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Arve H. Nordahl
Leder NHF Trøndelag

Gratulerer, til Dere alle …..
Som vi alle nok vet, er det i år 
hele 200 år siden Norge fikk 
egen Grunnlov og egen Konge.
17. mai 1814, var Grunnloven ferdigstilt 
og ble signert av Riksforsamlingen. Chris-
tian Frederik ble deretter enstemmig valgt 
til Norges konge.

Vi skal nok alle på en eller annen måte 
være med på arrangementer som blir ar-
rangert rundt om i vårt vakre land – det 
bør vi også gjøre. For samtidig som vi 
feirer dette jubileet,  kan vi og feire at vi i 
løpet av kort tid får rettighetsfesting av 
BPA. Avlastning og støttekontakt blir også 
inkludert i assistanseordningen, når den 
blir rettighetsfestet gjennom lovverket, 
med virkning fra 1. januar 2015.

Slutten på fjoråret ble for oss alle, noe 
spesiell – da Elin sluttet ved kontoret. Etter 
dette har kontoret vært betjent med Rag-
nhild og Kristian. Det gjøres en flott jobb 
ved kontoret, selv om arbeidsoppgavene 
nå må omfordeles noe. Det som tar mye 
tid nå så tidlig på året er årsmelding og 
Hjelpemiddelmesse – som avholdes i 
Trondheim 7. og 8. mai. I følge kontoret 

så er ting i rute og nyheter kan forventes, 
samt at og påmeldingen er bra.
Så langt i år har jeg for min del, vært aktiv 
foruten med NHF – også med Røde Kors 
/ Vitne støtte / Råds medlem NTFK / Safo 
Konferanse og Generasjonskonferanse. 
Har heller ikke kunnet lagt vekk brukersak 
lokalt, som har vært jobbet med i over et 
år. Sammen med NFU kjøres fortsatt 
denne saken i systemet – selv om fylkes-
mann har gitt bruker medhold. Har lært 
at vi i NHF systemet, er utrolig tålmodige 
– en god egenskap. 
Det er også flott å få ønske NHF’s lokallag 
til lykke med sineårsmøter nå i mars/ april. 
Synes lokallagene er flinke rundt om i vårt 
distrikt – vi i styret vil og om mulig stille 
opp på deres årsmøter.

Arve Harald Nordahl 

Gi beskjed ved adresseforandring 
Mange av våre medlemmer og lesere flytter på seg i løpet 
av et år. Posten har gått over til maskinell sortering og da
kommer bladene i retur ved den minste feil i adressen.
Derfor er det viktig at du gir oss beskjed ved adresseforandring.
Ta kontakt med regionkontoret på telefon 72 900 720, dersom 
du har feil i adressen din på bladet eller vet du snart skal flytte. 

Gi grasrotandelen din til NHF Trøndelag!
Grasrotandelen gir et viktig bidrag til NHF Trøndelag. Som kjent har alle                         
organisasjoner store utfordringer etter bortfallet av spilleautomatene og vi er på jakt 
etter nye inntektskilder for å kunne opprettholde vårt interessepolitiske engasjement 
og veiledning til våre medlemmer.  
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Vil du være med å blåse nytt liv i NHFU?
Da vil jeg høre fra deg!
NHF har bestemt at 2014 skal bli ungdommenes
 år. I februar startet jeg som ungdomskoordinator
her på hovedkontoret. Her skal jeg være i et 
ettårig engasjement, der min hovedoppgave blir å
skape liv, aktivitet og engasjement 
i ungdomsorganisasjonen vår, NHFU.

Dette er en ufattelig spennende oppgave 
som jeg gleder meg kjempemasse til å ta 
fatt på. Samtidig vet jeg at jeg står ovenfor 
veldig mange vanskelige oppgaver jeg ikke 
vil klare alene. For hva blir vel en ungdom-
sorganisasjon uten ungdommer som øn-
sker å engasjere seg? I alle fall ikke stor, 
gøyal og påvirkningsdyktig.
Det er derfor jeg skriver denne teksten. 
Fordi jeg ønsker at du som ungt medlem 
i NHF skal få lov til å komme med ønsker 
og ideer til hvordan vi skal samle oss rundt 
ting dere vil engasjere dere i. Mine kol-
legaer og jeg har selvsagt våre tanker om 
ulike ting vi burde gjøre. Hva vi tenker har 
lite å si om ingen vil være med på det.

Egen boltreplass på nett
Fra gammelt av har ungdomsorganisas-
joner vært en litt friskere utgave av mo-
derorganisasjonen sin. De unge har vært 
litt kritiske, opprørske og gitt hovedorgan-
isasjonen et spark bak. Dit bør også NHFU 
komme! Derfor var noe av det første jeg 
tenkte som nyansatt koordinator i NHF at 
jeg måtte gi de unge medlemmene en fri 
og uavhengig boltreplass. 
Resultatet av dette er blitt en blogg der jeg 
etterhvert håper dere kan bidra til et aktivt 
nettsted. Vi på hovedkontoret kommer til 
å legge ut nyheter og konkurranser med 
jevne mellomrom. I tillegg vil vi mer enn  
gjerne ha bidra fra dere. Liker du å skrive? 
Send oss en tekst. Er radio ditt felt? Send 
oss en podkast. Bor det en hobbyfotograf 
i deg? Da vil vi gjerne vise dine bilder. 
Kanskje har du en helt annen idé. I så fall 
vil vi gjerne høre om den også.
Dialog med dere vil være helt essesensielt 
i min jobb. Av erfaring skjønner jeg godt 
at det ikke er mailen dere unge sjekker 
først. Jeg er selv 22 og sosiale medier fyller 
en stor del av min hverdag og jeg kan tenke 
meg at de også gjør det for dere. Tidligere 

har facebook-siden til NHFU vært lite 
aktiv, men nå skal også den få nytt liv. I 
tillegg har ungdomsorganisasjon fått egen 
twitter og instagram-profil. @NHFUng-
dom og nhfungdom.wordpress.com håper 
vi skal bidra til at dere kommuniserer mer 
med oss og at dere velger å engasjere dere 
mer aktivt. 

