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2020: Et utfordrende år for NHF Øst
Fra nyttår er NHF Øst en av to regioner i Viken Fylkeskommune, som er Norges
største fylke med 1,2 millioner innbyggere og som består av hele 51 kommuner.
Arbeidet i Viken vil bli organisert etter FNs 17 bærekraftsmål.
Målene er gruppert i fire områder.
• Sosial bærekraft
• Økonomisk bærekraft
• Miljømessig bærekraft
• Samarbeid

Viken har etablert råd for personer med nedsatt funksjonsevne med 12 medlemmer,
3 politiske valgte og 9 valgte fra funksjonshemmedes organisasjoner. SAFO har
4 medlemmer i rådet, og Sverre Bergenholdt fra SAFO Øst er valgt som leder.
Vi oppfordrer NHFs medlemmer til å ta kontakt og å komme med innspill på
saker til SAFOs medlemmer i rådet.
NHFs virksomhetsplan for 2020 sier at dette er året for holdningsendring.
Virksomhetsplanen er et verktøy som vi håper alle ledd i NHF skal arbeide med i år,
det skal være med på å realisere vårt samfunnsoppdrag vedtatt av landsmøtet.
Det er meget VIKTIG at lokallagene arbeider med planen, og ser utfordringene i
egen kommune. Noen viktige temaer er likestilling - menneskerettigheter – BPA –
diskrimering – transport – en skole for ALLE.
Nå har tiden kommet for å gjennomføre årsmøte i lokallag og regioner,
28. mars avholder NHF Øst sitt årsmøte på Quality Hotel Entry, Mastemyr.
Så vil jeg minne om at det i denne utgaven av Regionnytt er en kursoversikt over
NHF Øst og SAFO Øst sine kurs for 2020 (napp den ut å ha den lett tilgjengelig).
Det er viktig at så mange som mulig av både medlemmer og tillitsvalgte deltar i opplæringen. Om en er ny, eller har erfaring fra arbeid i organisasjonen eller råd, er det
viktig å delta. Det er alltid noe nytt om lover og forskrifter, og det er viktig å delta med
erfaringen DU har fra din hverdag.
I NHF Øst administrasjonen har organisasjonskonsulent/ungdomsmedarbeider
Gyda Nullmeyer fått innvilget permisjon i ett år for å tiltre stillingen som daglig leder
i NHFU, vi ønsker lykke til. Samtidig ønsker vi velkommen til Soraya Baker som rett
etter påske kommer til NHF Øst sitt regionskontor som vikar for Gyda.
Arild Karlsen,
Regionleder NHF Øst
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HELT PÅ GRENSA

Hvordan kle på seg
med en kleshenger
Hvordan kle på seg med en kleshenger, er det i det hele
tatt mulig? Etter å ha strevd en times tid, ja så viste det
seg at det var fullt mulig. Bakgrunn for dette eksperimentet var at gubben var borte. Gripetanga lå ikke der
den skulle, og jeg gadd ikke å sette meg tilbake i rullestolen for å finne gripetanga som jeg vanligvis bruker.
Ved siden av doen var en kleshenger, og etter mye pes
fikk jeg på meg buksa (hadde gått mye fortere å hente
den røde tanga selvfølgelig). Det spennende er jo at
kleshengere er mye billigere en gripetenger.

Jeg er inne i en periode der hjelpemidler er i fokus.
I 2020 skal bilen skiftes ut, og samtidig må også rullestolene skiftes. Etter mange mail har vi nå kommet
fram til den rette rullestolen. Jeg satte noen krav. Jeg
må kunne komme meg ut og inn av stolen uten hjelp.
Jeg må kunne fungere på jobb og jeg må sitte godt. Den
gamle stolen har jeg brukt i 12 år, og er ikke pris
forhandlet. Firma som solgte denne stolen har solgt
rettighetene til et nytt firma, og de igjen har valgt å
fokusere på en helt annen modell. Så dersom en krever
den gamle modellen, og får hjelpemiddelsentralen med
på det, må den spesialbestilles fra Danmark. Og siden
jeg jobber med hjelpemidler vet jeg at når tiden kom
mer, og du trenger reservedeler, tar dette lang tid.
Ikke kan jeg stole på teknikerne heller, de vil ikke kjenne
stolen godt nok. Jeg bare hater å bytte rullestol. I går
hadde jeg besøk av en saksbehandler og to teknikere,
jeg hadde også en lokal ergoterapeut. Da hadde jeg på
forhånd vraka permobil, den stolen hadde feil fotbrett.
Puma forsvant i samma slengen, og vi satt igjen med en
helt ukjent stol. Den mangler noe vesentlig, nemlig
negativ tilt. Nesten ingen stoler har det. Enda så fint det
er å vippe sete framover sånn at vinkelen i hofta blir
bedre for en gammel stiv spastikker med korte armer.
Vi prøvde med skråputer, det gikk dritt. Resultatet er at
jeg må tilpasse meg stolen, siden stolen ikke kan dekke
mine behov.
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Anne Karin Johansen

Jeg er født negativ, så jeg ser for meg mer smerter og
vonde sittestillinger, eller er det bare en vane? Jeg kan
ikke svare på det. For hadde du spurt meg i går hadde
jeg sagt at det er helt umulig å kle på seg med en kleshenger. Og det vil ta litt tid å se hvordan kroppen får det
til i den nye stolen. Det vil ta tid å få ny bil. Iallefall noen
måneder, men fordelen med dette er at jeg kan beholde
den gamle stolen min, så jeg har tid til å venne meg til
hele greia. Men tenk om vi hadde muligheten til å lage
vår egen rullestol. Ta ett permobilsete og en roltec tilt,
kanskje Puma hadde en bedre motor, det hadde vært
en ønskedrøm.
I mitt hode er fortsatt jeg kunden, og kunden har jo alltid rett ikke sant? Men det er jeg som bruker, som i
større og større grad må tilpasse meg hjelpemidlene.
Det er penga som rår også i NAV. Men tanken på å
kunne stå på krava, være stolt, sterk og synlig er vik
tigere enn noen sinne. Jeg er så gammel at jeg kjenner
kroppen min. Jeg er blitt en grinete gammel dame når
det kommer til krav. Jeg har lovet å prøve ut stolen, for
den var faktisk veldig god å kjøre. Jeg likte også å sitte i
den, men jeg kan ikke bli en stillesittende rullestolbruker. Jeg vil vaske bikkja sjæl, og jeg vil bake kaker, og
det er da jeg bruker tilten. Det blir som å ta med godstolen på kjøkkenet, ikke enkelt å fungere der. Men
tiden vil vise. Kanskje tar jeg nok en gang feil. Det er
viktig å se muligheter, men samtidig er det viktig å være
realist.
Vi snakkes.
Helt på grensa,
Anne Karin Johansen
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ADVOKATSPALTE

PLEIEPENGER FOR SYKE BARN
■ Av advokat Ida Grændsen, Advokatfirmaet Halvorsen & Co

Hvis barnet ditt blir sykt, og du må være hjemme fra jobb
over lengre tid for å yte omsorg og pleie for barnet, kan du
ha krav på pleiepenger fra NAV. Pleiepenger gis som kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Ytelsen har en klar
parallell til sykepengeordninger, hvor det gis tilsvarende
kompensasjon for tapt arbeidsinntekt som følge av egen
sykdom.

Før lovendringen var varig sykdom unntatt fra ordningen.
I dag vil foreldre med barn med varig sykdom, forutsatt at
øvrige vilkår er oppfylt, også ha krav på pleiepenger. Mange
foreldre med varig syke barn opplevde å gå inn og ut av
ordningen, avhengig av hvor i sykdomsforløpet barnet var.
Formålet med lovendringen var blant annet å gi foreldre
med varig syke barn mer forutsigbarhet.

Sykdom, skade eller lyte

Hvem har krav på pleiepenger?

Det fremgår av folketrygdloven § 9-10 at et medlem av folketrygdloven som har omsorg for barn under 18 år, har
rett til pleiepenger når barnet på grunn av sykdom, skade
eller lyte har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, og medlemmet derfor må være borte fra jobb.

Det er personen som har omsorgen for barnet som kan
søke pleiepenger. Det er ikke et vilkår at man bor sammen
med barnet, men det er et vilkår at den som søker er
sammen med barnet mens det er innlagt, eller er hjemme
med barnet når omsorgen ytes. Normalt er det barnets
foreldre som vil ha krav på pleiepenger, men også andre
med omsorg for barnet kan søke om dette.

Både fysisk og psykisk skade omfattes. Lyte er medfødt tilstand som likestilles med sykdom.
Før lovendring i 2017 var det et vilkår for pleiepenger at
barnets sykdom var alvorlig. I dag er inngangsvilkåret mindre strengt, slik at det er tilstrekkelig at sykdommen eller
skaden er alvorlig nok til å medføre et behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Videre er det et vilkår at barnet har vært
til behandling hos sykehuslege eller en lege i spesialisthelsetjenesten, og det må legges frem legeerklæring fra
slik lege. Det er altså ikke tilstrekkelig med legeerklæring
fra fastlegen.

