én og to millioner kroner, men da 
auksjonen nylig gikk av stabelen fikk den Londonbaserte 
kunsthandleren Giuseppe Eskenazi bollen til slutt med et 
bud på 13, 3 millioner kroner!

nærmere deg, min gud

En fiolin fra orkesteret som spilte da passasjerskipet 
Titanic forliste i 1912, er funnet på et loft i Storbritannia. 
Grundige undersøkelser viser at fiolinen tilhørte 
orkesterleder Wallace Hartley. Hartley druknet sammen 
med rundt 1500 andre mennesker da Titanic sank etter 
å ha kollidert med et isfjell på jomfruturen fra Europa til 
USA i april 1912. Orkesteret skal ha spilt «Nærmere Deg, 
min Gud» som sitt siste nummer før skipet gikk ned.

sykt sjenert

I det nye diagnosesystemet til verdens største 
psykologorganisasjon American Psychological Association 
blir det åpnet for at folk som er sinte eller sjenerte heretter 
kan bli diagnostisert som psykisk syke. I den forbindelse 
spør Stavanger Aftenblads kommentator, Tom Hetland, 
hvor mange friske mennesker det til slutt blir igjen blant 
oss? Hetland skriver videre at det ikke er noe galt i å være 
sjenert eller sint og legger til at i noen situasjoner er det 
den eneste anstendige måten å reagere på. Avslutningsvis 
legger han syrlig til at når noen vil gjøre det til en sykdom å 
være sint, bør vi reagere med å bli rasende.
Det slår oss at den gamle vitsen om at «et friskt 
menneske er et som ikke er tilstrekkelig undersøkt», er i 
ferd med å bli en realitet!
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spørsmål
1. Hvilke fylker grenser til Rogaland? 

2. I hvilke tre kommuner ligger Høgsfjorden? 

3. Ble forfatteren Alexander L. Kielland mer enn 60 år gammel? 

4. Er Ålgård en jernbanestasjon på Jærbanen? 

5.  Hvilken konge vant over flere småkonger ved slaget i Hafrsfjord? 

6. Hvilket århundre fant slaget i Hafrsfjord sted? 

7. Hvilken periode regnes som viking-tid i Norge? 

8. Ved hvilken fjord finner vi både Prekestolen og Kjerag?

9. Hvilken sandstrand omtales som Norges lengste? 

10. Hva heter Norges best bevarte klosteranlegg? 

11. Hva heter smelteverket på Karmøy? 

12. Hva heter den største øya i Rogaland? 

13. Hva heter den nest største øya i Rogaland? 

14. Hvor ligger det høyeste fjellet i USA?

15. Er det kaldest på Sydpolen eller på Nordpolen? 

16. Hva heter hovedstaden i den amerikanske delstaten New Hampshire?

17. Hvor mange delstater er Australia delt inn i? 

18. I hvilket fylke ligger Hallingskeid?

19. Hvor i verden er du hvis du skal ta fly fra LAX? 

20. Hvilken av USAs delstater har flest nasjonalparker 

21. I hvilket fylke ligger Ulefoss? 

22. Fjellet Kékes er det høyeste fjellet i hvilket europeisk land? 

23. Hva heter Thailands største øy? 

24. Hvilken isbre regnes som Europas største? 

25. Hva er det mest kjente geografiske fellestrekket mellom San Marino, Vatikanstaten og Lesotho?

Svarene finner du nederst på siden.

Gjett - rett

1. Hordaland, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.  2. Sandnes, Forsand og Gjesdal.  3. Nei, han døde 57 år gammel.  4. Nei.  5. 
Harald Hårfagre.  6. 800-tallet.  7. Ca. 800-1050.  8. Lysefjorden.  9. Orrestranden.  10. Utstein kloster.  11. Hydro Aluminium Karmøy.
12. Karmøy.  13. Ombo.  14. I delstaten Alaska (Mount McKinley)  15. På sydpolen  16. Concord  17. 6  18. Hordaland  19. Los Angeles
20. Alaska og California   21. Telemark  22. Ungarn  23. Phuket  24. Vatnajökull  25. De er alle omringet av et annet land
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Oppgave Lett Løsning oppgave nr 01
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AlF
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening 