Kan vi skape den beste 
sommeropplevelsen?
Noen av dere har sikkert hørt om den 
årlige sommerleiren vi arrangerer på Har-
aldvangen, og noen har sikkert også vært 
der. Et supert arrangement som dessverre 
har hatt få deltagere de siste gangene. 
Ryktene går om at ikke alle aktivitetene 
som har vært arrangert har vært så pop-

ulære. Derfor har vi lyst til å lage et helt 
nytt opplegg for leiren med aktiviteter 
basert på deres ønsker. Det er jeg som er 
ansvarlig for aktivitetsplanleggingen og jeg 
lover å lage noe for en hver smak, bare 
dere sier hva dere ønsker.
Jeg lurer derfor på hva dere ønsker. Kom 
med innspill og ideer. Ingenting er dumt, 
for stort eller for lite!
Ta kontakt med meg på 22 10 24 29 eller 
stine.machlar@nhf.no. Du kan selvsagt 
også nå meg via sosiale medier.
Jeg gleder meg kjempemasse til å høre fra 
dere alle. Og jeg gleder meg enormt til 
den råeste sommerleiren noen sinne!
Stor engasjert hilsen fra Stine Machlar, 
nyansatt ungdomskoordinator ved hoved-
kontoret.
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Mary var med å starte laget i Grong i 1981 og har mange år
som leder og styremedlem. Hun var også en av initiativ-
takerne for å opprette lag i Lierne og Snåsa.

Hun hadde stort engasjement for handikapsaken i lokalmiljøet og særlig opp-
tatt av tilgjengelighet.  Tok gjerne turen til ordfører og rådmann når det var noe
hun brant for. 
Mary skapte stor aktivitet i laget i alle år og var nøye med å involvere de som
manglet nettverk og aktiviteter. Hun viste stor omsorg for de som bodde i avd. F
i Grong og i omsorgsboligene i nabolaget.
Mary arrangerte mange korte og lange bussturer, til for eksempel Åre, Bergen, 
Åland, Lofoten, Telemark. Hun var opptatt av at alle skulle kunne være med på turene. Fisketurer på tilrettelagte fiskeplasser 
var populære turer.
Mary har hovedæren for at laget hadde ca 150 medlemmer på det meste. Hun oppmuntret folk til å bli med. Hun var veldig 
sosial og glad i folk helt til hun ble syk. Hun snakket med alle, og inviterte folk hjem til seg. Mange har blitt servert kaffe på 
Sundspeten i Grong.
Da hun ble syk, glømte hun mye, men ikke handikaplaget. Hun var lei seg for at laget nå ikke er i aktivitet. I dag kan vi si at 
hun framsnakka Handikapforbundet helt til det siste. NHF Trøndelag takker Mary for lang og god innsats. Hennes engasjement 
har betydd mye for mange, både i og utenfor Grong.

Skatval Handikaplag ble stiftet i 1957 
ved Innherred Husmorskole på Skatval. 
Lagets første leder var Kari Sandodden. 
Det ble bestemt at det skulle være ett 
møte i måneden, og det har det vært 
siden den gang. På alle møtene ble det 
solgt lodd, og flere år hadde laget også 
loddsalg i bygda og medlemmene har 
bidratt på bingo for å skaffe inntekter. 

Pengene som laget fikk inn har gått til blomster og 
gaver til institusjoner på Stjørdal, tilskudd til feriere-
iser for funksjonshemmede og tilskudd for etablering 
av ramper på Skatval kirke og Skatval Samfunnshus. 
Det siste bidraget gikk til å bedre fremkommeligheten 
til tursti til Svartkamhytta. 

Laget har også bidratt med kaffeservering og under-
holdning på aldershjem og Bosenteret. Ved starten 
hadde laget 36 medlemmer, men avsluttet med 7. 

Gjennom årene har laget gitt mye til NHFs fylke- og 
regionlag. NHF Trøndelag vil takke styret og tidligere 
tillitsvalgte for en formidabel innsats som har betydd 
mye for lokalsamfunnet gjennom snart 60 år. 

Minneord om Mary Dalby 20.07.1926 – 06.12.13

Skatval Handikaplag legges ned

Det siste styret: Solveig Krøke, Lilly Landstad, Marit Mæhre, Margot 
Vollan, Åse Slettan og Brit Haugan. Mildrid Røkke var ikke til stede da 
bildet ble tatt. 
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Kirke og prestebolig i Høylandet
Høylandet er den eneste kommunen i Trøndelag som står uten prest. Nå skal en splitter ny                
prestebolig til fem millioner korner lokke geistlige til bygda.
Tekst: Arve H. Nordahl

Regionnytt har vært på befaring 
ved denne nye boligen, og vi er 
igjen overrasket over at hverken 
vi eller rådet for likestilling av 
ikke blir tatt med på råd i slike 
prosjekter. Vi mener at en slik 
offentlig bolig bør være univer-
selt utformet slik at alle søkere 
og besøkende skal kunne bruke 
den. Nå synes det som om til-
gjengeligheten inn/ ut av boli-
gen blir vanskelig. I tillegg er 
kontoret lagt til underetasjen. 