Hvor mye får man?
Man kan få pleiepenger i maks 1300 dager. Det er mulig å
gradere pengene, og det er mulig å fordele disse mellom to
foreldre. Ved uttak av 100 % pleiepenger vil man kunne ha
krav på pleiepenger i maks fem år sammenhengende.
I visse tilfeller vil man kunne ha krav på pleiepenger lenger
enn 1300 dager. Vilkåret er da at barnet det ytes omsorg for
er under 18 år, og at behovet for kontinuerlig tilsyn og pleie
er begrunnet i livstruende sykdom eller skade.

Sosiale problemer gir ikke grunnlag for pleiepenger, men
hvis de sosiale problemene fører til sykdomstilstander, vil
man likevel kunne ha krav på pleiepenger.

I noen tilfeller vil to personer begge ha krav på 100 % pleie
penger. Dette avhenger av barnets omsorgsbehov, og dette
må dokumenteres.

Før lovendringen i 2017 fikk man ikke pleiepenger for
omsorg for barn over 12 år. I dag er grensen hevet til 18 år,
men det gis likevel pleiepenger for omsorg for barn over 18
år, dersom barnet har utviklingshemming og har behov for
kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av livstruende eller
annen svært alvorlig sykdom eller skade.

Grunnlaget for utbetaling av pleiepenger følger samme
system som grunnlaget for utbetaling av sykepenger. Det
vil si at man får kompensert 100 % av inntekten første året,
men begrenset til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. I
dag utgjør dette 599 148,-. Pleiepenger utbetales fra første
dag. I de påfølgende år får man dekket 66 % av inntekts
tapet.

Behov for kontinuerlig tilsyn og pleie
Det kan i visse tilfeller være usikkert om sykdommen medfører behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, slik som ved
mer kortvarig sykdom. I slike tilfeller vil man kunne søke
omsorgspenger («hjemme med sykt barn-penger»).

Hvordan søker man?
Søknad om pleiepenger kan finnes på www.nav.no. Til søknaden vedlegges legeerklæring fra sykehuslege/lege i
spesialisthelsetjenesten. I tillegg må arbeidsgiver sende
en inntektsmelding til NAV.
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Tilgjengelighetsdag i Sarpsborg
NHF som organisasjon har vedtatt å satse på en målgruppe som mange organisasjoner,
inkludert oss selv, har store problemer med å nå ut til, personer i alderen 25-45 år. For å
skape nettverk er det nødvendig med samlinger som treffer målgruppen og som oppleves
meningsfylt og viktig for en målgruppe med lite tid i en hektisk hverdag.
■ Tekst: Gyda Nullmeyer, Ungdoms- og organisasjonskonsulent i NHF Øst

I den forbindelse fikk NHF Øst støtte til å gjennomføre et
prosjekt i 2019 og 2020. NHF Øst er ofte i Sarpsborg i
forbindelse med våre kurs, men vi er sjelden utenfor
konferansehotellet. Vi sendte derfor en søknad til
ExtraExpress med et ønske om å skape bevissthet rundt
tilgjengelighet for alle i Sarpsborg, og samtidig jobbe for
å skape et fellesskap for unge og unge voksne med nedsatt funksjonsevne, bosatt i kommunen.
For å nå målet planla vi å besøke det nye kommunale
helsehuset med omvisning, og få informasjon om mulighetene til å bruke bygget. Dette var både for å sikre tilgjengelighet, men også for å skape en møteplass for et
fellesskap av unge/unge voksene med nedsatt funksjonsevne, og vårt lokallag i Sarpsborg. Dette gjennomførte vi på FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 3. desember. Vi var syv personer fra NHF
Øst, NHF Sarpsborg og NHFU som møtte på helsehuset
til omvisning og samtale med koordinator Irene Merlid
og helsesjef i kommunen Øivind Werner Johansen. De
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presenterte helsehuset, sitt tilbud, og hvilke muligheter
organisasjonene hadde der.
Vi gjennomførte også en tilgjengelighetsrunde på offentlige steder i byen, hvor vi sjekket tilgangen til lokale
cafeer, butikker og offentlige bygg, og vi hadde et møte
med politikere på turstien ”Bryggepromenaden”. Her
fortalte vi om våre opplevelser i byen, og hvorfor tilgjengelighet lønner seg sosialt, samfunnsøkonomisk og for
likestilling av kommunens innbyggere. Dette gjennomførte vi på FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 3. desember. Vi var tre stykker fra NHF
Øst og NHFU som møtte ordfører Sindre Martinsen-Evje
og tidligere leder for planutvalget i kommunen, Tor Egil
Brusevold. Etter en runde på Glengshølen, St. Maries
plass og i gågata spiste vi og lokallaget i Sarpsborg lunsj
med Tor-Egil Brusevold. Her snakket vi mer sammen
om fokuset på tilgjengelighet i Sarpsborg, samarbeidet
med det kommunale rådet for funksjonshemmede og
videre planer. Spesielt var vi glade for å se og høre om

fokuset på å ha tilgjengelig lekeplass og apparater som
kan brukes av alle barn.
Utover dette planlegger vi i løpet av 2020 å arrangere
grilling og sosialt samvær på grillplassen. Hit ønsker vi
spesielt å invitere unge/unge voksne med nedsatt funksjonsevne og deres familier, til grilling, leker og sosialt
samvær. Vi håper at prosjektet vil skape en oppblomstring av et lokalt fellesskap blant målgruppen i
Sarpsborg. Vi håper også å se en positiv utvikling for
ungdomsorganisasjonen vår når det kommer til medlemmer og aktivitet i Sarpsborg og Østfold generelt.
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AKTUELT politikk og forskning
Ny likestillingsminister
■ Tekst: Ida C. Freng
■ Foto: Liv Aarberg

Da Frp gikk ut av regjeringen på nyåret var det duket for endringer i
statsrådskabalen. Venstres Trine Skei Grande ble kunnskaps- og
inkluderingsminister, og ny kultur- og likestillingsminister er Abid Q. Raja
fra samme parti. Raja er advokat av yrke og har tidligere markert seg som
en frittalende forkjemper for religionsfrihet, mangfold og miljøvennlig
transport. Han har snakket åpent i media om å bli født med funksjons
nedsettelsen analatresi, og om hvordan det var å vokse opp i et
minoritetsmiljø i Oslo.

Saksøkte staten

Medlemsvekst i NHF Oslo

■ Tekst: Ida C. Freng

■ Tekst: Ida C. Freng

19 år gamle Hannah Lunden tok i februar
BPA-saken sin til retten. Leger anbefaler at hun
får brukerstyrt personlig assistanse døgnet
rundt, men kommunen vil kun gi henne 15 timer
i døgnet, melder Handikapnytt. Hannah og familien hennes går til sak mot staten, ved Helseog omsorgsdepartementet, for å få prøvd
Fylkesmannens vurderinger av kommunenes
helsetilbud.

Etter årets første måned kunne organisasjons
konsulent Ola Harald Svenning i NHF Oslo
konstatere at regionens medlemstall hadde økt
med tett oppunder 50 medlemmer på en måned
alene! Og for ordens skyld: Økningen skyldtes ikke
at allerede eksisterende medlemmer hadde betalt
årets kontingent.

– Jeg vil ha frihet som andre på min alder, jeg vil
kunne legge meg når jeg vil og styre dagen min
selv. Det får jeg ikke når jeg må hjem for å få
hjelp etter klokka 21.30. Om jeg skal være ute
senere en dag må jeg gjøre mindre en annen dag
å få hjelp av familie og venner. Det føles ikke bra,
sier hun til magasinet.
Dom i saken er ventet i løpet av mars.

-	Vi ser at det er en god del tidligere medlemmer
som kommer tilbake etter noen års opphold.
Det er veldig gledelig, sier Svenning.
I tillegg ser han en økning i antall husstands
medlemmer der ute i medlemsmassen.
-	Dette er kjempebra! Jeg oppfordrer alle til å
sjekke om det er flere i husstanden som burde/
kan være medlemmer, sier organisasjons
konsulenten.

Hjelpemiddelsentralen får nytt navn
■ Tekst: Ida C. Freng

Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus skifter navn til NAV Hjelpemiddelsentral Oslo fra 1. januar 2020.
Hjelpemiddelsentralen skal betjene kommunene og brukerne i Oslo, Romerike, Follo og Bærum.
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Første mai-markering

■ Tekst: Ida C. Freng

NHF Oslo har fått innvilget 20.000 kr til prosjektet «Førstereis på første mai», som har som mål å mobilisere
enda flere til å delta i NHF Oslo markering i 1. mai-toget. Organisasjonen har nå i flere år deltatt i markeringen,
med klar deltakerrekord under fjorårets markering. Følg med i nyhetsbrev og på Facebook for mer informasjon
om årets arrangement!