HBF
Handikappedes Barns Foreldreforening

lArs
Landsforeningen for Ryggmargskadde

lFn
Landsforeningen for Nakkeskadde

lFps
Landsforeningen for Polioskadde

lFs
Landsforeningen for Slagrammede

lkB
Landsforeningen for Kvinner med 

Bekkenløsningsplager

AMC
Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita

nAspA
Norsk forening for Arvelig- Spastisk Paraparese/- Ataksi

Fotfeilforeningen

Rullestolbrukeren får billett til seg og ledsager på beste plasser til en billig 
penge.( mindre enn halv pris av en billett..) Sirkusdirektøren har selv sagt 
at mennesker som er i rullestol er hjertelig velkomne på Cirkus Merano. 
Ansatte i Cirkus Merano er særdeles behjelpelige.

CIRkUS MERAnO
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ALF HORDALAND
Fred Gunnar Eide
Hylkjebakken 12
5109 Hylkje, Mob: 993 58 886
fgu-eid@online.no

ALF ROGALAND
Kontakt: regionkontoret
950 26 526

HBF HORDALAND
Jørgen Titlestad
Parkveien 4B
5007 Bergen, Mob: 415 64 916
hordaland@hbf.no

HBF ROGALAND
Mette Mæland Aske
Dykjelveien 11
4032 Stavanger, Mob: 993 96 207
mette.aske@lyse.net

HORDALAND POLIOLAG
Ingvald Bastesen
Frekhaugskogen 14
5918 Frekhaug, Mob: 909 27 402
ibas@bkkfiber.no

ROGALAND POLIOLAG
Kjell Inge Bringedal, Stemmemyr 12
5542 Karmsund, Mob: 909 17  522
kbrin@haugnett.no

LARS HORDALAND
Marius Loftheim
Helgesensgt. 4
5003 Bergen, Mob: 55 31 22 64
loftheim@gmail.com

LARS ROGALAND
Geir Inge Sivertsen, Fjogstadveien 94
4329 Sandnes, Mob: 917 77 639
ginsive@online.no

LFA HORDALAND
Gisle Hagenes, Kyrkjesteinvn 15
5357 Fjell, Mob: 906 65 642
gihage@online.no

LFA ROGALAND
Jorunn Svanevik 
Stemmemyr 12
5542 Karmsund, Mob: 951 15 192
josvane@haugnett.no

LFN HORDALAND
Kontakt: regionkontoret
950 26 526

LFN ROGALAND
Kontakt
regionkontoret
950 26 526

LFS HORDALAND
Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1
5164 Laksevåg, Mob: 918 66 074
hans@avantic.no

LFS ROGALAND
Kontakt: regionkontoret
950 26 526

LKB HORDALAND
Tine Liadal Herrevold 
Hesthaugen 82
5200 Os, Mob: 410 72 828
trivselen@gmail.com

NHF BERGEN
Astrid Haugstad Tangerås
Postboks 93 Nesttun
5852 Bergen, Mob: 934 07 420
astridh.tangeras@dnb.no

LKB ROGALAND
Inger Marie Tjøstheim
Rødstilkveien 1
4049 Hafrsfjord, Mob: 917 71 029
ingermot@lyse.net

NHF BØMLO
Elsa Ingunn Kvarven
5428 Folderøyhamn, Mob: 53 42 10 47
asbjorg.husevik@bomlo.kommune.no

NHF FUSA
Marit Holmefjord Solvang 
Holdhus
5640 Eikelandsosen, Mob: 412 15 911
maritehs@gmail.com

NHF HÅ
Kristian Bore, Rothaugane 7
4362 Vigrestad, Mob: 416 28 116
kristian.bore@lyse.net

NHF KARMØY
Kjell Inge Bringedal
Stemmemyr 12
5542 Karmsund, Mob: 909 17 522
kbrin@haugnett.no

NHF KLEPP OG TIME
Sissel Løchen, Arne Garborgsvei 16
4340 Bryne, Mob: 51 48 87 13
sissel.loc@c21.net