Det offentlige kirkekontoret ligger i admin-
istrasjons bygget i sentrum – og har van-
skelig tilgjengelighet. Inngangen går gjen-
nom NAV. 
Vi har gjort Høylandet Kommune, beskjed 
om å se på tilgjengeligheten ved det of-
fentlige kirkekontoret.

Høylandet kirke
Høylandet kirke, er en Langkirke i tre fra 
1860, beliggende ved Romstad, ca. 2 km 
nord for Høylandet tettsted. Kirken ble 
restaurert i 1975 og har 250 sitteplasser.
Kirken fikk for vel to år siden ny rullestol-
heis, og i disse dager blir nytt universelt 
utformet toalett gjort ferdig.
Vi tok en titt på disse to «ny» investerin-
gene, og er langt fra fornøyde med de 
utbedringer som er utført.

Heis som ble montert for vel to år siden, 
har kronglete tilgjengelighet med bratt 
stigning til heis, samt hele to små ramper 
før man når heisen. Heisen har og påhold-
en knapp, noe vi ikke liker. Nytt toalett er 
straks ferdig, og vår befaring viser at selve 
toalettet blir vel og bra, men atkomsten til 
selve rommet er alt for bratt. 

Disse to prosjekter viser at vi eller rådet for 
funksjonshemmede må få bli med tidligere 
i prosessene. Slik at vi kan komme med 
våre råd og vink, i slike byggeprosesser. 

Ny prestebolig bygges av kommunen. Den burde vært universelt utformet. 

Vanskelig atkomst til heisen til Høylandet kirke. 

Vi tok en titt på disse to «ny» 
investeringene, og er langt fra fornøyde 
med de utbedringer som er utført.
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Tilgjengelighet i offentlige bygg  

Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med informasjon om tilgjengeligheten i over 
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, museer, trafikkstasjoner med mer.

Besøkende kan velge bygning, se detaljer om de enkelte lokaler og mulige hindringer på veien til 
besøksmålet. I tråd med Regjeringens plan for universell utforming til viktige samfunnsområder, 
har Statsbygg utviklet et elektronisk verktøy for synliggjøring av universell utforming og forhold i 
eksisterende bygninger. Verktøyet Bygg for alle består av tre moduler: registrering, forvaltning og 
presentasjon av tilgjengelighet.

 
Målet med Bygg for alle er primært å videreføre arbeidet med å 
systematisere og forbedre tilgjengeligheten i Statsbyggs eksisterende 
eiendommer.
 
Sekundært er målsettingen å vise samfunnsansvar ved å dele systemet 
med andre offentlige eiendomsforvaltere i Norge. Dette systemet er 
unikt og foreløpig det eneste av sin art i landet.

 

Datasystemet er utviklet av Statsbygg og KnowIT AS

Prøv selv på www.byggforalle.no
Høgskolen i Østfold, Halden. 
Markering av trapp.

Høgskolen i Østfold, Halden. 
Skilting av grupperomsdør.

Høgskolen i Østfold, Halden.  Reiulf 
Ramstad Arkitekter,  foto: Jaro Hollan.

SØR TRØNDELAG 
FYLKESKOMMUNE
Støtter NHF i deres arbeide

Karl Knudsen A/S
Elvegt.5b, 7012 Trondheim

Tlf. 73 84 18 40
Fax. 73 84 18 80
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Gode boligløsninger

Både Norges  Handikap -              
forbunds egne erfaringer og 
flere utredninger har vist         
misforholdet mellom befolk-
ningens behov og bol ig-           
massens utforming. 

Fysiske hindringer og lite funksjonelle 
løsninger gjør rammene rundt hverd-
agslivet problematisk. Dette gjelder 
mange eldre mennesker som ikke lenger 
kan bo i boligen uten at boligen tilpasses. 
Det gjelder familier med funksjon-
shemmede barn samt unge og voksne som 
benytter hjelpemidler. Mangelen på 
tilgjengelige boliger i det ordinære bolig-
markedet bidrar til å fremme en utvikling 
der mange kommuner søker å løse funk-

sjonshemmedes boligbehov gjennom 
omsorgsboliger i stedet for en vanlig bolig. 

Inspirasjon og kunnskap
NHF Trøndelag vil bidra i et prosjekt ledet 
av NHF hvor formålet er både å gi inspiras-
jon og øke kompetansen på området. Det 
er et mål å informere om boligrådgivning og 
aktuelle instanser ved tilpasning av bolig slik 
at den enkelte kommer fram til en god løsn-
ing. Prosjektet skal munne ut i en veileder 
som vil inneholde en generell del om bolig-
politikk, boligrådgivning og oversikt over 
instanser og nettsider. Hoveddelen vil bestå 
av konkrete eksempler på boligtilpasninger 
som enkeltpersoner har gjennomført.
Målgruppen er personer med funksjon-
snedsettelser som har behov for en bolig 
som fungerer. Fagfolk som jobber med 
boligrådgivning i kommunene vil også være 

en viktig målgruppe. Også andre fagfolk vil 
ha nytte av prosjektets resultater.

