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EN ANNERLEDES VÅR

Starten på 2020 i NHF Øst var planlagt med stor aktivitet i hele  

organisasjonen og jobben med forberedelsene til gjennomføring  

av årsmøter, medlemsmøter og kursaktiviteter var i boks. 

Vi fikk en god start, men så kom koronaen og aktivitets nivået falt til en minimum  
i NHF og samfunnet. Dagen ble helt annerledes etter sterke oppfordringer fra 
myndighetene. Mange av medlemmene i NHF er i risikogruppen for konoran
smitten og ble oppfordret til å etterleve myndighetens anbefalinger, vi i NHF  
deltok i samfunnsdugnaden på en måte vi kan være stolte av, takk for det fine  
fellesskapet. 

NHFs sentralstyre har oppfordret regionene til å arbeide hvordan vi i regionen kan 
øke inntektene og redusere kostnadene, slik at alle regionene skal ha som mål å 
være selvfinansiert for egen drift i årene framover. Driftstilskuddet til NHF fra 
Norsk Tipping ble redusert med 14 mil. fra 2019 til 2020. Dette er en jobb vi alle 
må delta i framover for å få til en bærekraftig organisasjon.

NHF Øst er en av de regionene som er selvfinanseriende. Regionstyret har  
begynt arbeidet med oppfordringen fra sentralstyret og sender brev til NHF  
innen 15.mai 2020.

Nytt om kurs fra 27. mars og foreløpig fram til 1.august 2020. Kurs kan  
rapporteres med 4 timer å oppfylle regelverket for tilskudd, de samme reglene 
som tidligere gjelder. Det arbeides med at ordningen skal gjelde ut året. 

Er du medlem i NHF Øst eller interessert i arbeidet vi gjør er det  mange mulig
heter til deltakelse på aktiviteter til høsten både for unge og eldre. Vi tilbyr for 
eksempel medlemsmøter i lokallagene, kurs og andre arrangementer i både 
(Akershus og Østfold). Høstens kurskatalog kan du se nærmere på i dette bladet.

Ønsker dere har muligheter til å lade batteriene i sommer for høstens NHF  
engasjement.

GOD SOMMER.

Arild Karlsen

Lederens  
spalte
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Facebook er en nyttig ting. Fredrikstad kommune 
prøvde seg. De ville lage en liten institusjon. Tenk kom
munen hadde fått kjøpt Furtun. Og da vet du at man 
kunne samle de funksjonshemmede på ett sted.  
Nedover i kommentarfeltet  fant man argumentene for 
og imot. Noen mente at vi trengte fellesskapet. 
Funksjonshemmede trenger å være sammen like barn 
leker best. 

Sånne argumenter gjør vondt langt inn i sjela, og jeg er 
tilbake i barndommen. Berg gård på 60 og 70 tallet. Jeg 
hadde det ikke vondt, de andre ungene var vennene 
mine og vi hadde det så gøy. 

De helgene jeg var hjemme ja så savnet jeg vennene 
mine. Og det er riktig, når jeg skulle tilbakeføres til  
samfunnet ja så ble jeg jo ensom. Å komme inn i en nor
malklasse å ha fag som musikk og historie. Jeg hadde 
jo ikke det på Berg Gård. Vi lærte å lese og regne. Resten 
av tiden trente vi. De andre i klassen hadde jo hørt om 
meg. Samfunnet la vekt på at jeg skulle gå for enhver 
pris . Det hadde de andre ungene ikke tid til å være med 
på. I stedet satt jeg inne i klasserommet sammen med 
to ordenselever som skulle vaske av tavla og være 
sammen med meg. Gutta synes det var flaut at jeg slo 
dem i håndbak. Jeg var den sterkeste og jeg lærte raskt 
så jeg ble sett på som skole flink. Men elevene bare erta 
meg for det, og jeg skulka så fort jeg kunne. Det var mye 
hodepine og vondt i magen.

Men hadde livet mitt vært bedre om jeg hadde fått flere 
år på Berg Gård. Skulle jeg fortsatt ha bodd i min lille 
boble. Nei jeg tror ikke det. For jeg passet ikke inn der 
heller. Vi var så utrolig forskjellige, vi ungene som var 
satt i samme bås. Vi trenger alle noe å strekke seg 
etter.  

Ungdomskolen viste at jeg kunne passe inn i ett miljø 
jeg fikk venner og jeg var med på aktiviteter. Jeg og flere 
med meg landet i en kirke og jeg fikk mine første tillits
verv. Noen hadde bruk for mine evner. Og det ble ekte
skap og Barn og barnebarn. Årene på Berg gård har satt 
sine spor. Jeg liker ikke å ha for mye fysisk kontakt og  

jeg er skeptisk til nye mennesker. Men jeg er opptatt av 
å prestere og ta til meg kunnskap. På mange måter må 
jeg bevise noe for å få lov til å være med. 