LDO-kurs
■ Tekst: Ida C. Freng

I mars kan du delta på gratis kurs hos
Likestillings- og diskrimineringsombudet.
24. og 25. mars inviterer Likestillings- og
diskrimineringsombudet til en rekke halvdagskurs om aktuelle temaer om likestilling og
ikke-diskriminering i arbeidslivet
(NB påmeldingsfrist på LDOs nettsider
17.mars). Nytt av året er et kurs hvor
likestillings- og diskrimineringsloven
gjennomgås paragraf for paragraf. Kursene
passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattvalgte, verneombud, styremedlemmer, ansatte
i arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner eller
andre med interesse for arbeidslivet.

Endelig
levekårsstatistikk
■ Tekst: Ida C. Freng

Kunnskapshullet om funksjonshemmedes levekår
skal det nå gjøres noe med, melder Handikapnytt.
I 2020 kommer Statistisk sentralbyrå (SSB) til å
publisere levekårsstatistikk for utvalgte grupper
av personer med funksjonsnedsettelse, basert på
«personer bosatt i Norge med varig funksjonsnedsettelse som har mottatt en praktisk eller økonomisk offentlig ytelse eller medisinsk behandling i
forbindelse med funksjonsnedsettelsen». Dette
kommer frem i en utredning fra SSB. Mangelen på
slik statistikk var et av punktene FNs spesialrapportør Catalina Devandas pekte på i sin foreløpige
rapport etter sitt besøk i Norge i fjor.
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Sportscamp 2020 for HBF Østfold
HBF Østfold har nå gjennomført årets sportscamp med støtte fra Stiftelsen
DAM, hvor vi benytter alt utstyret vi fikk støtte til fra Sparebankstiftelsen
DNB. Styret startet klargjøringen til Sportscamp uken før, og lørdag var
styret klare for innrykk kl. 10.
Leder HBF Østfold, Runar Tønnesen

Når medlemmene ankom ble de ønsket velkommen av
de medlemmene som allerede var tilstede. Etterhvert
var det barn og voksne rundt omkring i hele lokalet som
lekte og koste seg masse, sammen med alle de andre
som var kommet. Her fikk de leke med ball, spille badminton, kaste med erteposer, spille playstation og
masse masse mer. Når klokken nærmet seg 12:45 og vi
gikk til lunsj, var mange allerede sjekket inn på hotellet
og klare for litt mat. Her fikk vi som alltid fortreffelig
mat, med noe for enhver smak, kanskje til og med litt
for mye. Vi sitter i samlet flokk å nyter maten. Etter en
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times tid er de fleste klare for nye sprell, mange av de i
bassenget, som også bare er å bruke for medlemmene
våre. Vi sprer oss utover i hotellet, noen i badelandet,
andre på rommet for å slappe av litt, noen fra styret går
tilbake til konferanserommet for å åpne for de som
skulle ønske å fortsette lek og moro der.
Neste samlingspunkt var middagen som ble kl. 18. Her
er det buffet som alle medlemmene setter stor pris på,
både for barn og voksne er det noe godt å finne. Vi spiser og koser oss en times tid, og når måltidet var ferdig

gikk de fleste tilbake på rommet for å slappe av eller for
å gjøre seg klar for en tur i hotellets bar. Her er det liv til
langt ut i de små timer, men vi skal møtes til nye eventyr
kl. 10 på søndag.
Dagen bringer litt ny aktivitet, og en høytidelig overrekkelse av premien til vinneren av julens quiz, alt dette før
vi skal dele ut premier til alle deltakerne. Alle sammen
fikk med seg både diplom og medalje for en hederlig

innsats under årets Sportscamp. HBF Østfold ønsker å
bli bedre, og oppfordrer alle deltakerne til å gi tilbakemelding på hva som var bra, men også hva som ikke er
bra. Vi ønsker også tilbakemelding på om det er noe
som savnes og kan investeres i. Andre medlemmer kan
også gjerne komme med innspill til fremtidige arrangementer: https://forms.gle/xZGyNeCbwVzJmqm38
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Aktuelt i lokallagene
NHF Sarpsborg
■ Tekst og foto: Ingelinn Buvik

NHF Sarpsborg har nå avsluttet et aktivt år med flere
ulike aktiviteter og en av de var juleshow med julebord på
Quality Hotel som alle medlemmene var invitert til.To av
våre aktive medlemmer Cato Hansen og Odd Wien deltok
også på juleshowet. De stiller alltid opp på medlems
møtene for å forberede og bidra til at medlemsmøtene
blir vellykket. De er en viktig ressurs for lokallaget som
vi setter stor pris på.

Årsmøte i HBF Østfold
■ Tekst og foto: Styret i HBF Østfold v/ Fredrik Fjeld Johansen

HBF Østfold har i dag 11. februar 2020 avholdt årsmøtet i
foreningen. Ragnhild Skovly Hartviksen ledet oss trygt
igjennom årsmøtet, som takk for innsatsen fikk hun en
powerbank fra HBF Østfold.
Vi vil takke styret fra 2019/2020 for en flott innsats for HBF
Østfold og ønsker det nye styret for 2020/2021 velkommen
og lykke til med jobben videre.
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LKB Akershus på Rømskog Spa
■ Tekst og foto: Silje Camilla Myrhaug

Fredag 1. november
sjekket 20 spente damer
og en yoga lærer inn på
vakre Rømskog spa.
Mange var nye for
hverandre, men det ble
allikevel en varm vennskapelig velkomst hvor
man følte seg godt
mottatt.

Etter å ha sjekket inn og fått skravlet litt installerte vi oss
på både hotellrom og i treningssalen som vi disponerte for
helgen. Det ble sagt noen velkomstord, og delt ut litt info av
lederen vår Mona Lundby og nestleder Torhild Fossum
Magnussen inne i salen, hvor vi hadde rigget oss til på både
matter og madrasser. Etter dette fikk vi hilse på yogalærer
Cecilia Lindgaard som guidet oss gjennom meditasjon og
mindfulness med fokus på pusten. Avspent og med litt mer
ro i kroppen gikk noen av oss opp på rommet og slappet av,
mens andre testet ut spa anlegget. Senere møttes vi for en
nydelig tre retters middag. Det ble så en forholdsvis god
natts søvn.
Lørdagen startet med en god frokost før vi tuslet ned i
salen og fortsatte å lære mer om pusten og hva som skjer i
kroppen ved stress. Det ble øvelser, hvile og meditasjon
frem til en time før lunsj. Da hadde vi tid til egen disposisjon, og mange brukte denne tiden til å vandre rundt i det
naturskjønne området, og knipset noen bilder av en vakker
natur i vakkert sollys. Etter lunsj ble temaet smertelindring
tatt opp, og Cecilia Lindgaard guidet oss gjennom forskjellige teknikker før vi fikk utfolde oss i den nye dansemåten groove, som gir trening på en skånsom måte og samtidig
gir positiv energi. Nina Rokhaug guidet oss gjennom dansen med hjelp av enkle rytmer og bevegelser som kunne
skape glede for kropp og sinn og gi slipp på følelsen av å
skulle prestere. Deretter var det igjen tid til litt egentid, og
mange brukte nå tiden i et utendørs motstrøms-basseng
hvor vi så hvordan dag ble til kveld, og lys til mørke.
Hyggelige ansatte skapte så flott stemning med bål og
levende lys ved bassengkanten. Utrolig flott opplevelse og

anbefales sterkt! Videre ble det servert en nydelig tre
retters på kvelden, glade og fornøyde krøp vi til sengs.
Etter en litt sen frokost og utsjekking gikk vi ned i salen
hvor psykiatrisk sykepleier Anita Guldahl Hansen delte
informasjon fra masteroppgaven sin om bekkenledd
smerter. Deretter hadde vi en kort oppsummering og lunsj.
Etter lunsjen var det å pakke sammen det siste av sakene
og sette snuten hjemover beriket med mange nye opp
levelser, ny kunnskap, nye minner, nye bekjentskaper, og
et ønske om gjentagelse eller videreutvikling av dette
konseptet.
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Tatt på alvor: Amir Hashani
møtte Wenche Pedersen
(i midten) og Sian Ambrose
fra Ruter til en samtale
etter episodene der han
dokumenterte at bussen
kjørte fra ham.