Metode og organisering
Vi vil bruke erfaringer i organisasjonen for 
å beskrive konkrete boligeksempler. NHF 
har mange medlemmer som har bygget om 
boligen sin med godt resultat. Vi ønsker å 
vise konkrete eksempler gjennom foto, 
beskrivelse av løsninger samt gode råd. 
Fokus vil være på inngangsparti, baderom 
samt tilgjengelighet i boligen som helhet. 
Eksemplene vil ha overføringsverdi til andre 
fordi de vil handle om boliger uten hin-
dringer og med gode, praktiske løsninger. 
HAR DU EN BOLIG MED GODE LØSNIN-
GER SOM KAN VÆRE TIL INSPIRASJON 
FOR ANDRE?
Ta kontakt med NHF Trøndelag på nhf.
troendelag@nhf.no 
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Hvis ingen av de prisforhandlede produk-
tene dekker ditt behov, kan det søkes om 
dispensasjon for å kjøpe inn et ikke pris-
forhandlet hjelpemiddel. Du må da beg-
runne godt i søknaden hvorfor et 
hjelpemiddel som er prisforhandlet, ikke 
kan dekke ditt behov. Vi gjør oppmerksom 
på at dette vil medføre forlenget saksbe-
handlingstid.

Småhjelpemidler
Fra 1.januar kom en ny tilskuddsordning 
som gjør det mulig å få dekket flere ba-
sishjelpemidler. Regjeringen har satt av 8 
millioner til ordningen, og hver enkelt kan 
få tildelt opptil 2000 kroner. 

I 2012 ble en del småhjelpemidler til å 
spise, drikke, kle på seg, lage mat etc. tatt 
ut av folketrygden og hjelpemiddelsent-
ralenes bestillingslister. Endringen har vært 
svært fordyrende og har skapt mye bry for 
alle som trenger slike hjelpemidler. I okto-
ber i fjor sendte derfor FFO og NHF et 
felles brev til arbeidsdepartementet med 
krav om at basishjelpemidlene som var 
fjernet, ville bli gjeninnført i folketrygden 
og NAVs sortiment.

Hvordan søke
Hjelpemidlene som inngår i ordningen må 
være spesielt utviklet for personer med 
funksjonsnedsettelser og tildeles etter 
vanlige regler i folketrygdloven. Du kan 
tildeles støtte på opptil kr 2000, og kan 
først søke på nytt etter fire år. Du søker på 
vanlig søknadsskjema for hjelpemidler. Du 
må legge ved dokumentasjon fra kom-
munehelsetjenesten om dine funksjon-
sproblemer og begrunne behovet for 
hjelpemiddelet du søker om. Dersom du 
får søknaden innvilget, får du utbetalt 
beløpet du har søkt om og kjøper hjelpemi-
dlene selv.

Hjelpemidler i ferien
Skal du på utenlandsreise, ta kontakt med 
NAV Hjelpemiddelsentral i forkant av re-
isen for en gjennomgang av hjelpemidlet 
og evt. avklaring av reparasjon. 

I utgangspunktet kan du ta med hjelpemi-
dlene dine på ferier og kortere opphold i 
EØS-land. 

Dersom du har manuell eller elektrisk 
rullestoler eller annet mekanisk forfly-
tningsmiddel, har du en rett til å ta disse 
med deg til et EØS/EU-land. Du må imi-
dlertid ta kontakt med NAVs Kundesenter 

Hjelpemidler 

Riktig hjelpemiddel

før du reiser slik at vi får dette registrert i 
tilfelle det skulle skje noe med hjelpemi-
dlet under reisen. 

Reparasjoner i utlandet 
Dersom du har meldt fra at du tar med 
hjelpemiddelet på reise, har du rett til å få 
det reparert dersom det går i stykker. Du 
har selv et ansvar for å finne et verksted 
som kan utføre reparasjonen og du må selv 
betale for reparasjonen. Utgiftene får du 
refundert av NAV Hjelpemiddelsentral i 
etterkant. 

Det gis vanligvis stønad til den rimeligste av de hjelpemiddeltypene som dekker behovet. 
På mange områder har Arbeids- og velferdsetaten inngått rammeavtaler med leverandører. 
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Norges Handikapforbund Trøndelag arrangerer Midt-Norsk hjelpemiddelmesse i 
Trondheim spektrum. Messen avholdes for sjette gang og er bitt en viktig 
møteplass.
 
På messa vil ca. 45 organisasjoner, hjelpemiddelprodusenter og leverandører presentere 
seg og sine produkter.  
 
Utstillerne 

  
 
 

 

Gratis seminar onsdag 7. mai  
 
12.30   Ergoterapeuters rolle i boligformidlingen 

v/ 
13.00   Boligtilpasning og funksjonsvurdering av egen bolig  

v/ Tommy Rønne, Husbanken 
13.30   Pause 
13.45   Hjelpemidler i boligen  

v/ Eli Nordvik, NAV Hjelpemiddelsentral 
14.15   Boligpolitikk for alle  

v/ Guri Henriksen, Norges Handikapforbund 
14.45 Slutt  

Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse  
Trondheim Spektrum Hall D (Nidarøhallen) 

Onsdag 7. mai kl. 10.00–18.00 
Torsdag 8. mai kl. 09.00–16.00 

Gratis parkering og inngang. 
Åpen kafè under messa. 

Se oppdatert informasjon på:
www.mn-hjelpemiddelmesse.no
eller ring 72 900 720 for mer info 

Utstillerne har produkter fra et bredt spekter. Fra enkle 
hverdagshjelpemidler som gripetenger og spiseutstyr til 
elektriske rullestoler, biltilpassning og rullestol på to hjul.  
 