NHF MELAND
Anne Berit Kolås
Fosseskarvegen 73
5918 Frekhaug, Mob: 908 90 731
kokolaas@online.no

NHF NORD-ROGALAND
Åse Kallevik, Viksemarka 74
5514 Haugesund, Mob:918 11 714
aas-kall@online.no

NHF OS
Maria Christine Dressel
Kuhnleveien 103
5200 Os, Mob: 56 30 04 45
madress@online.no

NHF SANDNES
Per Langeland
Bruelandsenteret 
Gandalsveien 1
4307 Sandnes, Mob: 482 43 046
plangel2@online.no

NHF STAVANGER
Anne Marie Auestad
Børeringen 9, 4085 Hundvåg
906 00 739
am.auestad@getmail.no

NHF STORD
Heine Nysæther
Bandadalsplassen 6D
5417 Stord, Mob: 994 06 994
hei64ne@gmail.com

NHF ULVIK
Bjørg Ulvik, Øvre Paradis 25
5730 Ulvik, Mob: 56 52 63 42

NHF VOSS
Torstein Sausjord
Teigabrekko 14, 5700 Voss
Mob: 957 92 195
bjoergho@online.no

NHF ØYGARDEN
Magne Rossnes 
Rotevågsvegen 53, 5336 Tjeldstø
Mob: 951 12 634
magross@online.no

NHFU SØRVEST 
Guri Anne Nesdal Egge
Lyshovden 88, 5148 Fyllingsdalen
900 16 202
gurianne@hotmail.com

Norges Handikapforbund Sørvest 
- alfabetisk lokallagsliste
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Alle som viser gyldig ledsagerbevis eller annen 
bekreftelse på at de kommer fra institusjon 

betaler for 1 billett og får 1 billett.
Gjelder for alle forestillinger 

i Sandnes og Stavanger*

For mer informasjon 
ring 51 51 07 00
www.sfkino.no

*Gjelder ikke luksussalen

Plattformv. 5, Pb. 63, 4098 Tananger

Tlf. 51 69 43 00  • www.dolphin.as

Karmøy kommune
Tlf. 52 85 75 00

www.karmoy.kommune.no

S A N D N E S  •  K L E P P  •  S O L A

Tlf. 51 69 58 90
Solakrossvegen 26, 4050 Sola

VI GJØR STAVANGER 
LITT SMARTERE 

I hjertet av Stavanger gir Sølvberget deg kultur- 
og kunnskapsopplevelser i fleng. 

Sølvberget byr også på gratis Wi-Fi, lesesal, 
sittegrupper og kafétilbud. Åpent hver dag hele uken.

  www.stavanger-kulturhus.no
  www.twitter.com/Solvberget
  www.facebook.com/solvberget

Jærveien 502, 4352 Kleppe

Tlf post: post@farstad catering.no

For mer info om meny og priser, 
se våre nettsider; www.farstad catering.no

   Time kommune
    Avdeling kommunalteknikk

Time kommune, Tlf. 51 77 60 00, E-post: servicetorget@time.kommune.no, www.time.kommune.no



Returadresse: 
Norges Handikapforbund Sørvest
Postboks 93 Nesttun, 5852 Nesttun

Drivstofforbruk blandet kjøring: 0,69 – 0,88 l/mil. CO2-utslipp 179 - 232 g/km. Pris fra 578.700,- veil. levert Oslo inkl. lev.omk. Frakt utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg.
Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

Et hav av plass. Helt sikkert.
Volkswagen Caravelle har et hav av plass for hele familien og er blant de mest komfortable 

og sikre bilene på markedet. I Caravelle blir lange reiser med familien en drøm. 

Volkswagen Caravelle leveres som personbil fra 5 til 9 seter og er godt egnet for tilpassing 

til individuelle behov. Naturligvis kan Caravelle leveres med innovative løsninger som 

4MOTION firehjulsdrift eller med DSG-automatgir. På toppmotoren 2,0 TDI 180 hk kan  

du også få kombinasjonen DSG og 4MOTION! Stikk innom din Volkswagenforhandler,  

så forteller vi deg mer!

BAKSIDEN