Ruter tar grep
Etter at nestleder i NHFU Oslo Amir Hashani to ganger på under en uke
dokumenterte på video at han ble frakjørt av bussen, har Ruter tatt grep.
Tekst og foto: Elin Vang Kristiansen, tilgjengelighetsrådgiver NHF Oslo

Amir Hashani, som i det siste har hatt noen uheldige opplevelser med sjåfører på bussen, ble torsdag 6 februar
invitert til et møte med ansvarlig for universell utforming
hos Ruter, Wenche Pedersen. Områdeansvarlig for indre
by, Sian Ambrose, møtte også opp som representant for
Ruter.
- Sånt skal bare ikke skje, sier Wenche Pedersen, som er
glad for at Amir, til tross for en stressende situasjon, hadde
tilstedeværelse nok til å filme begge hendelser.
For Ruter var filmen en øyeåpner som tydelig dokumenterte hvordan rullestolbrukere kan oppleve det å ta offentlig transport, og de er også helt klare på at dette er deres
ansvar.
Hashani sier at han forventer nå at det blir gjort noe, og at
det som det enkelt kan gjøres noe med, må skje med en
gang, og Ruter har allerede satt i gang noen forbedringer.
Alle busser er sjekket , og alle ramper skal nå være i orden,
og utstyret for å ta ut rampene skal finnes på alle busser.
Hashani mener at det bør være en del av rutinen at sjåførene sjekker at utstyr er på plass, og at det fungerer, før
sitt skift. Samtidig etterlyser han en holdningsendring fra
sjåførene, for som han sier:
- Jeg ønsker ikke å være den sure gutten som alltid klager, når det er ikke er mitt ansvar om bussen har utstyret
sitt i orden.
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Vi i NHF Oslo har allerede merket at ting er blitt noe bedre,
og det er kommet tilbakemeldinger om at sjåførene er blitt
hyggeligere og mer bevisste sitt ansvar for at også kunder
med rullestol skal komme med bussen.
- Amir har gjort en formidabel innsats med å våge å stå
frem, og han er en tydelig stemme mot hverdagsdiskrimineringen som mange opplever når de beveger seg rundt i
Oslo, sier regionleder i NHF Oslo Magnhild Sørbotten, og
tilføyer:
- Denne gangen håper vi bevisstheten hos Ruter fører til
varig endring, slik at alle føler seg trygge når de skal
bevege seg rundt i Oslo by med offentlig kommunikasjon,
og at de blir møtt på en høflig måte når de gjør det.
Gode og dårlige opplevelser, og gjerne forslag til forbed
ringer, må gjerne formidles videre til Wenche Pedersen på
epost: wenche.pedersen@ruter.no, for som begge representantene fra Ruter sier;
- Hvis vi ikke får vite om det, får de ikke gjort noe med det.

Meld ifra!
Opplever du å bli frakjørt av bussen, eller har du
harr andre negative opplevelser i kollektivtrafikken,
knyttet til funksjonsnedsettelse? Send epost direkte
til Ruters ansvarlige for universell utforming,
Wenche Pedersen wenche.pedersen@ruter.no

UT
PP
NA
KURSMENY
Kurskatalog 2020

Kommer du på kurs?

1.	Likestillingsarbeid og
rettighetskamp.
2. Arbeid i kommunale råd
3. Bli kjent med NHF
4. Holdninger og handlinger
5. 	Ferie og fritid med
rullestol
6.	Høstkonferanse/
lederkonferanse i
NHF Øst
7.	Brukerstyrt Personlig
Assistanse (BPA)
8.	Ledelse, styret og
organisasjonen
9.	Plan- og bygningsloven
(PBL)
10.	Helse, habilitering og
mestring
11.	Utviklingskurs for
likepersoner

• Hvilke kurs skal du på?
• Hvem betaler?
• Hvordan melde seg på?

NB! Det kan komme endringer.
Oppdatert kurskatalog kommer
i neste RegionNytt.
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FEBRUAR

MAI

Kurs om Likestillingsarbeid
og rettighetskamp.

Bli kjent med NHF

Kurset ble avholdt: 11. og 25. februar 2020
(begge kvelder kl. 17.00 -21.00).
Sted: Quality Hotell Entry, Mastemyr.
Målgruppe: SAFO-representanter i Kommunale råd i
Øst, og lokallagene til NHF og NFU
Kursinnhold: Regjeringens handlingsplan og strategi for
likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelser
«Et samfunn for alle». FN-konvensjonen om funksjonshemmede. NHFs likestillingsstrategi som motsvar til
regjeringens «Et samfunn for alle».

MARS - APRIL

Arbeid i kommunale råd
Tid: 9.mars + 25. april 2020.
(Del 1 mandag 9.mars kl. 17-21.
Del 2 lørdag 25. april kl. 11-16)
Sted: Quality Hotell Entry, Mastemyr
Målgruppe: Rådsrepresentanter og medlemmer i
NHF/SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Åpent for
deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Rolle som folkevalgt. Lover og forskrifter
som gjelder representanter i kommunale/ fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Hvordan kan jeg som NHF medlem og representant i
rådet arbeide med disse.
Dette er repetisjon av det fulltegnede kurset i november
2019 hvor ikke alle fikk plass.
Påmeldingsfrist: 1. mars 2020 på epost til
hanne.grimstvedt@nhf.no
Deltakeravgift: ingen

Tid: 11. mai + 19. mai 2020
(Del 1 mandag 11. mai kl. 17-21.
Del 2 tirsdag 19 mai kl. 17-21)
Sted: Kantina hos NHF på Galleri Oslo.
Målgruppe: Nye medlemmer i NHF Øst og Oslo, og
«eldre» medlemmer som vil bli aktive og bedre
kjent med NHF.
Kursinnhold: Enkel gjennomgang av NHFs lover og
retningslinjer, og sentrale dokumenter som
Virksomhetsplan, Interessepolitisk program og
Likestillingsstrategi. Oppgavefordeling mellom sentralt,
region og lokalt, og samarbeid på tvers. Arbeidsoppgaver
i Din kommune.
Kan vi være aktive i NHF uten å være aktiv i lokallag?
Påmeldingsfrist: 4. mai 2020 på epost til
hanne.grimstvedt@nhf.no
Deltakeravgift: ingen

Holdninger og handlinger
Tid: 26-27. mai 2020 (tirsdag kl. 16 til onsdag kl. 16)
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo
Målgruppe: Alle medlemmer i NHF Øst.
Åpent for deltakelse fra andre NHF-regioner.
Kursinnhold: Om å flytte fokus fra det enkelte problem til
holdningene som ligger bak handlingene. Arbeide med
våre viktigste utfordringene, hvilke muligheter vi ser og
hva vi kan gjøre i 2020 for å nå våre mål. Vi bruker NHFs
virksomhetsplan som veileder og verktøy i lokalt og
regionalt arbeid.
Påmeldingsfrist: 26. april 2020
Deltakeravgift: kr. 500

JUNI

Ferie og fritid i rullestol

NB!
Ved påmelding vennligst bruk
NHFs påmeldingsskjema

http://oest.nhf.no
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Tid: 10.- 11. juni 2020
(onsdag kl. 16.00. – torsdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst
(NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre
NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Bli inspirert til å reise eller komme ut på
tur med rullestol! Charterturer og turer å legge opp på
egen hånd. Turer i fjellet og i nærmiljøet. Hjelpemidler
og håndtering av praktiske hindringer. Møte med ulike
tur- og feriearrangører.
Påmeldingsfrist: 10. mai 2020
Deltakeravgift: Kr. 500

SEPTEMBER

PBL - Plan- og bygningsloven

Høstkonferanse/lederkonferanse
i NHF Øst

Tid: 16. – 17. oktober 2020
(fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst. Åpent for deltakelse fra
andre NHF-regioner.
Kursinnhold: Arbeidet med universell utforming i
funksjonshemmedes organisasjoner. Er forskrifter og
Standarder på talefot med NHFs kvalitetskrav.
Gjennomgang av: TEK 10, Veiledningen til TEK 10, Norsk
Standard for UU og Byggeregler og byggetegninger.
Hvordan kan lokallag og det enkelte medlem påvirke i
planer og konkrete tiltak.
Påmeldingsfrist: 16. september 2020
Deltakeravgift: kr. 500

Tid: 4.- 5. september 2020
(fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker.
Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og
landsforeningslag).
Kursinnhold: Status fra region. Oppsummering fra NHFs
landsmøte. Utvikling av egen organisasjon. Aktiviteter i
lokallaget/landsforeningen. Synliggjøring av NHFs
budskap.
Påmeldingsfrist: 14. august 2020
Deltakeravgift: kr. 500

BPA – Brukerstyrt Personlig Assistanse
Tid: 18.- 19. september 2020
(fredag kl. 16.00. – lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU,
NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre
NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Rettigheter og utfordringer i dagens lovverk,
kommunenes plikt til samarbeid. Fritt brukervalg og
konkurranse i markedet om å levere BPA tjenester til
brukerne. Konsekvenser av kommunalt samarbeid om
konsesjonsgrunnlag. Arbeidet i Regjeringens BPA-utvalg.
Hva har skjedd etter at en bruker saksøkte staten for å få
en god BPA-ordning.
Påmeldingsfrist: 18. august 2020
Deltakeravgift: kr. 500