Det har vært mye fokus på begrensinger i sortimentet fra 
hjelpemiddelsentralen og prisforhandlede produkter, men 
husk det er mulig å få hjelpemidler som ikke er 
prisforhandlet. På messens hjemmeside finner du link til 
utstillerens hjemmesider og deres produkter.

Drop‐in med NAV
 
NAV Hjelpemiddelsentral vil ha egen 
Drop‐in stand på messa hvor de vil 
utføre periodisk ettersyn av 
hjelpemidler.  
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Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse

Utstillere på Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse 2014

Quality Care AS
Opplevelse av mestring gjennom aktiviteter for alle
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På to hjul

Genny bruker samme prinsipp som Segway og 
holder seg i balanse ved hjelp av gyroteknologi. 
Farten reguleres av hvor mye du lener deg frem-
over eller bakover. Man svinger med styrespaken 
foran. Selv om det høres risikabelt ut oppleves 
den trygg å kjøre. RegionNytt har latt tidligere 
forbundsleder i NHF, Rikard Høyem om å teste 
nyvinningen. 

Etter å fått prøvd Genny inne på kontoret, utendørs og i ramper 
er Rikard fornøyd med hvor enkel den var å bruke. «Det er 
vanskelig å forestille seg at et kjøretøy på to hjul er så stabil. Med 
trening vil denne være et hendig fremkomstmiddel. I tillegg får 
man litt trening selv, fordi man må bruke mage- og ryggmusklene 
jevnt hele tiden», sier Rikard Høyem.

Ikke for alle
Genny’en kan gå ca. 40km med fullt batteri og vil kanskje i første 
omgang være et alternativ for personer med dårlig gangfunksjon 
som i dag bruker scooter.  Fordelen med Genny er at den har 
svært liten snuradius og er liten. Dermed kan den brukes både 
hjemme og når man skal i trange kiosker og butikker. Men den 
krever at man har magemuskler til å kjøre den. I tillegg er det en 
fordel med noe gangfunksjon ved av- og påstigning. 

Forbudt i Norge
I likhet med Segway er det fortsatt  ikke lov å bruke Genny på 
veien enda.  Både Landsforeningen for Ryggmargskadde og 
Norges Handikapforbund vil jobbefor å få denne teknologien 
godkjent. I dag definerer Vegtrafikkloven Rullestol som følgende: 
«Innretning med tre eller flere hjul og/eller belter, som er særskilt 
konstruert for forflytning av en person med redusert gangevne». 
I 1998 var men ikke fremsynt nok til å se rullestoler på to hjul. 
Vi håper at Genny kan være en del av NAVs hjelpemiddelsorti-
ment om noen år. Skal man kjøpe en selv, koster Genny fire 
ganger mer enn Segway. 

Reko
Reko som forhandler Genny holder til på Steinkjer og har mange 
jern i ilden. De har egen attføringsavdeling som selger avklar-
ings- og kvalifiseringstjenester, de driver  service på tekniske 
hjelpemidler, selger kontorrekvisita og hverdags-hjelpemidler, 
utleie og salg av båter, tilhengere, kajakker osv. I tillegg driver de 
Kastvollen Rehabiliteringssenter.  

På hjelpemiddelmessa vil Reko vise frem «Genny 2.0 Urban». 
Dette er en Segway hvor man sitter. 

Genny går 38 km  før ny lading

Genny’en tar liten plass og kan brukes inne og ute.
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Betania Malvik
• Enhet for Raskere Tilbake 
• Enhet for Rehabilitering 

• Enhet for Traumebehandling
7563 Malvik • Tlf. 73 98 08 00

M A L V I K

M E L H U S

H-Bygg
Korsvegen Næringshage, 7212 Korsvegen

Tlf. 72 87 98 85

Lillerønning Snekkerifabrikk As
Kotsøy, 7387 Singsås

Tlf. 72 43 60 60 Fax. 72 43 60 61
PRODUKTER: 

H-vinduet • H-balkongdøren • IPA sidehengsla/
topphengsla vindu • Kjellervindu, Garasjevindu

M I D T R E  G A U L D A L

Coop Obs Selbu
Sentrum, 7580 Selbu

Tlf. 73 81 60 00
Man-fre: 9-21 lør: 9-19

S E L B U

S K A U N

T R O N D H E I M

Nortura SA
Tungavn. 26, 7484 Trondheim • Tlf. 03070

Idrettsveien 2, 7072 Heimdal
prima@prima-as.no www.prima-as.no

Tlf 72 89 43 00

Steigedals Renhold
7332 Løkken Verk, Tlf. 72 49 62 23

M E L D A L

Ze-Sam Traktor og Maskin AS
7223 Melhus, Tlf. 72 85 28 50

M E L H U S

YX Buvika
7350 Buvika, Tlf. 72 86 52 34

S K A U N

Rema Eiendom Nord AS
Kjøpmannsgt. 37, 7011 Trondheim, Tlf. 40 00 50 00

__________________________________________________

Senterforeningen City Syd 
7075 Tiller, Tlf. 72 88 86 66

__________________________________________________

Arkitektkontor Per Knudsen AS
7010 Trondheim, Tlf. 73 52 91 30

__________________________________________________

Fremstad & Rokseth AS
7472 Trondheim, Tlf. 74 84 67 75

__________________________________________________

Falkanger Sko AS
7486 Trondheim, Tlf. 73 54 01 80

T R O N D H E I M

Åfj ord Avløserlag
7170 Åfj ord, Tlf. 72 53 15 50

Å F J O R D

Vi takker alle annonsørene for den fl otte støtten!