OKTOBER

Ledelse, styret og organisasjonen
Tid: 2.- 3. oktober 2020
(fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Quality hotell, Sarpsborg
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU,
NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre
NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Hva kjennetegner en god leder, og hva er
lederens rolle og fremste oppgaver. Hvilken rolle og hvilke
oppgaver har styret, og hvordan bør styrearbeidet legges
opp. Enten du er valgt som leder eller har andre tillitsverv
i organisasjonen, er du valgt av medlemmene ved års
møtet. Det er grunnleggende for en tillitsvalgt og ha
medlemmenes tillit. Begrepet tillitsvalgt består av to
begrep, tillit – og valgt, dette skal vi også fordype oss noe i
på kurset.
Påmeldingsfrist: 2. september 2020
Deltakeravgift: kr. 500

NOVEMBER

Helse, habilitering og mestring
Tid: 4. – 5. november 2020
(onsdag kl. 16.00. – torsdag kl. 16.00).
Sted: Quality hotell, Sarpsborg.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst
(NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre
NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Fokus på uteaktiviteter, hverdagstrening og
alternative behandlingsformer. Vi lærer om pasientrollen
og egen mestring.
Påmeldingsfrist: 4. oktober 2020
Deltakeravgift: kr. 500

Utviklingskurs for likepersoner
Tid: 16.- 17. november 2020
(mandag kl. 16.00 til tirsdag kl. 16.00).
Sted: Quality hotell, Sarpsborg.
Målgruppe: NHF medlemmer i lokallag og lands
foreninger som enten fungerer som likepersoner, er
sertifiserte likepersoner, eller ønsker å bli likepersoner
Kursinnhold: Rollen som likeperson, læring og mestring,
grensesetting i samtalen. Erfaringsutveksling. Samarbeid
med Lærings- og mestringssentrene.
Påmeldingsfrist: 16. november 2020
Deltakeravgift: kr. 500
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Følg med på http://oest.nhf.no/ for å holde deg oppdatert på det siste om våre kurs.
Vi tar forbehold om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs.
Oppdatert informasjon vil alltid ligge på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut oppdatert
informasjon i løpet av året.
Hvordan melde seg på kurs?
Ønsker du å melde deg på kurs som er presentert i kurskatalogen, tar du kontakt med styret
i ditt lokallag/landsforening. De vil da være behjelpelig med opplysninger og påmeldingsskjema som lokallaget/landsforeningen sender til NHF Østs regionskontor.
Hva er et kurs:
Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra
en time til dager eller måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som moduler hvor
man kan delta på et grunnkurs som man selv kan velge å bygge videre på med nye kurs.
Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder. Kurs til
likepersoner ligger i grenseland mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i
samtaleteknikk, samtidig som likepersonarbeid går som et eget fagområde i NHF,
der man må ha kursbevis for å utøve.
Kurs som går hele året:
Lokallagene i NHF Øst kan søke om inntil fire kurs for egen organisasjon a 10.000,-.
Kontakt for søknad om midler: Arild Karlsen, epost arildkar14@gmail.com eller Tlf. 977 47 975
Datakurs: lokallag søker om kurs for eget lag og regionen skaffer lærer.
Deltakeravgiften – hvem betaler?
For medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst er egenandelen vanligvis kr 500,- som faktureres
ditt lokallag hvis ikke annet er avtalt. Husk å få godkjenning til påmelding fra styret i ditt
lokallag!
For andre medlemmer i andre regioner, er egenandelen kr 2.000,-. Husk og skriv opp hvor
faktura skal sendes.
Påmeldingslenke finner dere på hjemmesiden: http://oest.nhf.no/arbeidet-vart/kurs

AOF Østfold
Postadresse: Postboks 204, 1601 Fredrikstad
Telefon: 691 30 410
E-post: ostfold@aof.no
Besøksadresse:
Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg
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Vårt nye storfylke
VIKEN med 51 kommuner og pr. 1.1.-2020,
1.227.305 mennesker,
store som små.

«Minikart over Viken» Vår nye fylkeskommune VIKEN så dagens lys 1. Januar 2020.
Mange er de aktører, både politisk ansvarlige og medspillere forøvrig som er i gang.
SAFO og NHF Øst/TVB er på plass, bl.a. i Rådet for mennesker med funksjonsned
settelse. Sammen skal vi skape et raust og fremtidsrettet fylke til beste for alle de
som bor i Viken.

Fylkestinget har talt, visjonen er klar; «Viken viser vei» og
bygger på «Bærekraft – Utvikling – Kompetanse». Lista er
lagt høyt, og alle, innbyggere – organisasjoner – nærings
livet – frivilligheten m.v. er invitert til deltakelse. SAFO og
NHF Øst/TVB er på plass. JA, allerede tidlig i 2018 meldte vi
vår interesse. Hva er så Viken, og hvordan kan vi best fylle
vår rolle – ta vår plass i «gigantfylket Viken»?

Hva - Hvem er Viken?
Viken er en av Norges 11 fylkeskommuner, et viktig forvaltningsorgan mellom Staten og kommunene med flere spennende ansvars- og arbeidsoppgaver. I Viken finner vi 51
kommuner og ikke mindre enn drøye 1, 2 millioner mennesker. Det er de tre tidligere fylkene Akershus – Buskerud
– Østfold som er slått sammen. Fylket strekker seg rent
geografisk fra Hemsedal i Nord, Hol i Vest, Halden i Sør og
Aurskog/Høland i Øst med all den variasjon og muligheter
dette fører med seg. Spennende å finne den beste veien
fremover, dekke opp de ulike interesser. SAFO/NHF skal
være både synlig og tydelig.

Hvilke hovedområder –
oppgaver har Viken ansvaret for?
Oppgavene er flere, bl.a. Regional utvikling og planlegging,
samferdsel (inkludert TT-ordningen), videregående skole
og opplæring (herunder Voksenopplæring), folkehelsearbeidet og tannhelsetjenesten, kultur – idrett – friluftsliv
m.m. Innenfor dette vil våre medlemmer og funksjonshemmede i sin alminnelighet oppleve at satsing på UUtforming,
deltakelse - tilrettelegging for alle er en viktig målsetting.
Likeledes skal frivillig sektor, herunder også funksjonshemmede og våre organisasjoner, sikres mulighet for deltakelse, ta del i samfunnsutviklingen.
De lovpålagte medvirkningsorganene for slik deltakelse er
allerede opprettet. Så langt er Eldrerådet, Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse (av meg forkortet til RFF
Viken) og Ungdommens Fylkesråd etablert og i full vigør.
Om kort tid vil Vikens Flerkulturelle råd se dagens lys.
Dette er en nyskapning – sikrer enda større deltakerbredde
i Viken. Vi er alle tatt inn i varmen, invitert til deltakelse og
påvirkning allerede.
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Hva kan vi allerede nå i februar 2020 se.
Tar Viken våre interesser på alvor?
Selv om Viken bare har noen uker bak seg, og at medvirkningsrådene – dialogen med våre organisasjoner bare så
vidt har startet opp, kan vi se konturene av en spennende
og utfordrende fremtid. Ikke minst i forhold til Vikens verdigrunnlag – holdninger hos politisk/administrativ ledelse –
gitte signaler om medvirkning/deltakelse. Noen få eksempler/satsingsområder:
•	Regional planstrategi, Vikens overordnede styringsog policydokument. Frem til høsten 2020 utformes dette
viktige dokument, «grunnlaget for hverdagen vår». I
denne sammenheng må man se helheten, ikke bare
innad i eget fylke, men også over fylkesgrensa, ikke
minst til Oslo (Kollektivtrafikken). Fylkesmannen er
også viktig å ha dialog/samarbeid med. Regionalt følge
opp dialogen/fellesskapet slik at de 51 kommunene får
best mulig vilkår – samarbeid m.v. Allerede i 2020 håper
jeg at RFF Viken kan ta initiativ til og være arrangør av
en årlig konferanse «Fylkesrådet – De kommunale råd
for funksjonshemmede». Videre håper jeg på formelle
som uformelle møteplasser med Oslo fylke og
Fylkesmannen Oslo/Viken.
•	Fylkestinget har allerede stadfestet at UUforming er
en av bærebjelkene i Vikens arbeide fremover. I denne
sammenheng er FNs bærekraftsmål førende for Vikens
engasjement og arbeid. Jeg tror heller ikke at det er tilfeldig at Viken allerede er i gang. Den 24. februar fant
sted UUoppstart, en egen heldagskonferanse. Gjennom
tverrfaglig samarbeid innad i Viken skal det i første
omgang utvikles en egen UUstrategi. RFF Viken var med
fra første samling og kommer til å følge prosessen nøye
fremover.
•	Første nasjonale idrettsarrangement i Vikens regi er
Vinterlekene for utviklingshemmede på Geilo 29.3.
– 1.4. 2020. Her er invitert deltakere fra hele fylket og
Viken følger opp en over 30 år gammel tradisjon fra
Buskerudsiden. I 2019 var rundt 100 deltakere på
plass fra de gamle fylkene. Her ser vi at Viken ønsker
å legge til rette for bred deltakelse. For gruppen det
berører er dette utrolig viktig. Samtidig setter Viken
her en viktig standard.
•	TT-ordningen løper videre. For 2020 er det de tidligere ordningene som legges til grunn. Dette for å
sikre at tidligere ordninger ikke stopper opp før ny
ordning er på plass. Morgendagens TT-ordningen vil
helt klart være en av de viktige saker i RFF Viken.
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•	Også andre tidligere ordninger løper videre i 2020.
Det gjelder bl.a. de gamle tilskuddsordninger, drifts/
aktivitetstilskudd for funksjonshemmedes organisasjoner og Voksenopplæring. Inntil noe nytt har erstattet de tidligere ordningene er det viktig at man har
sikkerhet for at slike tilskuddsordninger ikke stopper
opp. En utfordring her, det var til dels store forskjeller
på tidligere ordninger, fylke til fylke. I en overgangsperiode tror jeg derfor at det er viktig å følge med –
være litt «vaktbikkje». – slik at man ikke får utilsiktede utfordringer. Alle våre organisasjoner – uavhengig
av tidligere fylke bør sikres rimelig drift/aktivitet. Ikke
minst med tanke på lengre reiseveier – økte kostnader nå som vi skal dekke et mye større fylke og ikke
minst får nye oppgaver / utfordringer.
•	Videregående skole – utdanning – voksenopplæring –
UUforming er andre viktige temaer som RFF Viken
rask vil måtte se på. Her har allerede Ungdomsrådet
signalisert et ønsket samarbeid med RFF Viken rundt
«høyere
utdanning
og
funksjonshemmede».
Ungdomsrådet sier selv «dette kan de lite eller ingen
ting om». De har derfor allerede ytret frempå, kan vi
ha en dialog – et samarbeid her. Ikke minst i forhold
til UUforming.
•	RFF Viken eller «Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse» som er det fulle navnet har allerede
startet opp. Den 13. januar ble jeg, Sverre Bergenholdt
valgt til leder av rådet. Nestleder ble fylkesvaraordfører Kathy Lie (SV). Vi har sammen med rådets tildelte
sekretariat startet opp med planlegging – skape
grunnlaget for et aktivt og fremoverlent råd. Her er
mye kompetanse og erfaring. (Se egen rådsliste).
Når dette leses har trolig rådet gjennomført sitt første
ordinære rådsmøte, fredag 28. februar 2020. Da regner jeg
med at vi har bak oss rolleavklaring – funnet arbeids-form
oppgavefordeling m.v. Så nå er det bare å brette opp
ermene, stå på – løpe eller rulle i vei. Sammen skal vi
videre, ny rapport følger i Regionnytt fremover.
PS! Er det noe du vil spørre om i forhold til Viken og/eller
rådet send en mail til NHF Øst (kontoret). Ikke minst
håper jeg at vi får tilbakemeldinger som vi kan ta med oss
videre i vårt arbeide, evt. sette nye saker på dagsorden.
Hei så lenge!
Sverre Bergenholdt

Den 13. januar 2020 ble Rådet
for mennesker med funksjonsnedsettelse 2019 – 2023
i Viken konstituert. Rådets
leder og nestleder er, Sverre
Bergenholdt (NHF Øst/SAFO)
og fylkesvaraordfører Kathy
Lie (SV) som gleder seg til å
ta fatt – sette var sak – våre
interesser på dagsorden.

Rådet for mennesker med
funksjonsnedsettelse 2019 – 2023 i Viken
Rådet har 12 medlemmer og 12 varamedlemmer, nedenfor ser du rådets sammensetning i sin helhet.
Medlemmer:
Sverre Bergenholdt (leder) – SAFO, Norges Handikapforbund Øst (NHF)
Kathy Lie (nestleder) – Fylkesvaraordfører og politisk representant fra SV
Josefine Skåland – FFO Akershus, Unge funksjonshemmede
Reidar Lauritsen – FFO Buskerud, Norsk revmatikerforbund
Trond Hegerstrøm – FFO Østfold, Mental helse
Gunn Karin Karlsen – FFO Østfold, Hørselshemmedes landsforbund
Åse Synnøve Jakobsen – SAFO, NHF TVB (Buskerud)
Celina Sjøberg – SAFO, Handikappedes Barns Foreldreforening Østfold
Alette Reinholdt – SAFO - Norsk Forbund for utviklingshemmede Viken
Rune Kløvtveit - Norges Blindeforbund (Buskerud)
Martin Ludvigsen (medlem), politisk representant fra AP
Morgan Langfeldt (medlem), politisk representant fra Frp
Varamedlemmene:
Runar Kvam - FFO Buskerud, Norges Blindeforbund
Ragnhild Skovly Hartvigsen – SAFO, NHF Øst
Tine Lillemoen Asklund - FFO Akershus, Autismeforeningen
Roar Høidal – SAFO, NHF TVB (Buskerud)
Lena Torgersen – FFO Buskerud, Mental helse.
Eileen Gundersen - SAFO, Norsk Forbund for utviklingshemmede Viken
Rune Hansen Gunnerud - FFO Buskerud, Norsk revmatikerforbund
Inger Marie Nilsen – SAFO, NHF TVB (Buskerud)
Elisabeth Strengen Gundersen, Varamedlem politisk representant fra SP
Cecilie Agnalt, Varamedlem politisk representant fra AP
Trine-Lise Østlund-Blime, Varamedlem politisk representant fra H
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Nyhetsbrev fra
NAV Hjelpemiddelsentral Østfold
Tilskudd fra husbanken
Fra januar 2020 vil tre tilskudd bli overført som
rammetilskudd til kommunene:
• tilskudd til etablering
• tilskudd til tilpasning
• tilskudd til utredning og prosjektering

Midlene blir ikke lenger fordelt fra Husbanken hvert år,
og kommunen må sette av midler til disse for-målene i
økonomi- og budsjettplanen. For mer info se
husbanken.no

Bildestøtte i samtale med
innvandrere og flyktninger
For å oppnå bedre samhandling og økt brukermed
virkning ved formidling av hjelpemidler har NAV
Hjelpemiddelsentral Nordland laget bildebasert
materiell til bruk i kommunikasjon med innvandrere
og flyktninger. Ønsker du å vite mer om dette?
Se kunnskapsbanken.net for mer informasjon om
hvordan dette kan tas i bruk.

Varierende bruk av kommunale råd
Kommunale råd for per-soner med funksjonsned
settelse blir rådspurt om universell utforming og tilgjengelighet i bygg, mens tjenestene og tjenesteinnholdet i kommunene i liten grad berøres. Dette
kommer fram i en undersøkelse Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO) har gjennomført. 23 % av
rådene i undersøkelsen, svarer at de sjelden eller aldri
blir spurt i det hele tatt. Videre viser undersøkelsen at
det er store forskjeller på hvordan rådene involveres.
Rådene må som regel selv hente inn saker, da få kommuner har rutine på å sende aktuelle saker til rådet.
FFO har klare anbefalinger både til rådene selv og til
kommunene på bakgrunn av resultatene.
Undersøkelsen ligger i sin helhet på bufdir.no.
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Program for foreldre som har barn med
funksjonsnedsettelser
Situasjonen til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser er meningsfull og lærerik, men den kan
også være tøff og ensom. Det er vanskelig å ta vare på
seg selv. Akershus universitetssykehus har utviklet et
selvstudieprogram for å nå mange foreldre.
Programmet er delt opp i syv moduler, og hver modul
består av både korte filmer, oppgaver og øvelser.
Du kan lese mer om programmet på
kompetenteforeldre.no.

Man trenger jo egentlig ikke bein
for å kjøre gravemaskin
Thomas har vært lam fra livet og ned siden en stygg
innebandyulykke i 2008 og er derfor rullestolbruker.
Han lever likevel et aktivt liv og har vært parautøver i
grenene alpinkjøring og kjelkehockey. Med sistnevnte
var han med på å vinne bronse i OL i 2010. I dag er han
maskinfører på fulltid. I et intervju i «Fri fagbevegelse»
skryter han av samarbeidet med NAV og NAV
Hjelpemiddelsentral for å finne løsninger.
Se FriFagbevegelse.no for reportasjen i sin helhet.