Kjøpmannsgt. 17 - Tlf. 73 92 45 00 - www.curato.no - trondheim@curato.no Migosenteret, Selsbakkveien 37, 7027 Trondheim
Tlf. 72 55 56 40 • www.byaasenhelse.no 

• Bydelens eneste bu� kk i helse- og sykepleiear� kler.
• Vi kan komme på hjemmebesøk.
• Gra� s levering av reseptbelagte varer i Trondheim 
    og omegn.

Vi takker alle annonsørene for den fl otte støtten!
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V E R D A L

Russervn. 4, 7650 Verdal
Tlf. 95 07 73 00 

Fax. 74 07 04 05
www.byggmesteran.no

Namsos kommune

N A M S O S

Steinkjer
Bilskadesenter AS

Jaktskippergt. 7
7725 Steinkjer

Tlf. 74 16 67 10

S T E I N K J E RL E V A N G E R

Namsskogan kommune

N A M S S K O G A N

S T J Ø R D A L

STJØRDAL 
KOMMUNE

Tlf. 74 02 88 40
innherred.renovasjon@ir.nt.no

Mesterrør AS
7600 Levanger, Tlf. 74 08 26 88

L E V A N G E R

Leksvik Kommune
7120 Leksvik, Tlf. 74 85 51 00

L E K S V I K

Sikom AS
7650 Verdal, Tlf. 74 08 40 77

_____________________________________________________

Runas Markiser AS
7653 Verdal, Tlf. 74 07 77 53

_____________________________________________________

Elman AS
7650 Verdal, Tlf. 74 07 84 00

V E R D A L

Namdal Pukkverk
7900 Rørvik, Tlf. 91 36 02 41

______________________________________________________

Rørvik Libris
7900 Rørvik, Tlf. 74 39 00 32

______________________________________________________

Ivan Ulsund Rederi AS
7900 Rørvik, Tlf. 74 39 06 55

V I K N A

Vi takker alle annonsørene
for den fl otte støtten!

Utsikten 4, 7500 Stjørdal - Norway
E-mail: post@h-e.no
www. h-e.no

Mobile:  +47 91 91 14 44
Mobile:  +47 41 21 16 26
Mobile:  +47 47 60 14 01
Fax:      +47 74 82 01 47HE Hjelpemiddel

eksperten AS

+ =
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Heis på Værnes

Værnes lufthavn har nå kjøpt inn heis til alle fly som ikke      
dokker ved nesebroer. Dette gjelder i hovedsak utenlandster-
minalen. Heisen er utprøvd og fungerer godt. Husk å melde 
fra om at du ønsker å bruke heisen 48 timer før avreise. 

Sølvnål til Geir Landrø
På årsmøtet til NHF Skaun fikk Geir Landrø NHFs               
hedersnål i sølv for lang og god tjeneste i NHF. Han har 
sittet sammenhengende i fylkesstyret/regionstyret i 20 år 
fra 1993 til 1013, hvorav 8 år som leder. I tillegg har han 
ledet NHF Skaun i til sammen 14 år. 
Geir har deltatt på flere Landsmøter og Landsstyremøter 
og har bidratt til å forme NHF Trøndelag til den organisa-
sjonen vi er i dag. 

NHF Trøndelag takker Geir for hans innsats gjennom 
mange år. 

Uføretoalett og 
konferanserom

På Saupstad sykehjem slipper du å forlate konferansen dersom 
du må på do. I alle fall kan vi tolke skiltingen slik. 

Fotograf: Anne M Sandvik
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Navn:............................................................................................................

Adresse:........................................................................................................

Postnr/sted:..................................................................................................

Løsning sendes innen
1 . mai 2014 til: 
NHF Trøndelag

Kvenildmyra 4, 7072 HeimdalRiktige svar er med i trekningen av 2 Quick-lodd.

Vinner forrige nummer:
Jan M. Almli, Fannrem
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Lokallagsoversikt
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.03.14
NHF Agdenes
v/ Torill Bendiksen
Nygård, 7318 Agdenes
Mobil: 901 92 703

NHF Bjugn og Ørland
v/ Trude Brandvik
Midtrommet 9, 
7130 Brekstad
Mobil: 480 60 978

NHF Flatanger
Kontaktperson: Inger Vedvik
7777 Nord-Statland
Mobil: 918 71 862

NHF Frosta 
v/Janne Viktil
Vigtil Øvre, 7633 Frosta
Mobil: 901 24 793 

NHF Frøya og Hitra
v/ Ruth S. Johansen
7273 Norddyrøy 
Mobil: 995 39 900

NHF Grong 
v/Ann Mari Haugen
Høgbakken, 7870 Grong
Mobil: 926 46 635

NHF Hemne
v/ NHF Trøndelag
Tlf. 72 90 07 20

NHF Høylandet 
v/Johannes Okstad
7977 Høylandet
Tlf. 74 32 11 16

NHF Klæbu
v/Karin M. Solheim Tillerbakk 
Ordfører J. Nerviksv. 17a, 
7540 Klæbu
Mobil: 924 47 725