Grunnkompetanse om alternativ og
supplerende kommunikasjon (ASK)
Statped har laget en e-læringsressurs om å utvikle og
støtte opp om kommunikasjon hos mennesker med
forsinket eller manglende talespråk. Målgruppene er
brukere av ASK, foreldre og pårørende, ansatte i
PP-tjenesten, personale i skoler og barnehager og
andre interesserte. For mer info, se
kunnskapsbanken.net

Kryssord
Løsninger
side 24.
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En bærekraftig framtid for alle
Kommentar: Bianca Bernhoft Løkkeberg

NHF er som kjent en del av paraplyen SAFO, Samarbeids
forumet av funksjonshemmedes organisasjoner. På deres
nasjonale konferanse 25.-26.1, så tok de blant annet opp
FNs bærekraftsmål og hvordan disse kan knyttes til vårt
arbeid. Hvorfor det, tenker du kanskje, er ikke FN veldig
langt unna vårt liv her i Oslo? Hva har bærekraft å gjøre
med utfordringene vi møter på i hverdagslivet?
Både den norske stat, mange kommuner og mange andre
aktører ser i økende grad mot bærekraftsmålene som en
veileder mot en global, bærekraftig framtid. Vi i NHF har
de siste årene hatt et stadig større fokus på hvordan vi kan
knytte menneskerettigheter til argumentene våre om likestilling for funksjonshemmede. Vi har også vært opptatte
av å markere oss på 3. desember, FN-dagen for funksjonshemmede, noe vi gjorde med brask og bram på Tøyen sist
gang. Ble du ikke med da, så får du bli med neste gang!
FN-konvensjonen CRPD, også kalt funksjonshemmedekon
vensjonen, ble ratifisert i Norge i 2013, og har siden blitt
brukt av oss som et rettighetsgrunnlag. SAFO vedtok i
august en strategi for å fremme konvensjonen i vårt daglige arbeid. Her finner vi blant annet tiltaket å skape
bevisstgjøring rundt at vår likestillingskamp kan settes inn
i en global rettighetskontekst.
Vi finner også: «I skriftlig materiell knytte alt det interesse
politiske budskapet opp til Funksjonshemmedekonven
sjonen som en bevisstgjøring på Norges forpliktelse til å
sikre likestilling». Dette kan være fint å notere seg for dere
som skriver uttalelser for eksempel i rådsvirksomet eller
lokallag.
FNs bærekraftsmål fortkortes ofte til SDG, som står for
Sustainable Development Goals. På nettsiden til European
Disability Forum kan man også lese om hvilke artikler i
Funksjonshemmedekonvensjonen som korresponderer
med bærekraftsmålene. Så hvilke temaer er det disse
målene dekker, og hvordan spiller funksjonsnedsettelse
inn? Det er 17 hovedmål med tilhørende delmål, temaene
strekker seg bredt fra klimaendringer og rent vann, til
demokrati og boligproblematikk. Her er noen eksempler
på mål som kan brukes i vår argumentasjon:
Under mål 4 – God utdanning, så finner vi delmål 4.8:
«Etablere og oppgradere utdanningstilbud som ivaretar
hensynet til barn, personer med nedsatt funksjonsevne og
kjønnsforskjeller, og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsomgivelser for alle.»
Under mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst, så
finner vi det ganske konkrete delmålet 8.5: «Innen 2030
oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid

for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer
med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt
arbeid.»
Under mål 10 – Mindre ulikhet, så finner vi delmål 10.2:
«Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres
sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn
til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal
opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.»
Under mål 11 – Bærekraftige byer og samfunn, så finner vi
delmål 11.2: «Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til
trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene, særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte
situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne samt eldre.»
FNs spesialrapportør Catalina Devandas var i Norge i oktober, for å besøke myndigheter og institusjoner, bl.a. NHF.
“Jeg vil bruke besøket til å sette meg inn i lovgivningen og
retningslinjene på dette området, samt hvilke konkrete tiltak den norske regjeringens har foretatt for å gjennomføre
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne og FNs bærekraftsmål”, sa hun i
forkant av besøket. Hun skrev en foreløpig kommentar på
10 sider som ligger på nettsidene til Likestillings- og diskrimineringsombudet, hvor hun kritiserte en rekke forhold
som berører funksjonshemmede. Hun utformer også en
grundig rapport som skal legges fram i mars på et toppmøte i FN, det blir spennende å se hva den avdekker.
Det er fint at vi jevnlig minner oss selv på at vår likestillingskamp er en global kamp. Utfordringene varierer ut
ifra hvor på kloden man befinner seg, men det som går
igjen er at man kjemper for likeverd. Ganske enkelt. Dette
er vår tids viktigste rettighetskamp, og vi trenger alle verktøyene vi har tilgjengelig. Sammen skal vi vinne!
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• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service
og nyinstallasjoner
Ring din lokale samarbeidspartner
Bravida på telefon 69 35 94 00
Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad
Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

Riktige skoGladere føøerGladere hverdag

Velkommen til

Quality Hotel Sarpsborg

Tlf: 69 10 15 00

• q.sarpsborg@choice.no • choice.no • superland.no

Oslo Sanitetsforening Brusetkollen AS
Otto Valstadvei 70, Postboks 422
1373 Asker
Tlf. 66 98 79 00
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ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)
INTERESSANT FOR DEG?

Toyota Ramsta
- et bilfirma du kan stole på!

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

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.
HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging,
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.
HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

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

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER
OG SERVICE-AVTALER

ATTO

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

by Movinglife

atto

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

Den perfekte scooteren på
ferie, shopping eller andre turaktiviteter. Kom deg ut med
ATTO og nyt dagene.

Se verden og bli sett med Atto!

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

RAIZER

by Liftup
En ny patentert løftestol som er
en rask, sikker og mobil løsning når
en person har falt og trenger hjelp
til å komme seg opp igjen.

GATSBY
by Vintage mobility
Scooter med personlig preg og
egen sjarmerende stil, Sveitsisk
kvalitet som går inntil 5 mil,
toppfart er 9,9 km.

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

OGFRAM
BygdøyOPP
allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Toyota Ramstad Bil AS
- et bilfirma du kan stole på!

ad Bil AS

M O S S

H A L D E N

Maler
Bent Rørmyr AS

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00
www.ramstadbil.no

Enningdalsveien 1051, 1765 Halden

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00

Tlf. 91 64 39 08

www.ramstadbil.no

Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen

Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no
F R E D R I K S T A D

Vålerveien 49, 1597 Moss - Fax: 69 20 53 59

Tlf.: 06950
moss.taxi@mosstaxi.no • www.mosstaxi.no

A S K I M
Dahl & Johnsen ANS

Multiconsult
Fredrikstad AS

Tlf. 69 24 11 30
www.mtf.no

Tlf. 69 31 77 60

S A R P S B O R G

Pb. 1424, 1602 Fredrikstad

Skade og Lakk AS

Østfold Næringspark, 1801 Askim, tlf. 69 81 75 15

M O S S
Micronova AS

1503 Moss, tlf. 69 24 12 30

Stabburveien 1,
1617 Fredrikstad

H A L D E N
GP Dataservice AS

Tlf. 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no

1777 Halden, tlf. 69 21 35 30
_______________________________________________________

Praktikertjenesten AS

1767 Halden, tlf. 69 17 97 00
_______________________________________________________

Raa Skogsdrift AS

Mossevn. 102, 1620 Gressvig

Tlf. 69 35 10 70 Fax: 69 35 10 72

Bakeri, Konditori, Catering, Hjelpemiddelservice,
Brukthandel, Ryddegruppe

1763 Halden, tlf. 46 84 50 28

T R Ø G S T A D

S A R P S B O R G
Tvete i Gågata

1706 Sarpsborg, tlf. 69 15 25 10
_______________________________________________________

Høk Kro og Motell
www.iorb.no

1747 Skjeberg, tlf. 69 16 80 00

R Å D E
Kjærringholmen Familiecamping
1580 Rygge, Tlf. 90 10 77 21

Stabburveien 5, 1617 Fredrikstad

Tlf. 69 36 40 90

En stor takk
til alle våre
annonsører

FREDRIKSTAD
Nedre Tomtegt. 2/4, 1651 Sellebakk

Tlf: 69 35 76 70 - www.viuno.no
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A S K E R

E N E B A K K

N I T T E D A L

Askerveien 50, 1384 Asker
Telefon: 40 00 23 32
www.privatmegleren.no/asker

Epost: salg@h-clausen.no
Tlf.: 64 92 37 30
https://h-shop.no

www.gassarmatur.no
Industriveien 25
1481 Hagan
Tlf. 67 06 33 00
www.wilfa.no

Elektro - Tele - Data - Sikkerhet

www.eltera.no • Tlf. 90 14 01 00

SKEDSMO

Toyota Romerike AS
Din lokale Bygg- og Tømrermester
Tlf. 905 57 693 • madsen-giseth.no

AURSKOG-HØLAND

1954 Setskog • Tlf. 980 01 659
www.hfanlegg.no

B Æ R U M

Postboks 163
2051 Jessheim

Epost: vs@sandaas-fjell.no

Tlf: 63 94 22 00

LØRENSKOG

Din lokale rørlegger
Tlf. 405 38 624
www.at-ror.no

Tlf. 67 90 01 85 • post@linje-elektro.no
www.linje-elektro.no

Tlf: 63 87 87 00 • www.elfagexpert.no

www.nitschke.no

N A N N E S T A D
Vi leverer og monterer alle typer stålbygg!
Ringtrostv. 11, 2030 Maura

Ringtrostv.
11, 2030 Maura
Bølerveien 61, 2020 Skedsmokorset
Næringsbygg
- Stålbygg
- Landbruksbygg
Næringsbygg
- Stålbygg -Mob.
Landbruksbygg
Mob. 905 84 165
916 11 139Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg
Mob.
905 84 165
alf-kristian@an-bygg.no
alf-kristian@an-bygg.no

Rudssletta 71, 1351 Rud

Tlf: 67151400 • www.gylling.no

Flere utfordringer
en leverandør

- oljetanksanering, tørrsuging, tette avløp
24 timers vakt telefon: 815 00 088
www.klmas.no
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www.saltosystems.no

alf-kristian@an-bygg.no

Tlf: 67 17 30 00 • entreprenorservice.no
firmapost@entreprenorservice.no

Mob. 916 11 139
nils-erik@an-bygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

S T Å L B Y G G - P R O S J E K T E R I N G - T E G NPI R
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GKNAD
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EN
SØ

E I D S V O L L

www.almeli.no

Mob.
916 11 139
nils-erik@an-bygg.no
Mob. 905 84 165
nils-erik@an-bygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

MONTASJE - STÅL - TRE - BETONG

Entreprenørselskapet Johs Granås AS
2030 Nannestad, Tlf. 63 99 99 10
firmapost@johsgranas.no

N I T T E D A L

Hydraulikkteknikk AS
www.hydraulikkteknikk.no
Støtter NHF Nittedal

advonico.no

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
AKERSHUS:
LARS Øst/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Ryggmargskadde)
Leder: Marianne Graham Hjelmen
Elgtråkket 83, 1720 Oslo
Tlf.: 926 52 673
e-post: marianne@hjelmen.com
LFN Oslo og Akershus
(Landsforeningen for Nakkeskadde)
Leder: Åse Olsen
Nannestadveien 339, 2032 Maura
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no
LFS Oslo og Akershus
(Landsforeningen for Slagrammede)
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@outlook.com
NHF Bærum
Leder: Inger Helene Ruud
Baksteplassen 3, 1349 Rykkinn
Tlf. 997 47 117
e-post: ing-hel@hotmail.no

LKB Akershus
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Mona Lundby
Rud terrasse 3 B, 2005 Rælingen
Tlf: 928 97 498
e-post: akershus@lkb.no
NHF Eidsvoll
Leder: Aina Irene Søberg
Ludvikbakken 2, 2080 Eidsvoll
Tlf: 988 09 218 / 63 96 56 52
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com /
esoeber@online.no
NHF Nes og Ullensaker
Leder: Liv Liberg
Gunnerudberget 2 A, 2162 Brårud
Tlf: 924 85 510 / 63 90 92 45
e-post: libergliv@gmail.com
NHF Vestby/Ås
Leder: Arne Th. Bergersen
Brevikbråtevn. 23, 1555 Son
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
e-post: atberger@online.no
NHFU Øst (Østfold og Akershus)
(Norges Handikapforbunds Ungdom):
Leder: Gabriel Wilhelmsen Hoff
Museumsveien 3 B, 1443 Drøbak
Tlf: 948 40 152
e-post: gabrielwhoff.nhfu@gmail.com

NHF Moss og omegn
Leder: Simen Aker
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
e-post: simen.a@online.no
HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
Tlf.: 482 63 222
e-post: ostfold@hbf.no
Post: HBF Ø c/o Fredrik Fjeld Johansen,
Syrinveien 3 A, 1636 Gamle Fredrikstad
LFN Østfold
(Landsforeningen For Nakkeskadde)
Leder: Jane Anita Jensen
Tråklestinget 29, 1537 Moss
Tlf: 69 25 95 75 / 995 94 760
e-post: j-anita@online.no
LFS Østfold
(Landsforeningen For Slagrammede)
v/ Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf: 69 34 03 24 / m. 476 58 350
e-post: aoberg@getmail.no

ØSTFOLD:

NHF Halden / Aremark
Leder: Anne Karin Johansen
Bekkenstenveien 21, 1784 Halden
Tlf: 977 44 796
e-post: post@nhfhalden.no
/ leder: ankjohan@online.no
Hjemmesider: http://nhfhalden.no/

NHF Lillestrøm og omegn
Fung.leder: Tor Inge Møller
Lensm. Klevsvei 156 B, 2019 Skedsmokorset
Tlf. 901 29 005
e-post: tomoller@hotmail.no

Kontakt for ALF Østfold
(Arbeidsmiljøskaddes Landsforening)
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com

NHF Lisleby
Jan Henrik og Anne Grethe Hansen
Emil Holters vei 10, 1619 Fredrikstad
Tlf: 957 07 834 / 971 08 203
Ingen e-post.

NHF Lørenskog
Leder: Vibeke Otterlei Nervik
Haneborgveien 65 B, 1472 Fjellhamar
Tlf: 928 20 645
e-post: nhf.lorenskog@gmail.com

LFA Østfold
(Landsforeningen For Amputerte)
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: kariaa.jansen@gmail.com

NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no

Enebakk (lokallag nedlagt)
Kontaktperson: Robert Fostaas
Potsboks 110, 1917 Ytre Enebakk
Tlf: 452 48 024
e-post: robedel6@gmail.com

NHF Nittedal / Hakadal
Leder: Eivind Vinsrud
Havnegata 5, 1555 Son
Tlf: 911 44 163
e-post: eiv-vins@online.no
LFA Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Amputerte)
Leder: Arve Birkely
Lintjernveien 18, 2009 Fjerdingby
Tlf: 922 63 344
e-post: arge@altibox.no
HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Anette Cecilie Nylænder
Horgenveien 17, 1415 Oppegård
Tlf privat: 958 11 313
e-post: akershus@hbf.no
LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Leder: Grethe Platt
Glimmerveien 67, 2008 Fjerdingby
Tlf: 482 18 012
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no

LFPS Østfold
(Landsforeningen For Polioskadde)
Leder: Ragnhild Skovly Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 957 75546
e-post: post@lfps-ostfold.no /
ragnhsk@online.no
Hjemmeside: www.lfps-ostfold.no
LKB Østfold
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Grete Elise Dahlen Fjellgaard
Maren Juels vei 14, 1726 Sarpsborg
Tlf: 994 70 027
e-post: ostfold@lkb.no
NHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz
NHF Indre Østfold
Leder: Unni Hegle
Romundsvn. 20, 1832 Askim
Tlf: 413 28 268
e-post: uhegle@online.no

NHF Sarpsborg
Leder: Marita Hirth
Postboks 17, 1713 Grålum
Tlf: 918 41 077
e-post: an-ma-hi@online.no
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no/
Landsforeninger uten egen lokallag
i region Øst:
NASPA
(Norsk forening for Arvelig Spastisk
Paraparese/Ataksi)
Leder: Jarle Sterner
Gneisveien 62, 1430 Ås
Tlf: 90 28 277. E-post: jsterner@online.no /
naspa@nhf.no
AMC
(Landsforeningen for Arthrogryposis
Multiplex Congenita)
Leder: Monica Haugen
Mobil: 41218357.
E-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no
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Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

S K I

ULLENSAKER

V E S T B Y

totalrorservice.no • tlf. 64 87 67 00
AKERSHUSGARTNEREN AS
Avd. Regnbuen Gjennvinning, mottak av alt avfall
Regnbuevegen 4, 1405 Langhus
Regnbuen: Tlf 64 86 31 03 Fax. 64 86 10 17
Tlf. 64 86 31 03 Fax. 64 86 32 95
www.follotruckutleie.no

Dyrskuveien 9
2040 Kløfta

Tlf: 97698108/97118457
Email: agartner@agartner.no
www.agartner.no

www.abprosjekt.no

Tlf. 482 57 482

S Ø R U M

Logo og stasjonsnavn- forhold

Vestbyveien 29, 1540 Vestby

V E S T B Y

Tel 64 98 30 40 • www.vesas.no
Å S

Foto: pixabay.no
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JULEmagaSinEt 10 ÅRG. – 2018

Circle K E6-Berger

ULLENSAKER

Schmitz Cargobull Norge AS
Hovinmovegen 4, 2060 Gardermoen
Tlf. 23 96 14 00

AURSKOG-HØLAND
Setskog Trelast AS
Kaldåkerveien 24, 1954 Setskog, tlf. 911 49 083
___________________________________________________

Maxbo Skansen AS

1941 Bjørkelangen, tlf. 63 85 43 40
___________________________________________________

Bygg Med Oss AS

1940 Bjørkelangen, tlf. 90 09 00 46

Tlf: 64 95 61 61 – info@schaus.no – www.schaus.no

Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30
ÅPENT HELE DØGNET

Foto: pixabay.no
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G J E R D R U M
Romerike Tak og Membran AS
2022 Gjerdrum, tlf. 63 99 28 89

Siriusveien 9 , 1407 Vinterbro
Tlf : 22 43 99 00

N A N N E S T A D
Åsgreina Byggassistanse AS

S K E D S M O
Kjell Skutle AS

2033 Åsgreina, Tlf. 40 40 23 98

2020 Skedsmokorset, tlf. 63 87 30 94

N I T T E D A L
Norsk Industrivask AS

S K I
Extra Plass Minilager AS

Gamleveien 697, 1487 Hakadal, tlf. 902 04 771

1400 Ski, tlf. 64 87 29 99