NHF i Leksvik
v/Monica Berget
Vollavegen 4, 7125 Vanvikan
Mobil: 481 74 040

NHF Lierne
v/Ann-Kristin Støvik
7882 Nordli
Mobil: 976 67 649

NHF Malvik
v/Tone Wiig
Naustanv. 24, 
7560 Vikhammer
Mobil:  957 26 165

NHF Melhus
v/NHF Trøndelag
Tlf. 72 90 07 20

NHF Meråker
v/Steinar Øian
Øian Gard, 7530 Meråker
Mobil: 452 85 442

NHF Midtre Gauldal
v/Trine Anita Korsgat
Spjeldbakkan 17 e, 
7290 Støren
Mobil: 952 30 635  
 
NHF Mosvik 
v/Aino Nyeng
Øverbygdvegen 140, 
7690 Mosvik
Mobil: 482 94 167

NHF Namdalseid
v/ Mariann Gladsø
Mellomveien 8
7750 Namdalseid
Mobil: 995 64 598

NHF Namsskogan 
v/Reidun Mosling
7892 Trones
Mobil: 480 65 669

NHF Nærøy
v/Brynjulf Flasnes
7970 Kolvereid
Mobil: 901 52 184

NHF Oppdal
v/Eirik Lien
Bjerkehagen 7a, 7340 Oppdal
Mobil: 901 10 899

NHF Orkladal
v/ Jan Morten Almli
Håggåveien 5a, 7320 Fannrem
Mobil: 992 50 895

NHF Rennebu
v/Gun Aune
Løkkjvn. 16, Berkåk, 
7391 Rennebu
Mobil: 992 66 599

NHF Rissa
v/ Randi Dyrendahl 
7100 Rissa
Mobil:  988 04 501

NHF Roan og Osen
v/ Eva Nygård
7180 Roan
Mobil: 992 28 990

NHF Røros
v/NHF Trøndelag
Tlf. 72 90 07 20

NHF Selbu
v/Ingar Lien
Innbygda, 7580 Selbu
Mobil: 412 15 208

NHF Skaun                        
v/Morten Handagard
Håggåvegen 6, 7353 Børsa
Mobil: 456 30 927

NHF Steinkjer og omegn
v/Bente Berg Lydersen
Molovegen 13, 7714 Steinkjer
Mobil: 400 16 169

NHF Trondheim
v/Kari Dragsnes
Boks 3093 Lade, 
7441 Trondheim
Tlf. kontoret: 73 92 24 55

NHF Verdal og Levanger 
v/ Odd Steinkjer 
Reinsholm 1F 
7654Verdal 
Mobil: 413 34 469

NHF Vikna 
v/Arve H. Nordahl
Karl Furresv. 1, 7900 Rørvik
Mobil: 958 50 770

NHF Ålen og Haltdalen
v/Odel Ingebrigtsvold
7380 Ålen
Mobil: 936 94 364

NHF Åfjord
v/Bjørg Hansen
Strandaveien 31, 7170 Åfjord    
Mobil: 909 63 037

NHF Stjørdal
v/Eli Anita Faanes 
Storvikavegen 29, 
7500 Stjørdal 
Mobil: 905 86 279

LFA Trøndelag
v/Olaf Baardsgaard
Meisevegen 1
7022 Trondheim
Mobil: 918 82 612

LARS Trøndelag
v/Siv Jorunn Fossum
Haakon Odd Christiansens 
vei 27, 7048 Trondheim   
Mobil: 996 38 146

LKB Trøndelag
v/Marthe Kristin Haugan
Nytrøa 3, 7657 Verdal
Mobil: 907 68 205

LFPS Trøndelag 
Gunnbjørg Lambertsen
Sunnlandsv. 52a, 
7032 Trondheim
Mobil: 980 59 169 
   
A.L.F  Nord-Trøndelag
v/ Svein Bedin  
Høyslo, 7600 Levanger
Mobil: 951 56 481
 
A.L.F  Sør-Trøndelag
v/ Bjørn Brustad
Rådyrsv. 2 b, 7100 Rissa
Mobil: 994 50 041

LFS Trøndelag
v/ Kristin Kvaal
Boks 4188 Valentinlyst, 
7451 Trondheim 
Mobil laget: 960 17 389

NASPA i Trøndelag
v/Anne Berit Nilsen Alstad
Okkenhaugveien,
7604 Levanger
Tlf. 472 60 358

HBF Sør-Trøndelag
v/ Vigdis Fagerheim
Kristianstenbakken 13, 
7014 Trondheim
Tlf 991 63 025

HBF Nord-Trøndelag
v/Sunniva Marie Leirfall
Ligaardveien 3, 7500 Stjørdal 
Mobil: 908 94 233

LFN Trøndelag
v/Randi S. Gilles 
Snauan, 7074 Spongdal
Mobil: 932 49 831
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Servicehund
Jeg søkte servicehund først i 2006 etter å ha lest om 
Servicehundprosjektet til NHF Øst.  Da det ikke fantes penger 
til å formidle Servicehund etter at prosjektet med 
ekstrastiftelsen før 2006 var ferdig, ble det ingen servicehund.

Tekst: Frode Hermansen

Først i 2013 ble jeg kontaktet av NAV ang prøveprosjekt på Serv-
icehund. NAV skrev at i samarbeid med bruker ønsker de å 
kartlegge hva hunden skal erstatte og foreta funksjonsvurder-
inger. Fører servicehund til økt selvstendighet og bedre funksjon? 
NAV ønsket også noe igjen i form av at utgift på BPA kunne bli 
lavere med Servicehund i stedet for BPA.
Jeg ble med i prosjektet og fikk hund i november 2013 på ett 
samtreningskurs over 14 dager med tre andre. Bra kurs med mye 
teori og praktisk trening i SKI storsenter. Mye folk som pilte hit 
og dit på storsentret, men hunden gjorde som den fikk beskjed 
om og ble ikke distrahert. Selv mat på gulvet som sikkert luktet 
godt rørte den ikke selv om hunden var sulten.
Prosjektet Servicehund går over 2 år med månedlig rapportering 
til NAV og Hundeskolen. Når prosjektet er ferdig kan Servicehund 
bli ett godkjent hjelpemiddel som flere da kan søke på. I dag er 
ikke Servicehund ett godkjent hjelpemiddel og alle utgifter må 
jeg derfor dekke selv. Mat, forsikring, veterinær og diverse utstyr 
koster fort over 1000 kr i måneden. Om Servicehund blir ett 
godkjent hjelpemiddel blir det sikkert en mulighet å søke 
grunnstønad.
Jeg har hatt familiehunder tidligere som Mynde, Elghund og Col-
lie, men i å bruke servicehund er jeg veldig fersk ennå. Ser at 
hunden kan gjøre oppgaver som letter hverdagen og at jeg må 
bli flink til å utnytte alt hunden egentlig kan. Hunden har fått lang 
og grundig opplæring av Hundeskolen Veiviseren og har lært 2 
sider med kommandoord der ordene også kan kombineres og 
brukes til å lære nye oppgaver.
Til å begynne med har vi brukt mye tid til å bli ”kjent” og å bli 
sikker på grunn-oppgaver. Det å hente telefonen, hente ved ute 
i boden, lukke og åpne dører, rydde skittentøy og hente hjelp går 
som en lek og har lettet hverdagen. Også å apportere ting jeg 
mister eller ting jeg peker på og å hjelpe meg å bære for eksem-
pel varer enten i munnen eller i kløv er svært nyttig i min 
hverdag. Hunden jeg har er en Labradoodle som er full av en-
ergi og har lyst til å jobbe hele tiden. Til å trekke rullestol ble jeg 
overrasket over hvor sterk hun er og hvilken hastighet som er 
mulig på en manuell stol. Kanskje jeg må montere skivebremser 
på rullestolen…
Når jeg er alene ute i skogen på tur med Terrengen er hunden 
en fantastisk hjelp. Om noe skulle skje og jeg trenger hjelp gir 
det en trygghet. Og hun hjelper meg også å komme inn i hytten 
og kan støtte meg og flytte litt på møbler og diverse. Mye 
triveligere å dra på tur med servicehunden fremfor å dra alene.
Tror hverdagen fremover blir med stadige positive opplevelser 

sammen med ett fantastisk ”hjelpemiddel” og kammeret. Har 
også merket at folk er veldig nysgjerrige på Servicehunden og 
synes dette virker spennende. 
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B Returadresse:	
NHF	Trøndelag
Kvenildmyra	4,	
7072	HeimdalPostabbonnement

Ny heis i stallen
Tekst: Sunniva Leirfall

Handikappede Barns Foreldreforening lokallag i Stjørdal har i fire år 
hatt et prosjekt i samarbeid med Stall Indergaard om å få installert 
motorisert løfteheis i ridehuset. Nå er den endelig på plass.

Bakgrunnen var at det ble etterhvert for 
tungt og krevende for assistenter å løfte 
rytterne opp på hesteryggen. Derfor       
begynte vi å tenke på motorisert løfteheis 
som gjør det enklere.
Utfordringene var å finne en heis tilpasset 
ridehuset, og riktig høyde. Vi hadde heller 
ikke leverandør eller midler til å få til dette. 
Det ble derfor en lang prosess med å finne 
ut av behovet, og hva dette vil koste.
På hjelpemiddelmessen på Verdal i         
november 2013 kom vi i kontakt med 
Linkol Norge. Vi fikk etterhvert tips om 
hvor vi skulle søke midler, og hvordan 
søknaden skulle skrives. Det ble sendt 
søknader til både næringsliv, ulike fond, 
og stiftelser. Vi begynte etterhvert å få løst 
ut midler, men den største giveren kom 
fra Gjensidige stiftelsen i år, og dermed 
var alle økonomiske utfordringer løst.
Det har tatt fire år. Vi ble sendt på kurs i 
forhold til hvordan søknader skal skrives, og 
hvordan vi skulle fronte prosjektet. Vi fulgte 
med på stiftelser, og hva slags kriterier de 
hadde i sine vedtekter i henhold til dette 
formålet. Vi brukte media også i en periode 
for å belyse behovet for heis samt ønske om 
å få inn penger. 
Nå skal vi i løpet av våren 2014 ha snorklip-
ping  og offisiell åpning av heisen med 
media tilstede. Ønsket er å få fysioterapeut 
på ridningen slik at vi kan få terapiridning 
på plass igjen.
Nå ønsker vi å synliggjøre flere lokallag 
om at det finnes muligheter for at de også 
kan gjøre det samme.
Vi vil takke Gjensidige Stiftelesen, Stjørdal 
Ungdomsråd, Sandfærhus parkering for 
midlene vi fikk inn. Takker også NTE, 
Brødrene Hoftstad og Linkol Norge for 
leveranse av utstyr. Og ikke minst vil vi 
takke Linda Eie Indergaard for at vi fikk 
installert heisen i hennes ridehus. Vi håper 
at heisen vil medføre at flere ser mulig-
heter med å komme seg på hesteryggen 
og få muligheten til å ri.