Nærmiljøet er viktig for alle, og ved å fjerne barn fra sitt 
nærmiljø og putte det i en boks, gjør vi noe med ett 
barn. Og det gjør noe med nærmiljøet. Vi må lære oss å 
se menneske. Finne evner og interesser. Jeg traff en 
gang en gutt på Furutun han elsket tog. Han var helt 
uten verbalt språk, men rommet hans var tapesert med 
togmodeller. Jeg har ofte tenkt på han og tenkt på om 
folkene rundt ham har fulgt opp med datateknologi. 
Fikk han være med å kjøre tog hadde de tid til at han 
kunne utvikle sine kunnskaper. Eller er vi fortsatt opp
tatt med daglige rutiner og nedbemanninger. Han ville 
aldri kunne jobbe og få det vi liker å kalle ett normalt liv. 
Men han hadde sin nisje og fjeset lyste opp når noen tok 
seg tid til å snakke om tog. Livet handler ikke bare om 
mat, søvn og hygiene. Mennesker er sosiale vesener og 
vi trenger hverandre. Rullestoler er ikke ett fellestrekk 
ved oss mennesker det er en nødvendighet. Det kan 
være fint og snakke med andre rullestol brukere. Men 
det er menneske oppi stolen som er det vesentlige. Jeg 
har mange venner, noen har rullestoler og noen har 
gebiss, noen går i kirken og andre ser på såpeopraer 
hele dagen. Vi er forskjellige, noen ganger samler jeg 
kirkevenner i en bibelgruppe andre ganger samler jeg 
folk rundt ett kakebord. Og hver gang er jeg sammen 
med mine venner. 

Norges handikapforbund er en viktig del av livet mitt de 
har lært meg om hvor viktig det er å fokusere på at 
samfunnet må gi alle en mulighet og at Universell utfor
ming er nøkkelen til ett samfunn for alle. La oss ikke 
dulle oss inn i ett samfunn som setter folk i bås. Vi må 
passe oss for å plassere folk i bofelleskap for at de ikke 
skal være ensomme. Alle mennesker som ikke har ett 
liv utenfor stuedøra blir ensomme. Vi trenger ett liv.  Og 
samfunnet trenger mangfold

Anne Karin 
Helt på grensa

HELT PÅ GRENSA

Facebook er en  
nyttig ting

Anne Karin Johansen



Medlemsblad for NHF Øst

Koronapandemien har fått store konsekvenser for 
arbeidslivet i Norge. På bakgrunn av myndighetens 
smittevernstiltak har flere bedrifter i en midlertidig 
periode måttet stenge dørene. Dette har påvirket bedrif
tenes økonomi, og mange arbeidsgivere har sett seg 
nødt til å permittere sine ansatte. I kjølvannet av disse 
tiders virusutbrudd har myndighetene gitt midlertidige 
regler om permittering.  

De ordinære permitteringsreglene
Dersom selskapet møter midlertidige økonomiske 
utfordringer, kan de velge å permittere sine ansatte 
framfor å avskjedige dem. En permittering er en varslet 
pause i arbeidsforholdet, og formålet er at den skal 
være midlertidig. Arbeidstaker fritas midlertidig for sin 
arbeidsplikt, jf. Lov om lønnsplikt under permittering 
(permitteringslovslønnsloven) § 1, nr. 2. Den permit
terte ansatt har krav på lønn i 15 dager, i det som kalles 
arbeidsgiverperioden, jf. permitteringslønnloven § 3 
første ledd, første punktum. Deretter har den ansatte 
krav på dagpenger fra folketrygden i en begrenset peri
ode.  

De nye permitteringsreglene under  
koronapandemien
Under koronapandemien har Stortinget og regjeringen 
vedtatt nye regler for permittering. Formålet med disse 
midlertidige endringene er å imøtekomme permitte
ringsbehovene og redusere de store skadevirkningene 
dette har på både den enkelte arbeidstaker og arbeids
giver.  

Endringene som er blitt gjort i regelverket under koro
napandemien følger av Midlertid forskrift om unntak fra 
folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med 
covid19pandemien, og trådte i kraft 20. mars 2020. 
Det tas utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp (G) 
som per 1. mai 2019 er 99 858 kroner. Grunnet situasjo
nen med virusutbruddet er trygdeoppgjøret for 2020 
utsatt til høsten. Utbetalingen blir justert så snart tryg
deoppgjøret er klart, og endringen vil gjelde fra 1. mai.

Disse endringene er blitt iverksatt i det nye regelverket:
Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 
til og med dag 20. Endringene trådte i kraft 20. mars. 
Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de 
tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet 
søknaden deres. 

Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler 
full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager, 
jf. Lov om endring i permitteringslønnsloven § 3b. 
Staten tar deretter over inntektssikring av den permit
terte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt 
to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen, 
slipper flere dager med lønnsplikt. Staten tok over beta
lingsansvaret fra og med 20. mars.

Dagpenger for permitterte oppjusteres og skal utgjøre 
80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4 
prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er 
mellom 3G og 6G. 

Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger sen
kes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 
måneder. Reglene vil gjelde både permitterte og 
arbeidsledige.

Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeut
betalingene starter, oppheves.  Dermed slipper de som 
blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen 
gjelder også de som blir oppsagt og må søke om dag
penger. 

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger 
endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 pro
sent. Endringen innebærer at for eksempel en fulltids
ansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får 
rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av 
«rullerende permitteringer» blir den økonomiske byr
den på den enkelte ansatte lavere.

Permittering under korona
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ADVOKATSPALTE

■  Av Kulsoom Maqsood Javaid, Advokatfullmektig v/ Advokatfirmaet Halvorsen & Co

	

	

	



■  Tekst og Foto: Stein Wilmann
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Hva er fordelene med et digitalt møte?
Det er tre helt åpenbare fordeler: 

• Reiseavstander
• Tidsbruk
• Økonomi

Nå er det ingen forskjell på om du bor bare et steinkast 
unna regionkontoret eller om det er en liten dagsreise. 
Tiden det tar å koble seg opp er den samme i Tønsberg 
som på Geilo. Men det er ikke bare reisetiden man spa
rer. Slike møter har også en tendens til å bli litt kortere 
enn når vi møtes fysisk, kanskje er det mindre utenom
snakk? Og sist men ikke minst er slike møter myyyye 
billigere!!

Er det noen ulemper?
Selvsagt! Alle som har prøvd slike møter vet at de glir 
enklere når deltagerne kjenner hverandre fra før. 
Tidligere var telefonmøter eneste alternativ, og det var 
veldig slitsomt spesielt hvis du ikke kjente de øvrige del
takerne. Video gjør det mye lettere! Nå kan du se den 
som snakker! Se mimikk, se håndbevegelser og se 
kroppsspråk. Men likevel er det fortsatt litt mer slitsomt 
over tid enn når man sitter samlet rundt et bord eller i 
en møtesal. Man må være enda mer disiplinert med ikke 
å snakke i munnen på hverandre. Det er ikke like lett å 

be om ordet, og sist men ikke minst: Vi blir ikke kjent 
med hverandre på samme måten.

Blir det mye videomøter i fremtiden?
Man trenger ikke være klarsynt for å se at det nok kom
mer til å bli mer bruk av videomøter i fremtiden. Men 
med bakgrunn i ulempene nevnt ovenfor vil vi garantert 
fortsette å møtes fysisk. Særlig i de settingene der det 
sosiale står i sentrum. Rene styremøter, komitemøter 
etc. vil nok i mye større grad gjøres på denne måten i 
fremtiden enn det har gjort til nå. Vi kan spare mye både 
tid og penger på det. Men sosiale samlinger, medlems
møter etc. vil vi garantert fortsette med på ”gammelmå
ten”. Jeg klarer liksom ikke helt å se for meg 30 perso
ner i et lokallag sittende på hvert sitt sted og spise en 
juletallerken mens de ser de andre på skjermen…

Så hvordan fungerer det?
Du må ha en PC, nettbrett eller mobiltelefon med høyt
taler, mikrofon og kamera. PC eller nettbrett er nok 
absolutt å foretrekke fremfor mobiltelefon, men siden 
du kan klare deg med bare en mobiltelefon vil dette 
være noe som er tilgjengelig for de aller fleste. Et head
sett med mikrofon kan være kjekt å ha, men er over 
hodet ikke noe krav.

DIGITALE MØTER...
Nåtid? JA!   Fremtid? Ja det også!
Hele Norge havnet plutselig på hjemmekontor, alle møter og andre ansamlinger 

av folk bråstoppet og vi ble sittende hjemme alle sammen. Men vi trenger å møtes! 

Og vi hadde løsningene klare allerede før pandemien brøt ut, vi hadde til og med så 

smått begynt å bruke de, men nå ble det plutselig viktigere enn noen sinne!!  

Nå går vi digitalt og møtes på video!



7

Medlemsblad for NHF ØstMedlemsblad for NHF Øst

I tillegg må man ha et ”virtuelt møterom”. NHF sentralt 
har en løsning som har mange slike virtuelle møterom. 
I Oslofjord Vest har vi for tiden tilgang til tre slike møte
rom. AnnaLisbeth, Atle og Stein har hvert sitt møterom 
som kan brukes. I eksemplene i denne artikkelen vil jeg 
bruke AnnaLisbeths møterom, da det er det som for 
tiden blir brukt mest.

Det hele starter med at du i innkallingen/invitasjonen til 
møtet/samlingen får oppgitt en adresse som denne: 
https://pexip.me/meet/30867429/ Dette aser ut som en 
WEBadresse, og der er fordi det er nettopp er en WEB
adresse. Den klikker du på eller limer inn i WEBleserne 
din. Du komme da til en webside som ser ut som dette:

I realiteten har man da to alternativer, og det er de to 
som er ringet inn her. Man kan enten trykke på den 
store knappen for å delta direkte i nettleseren, eller 
man kan bruke et eget Pexipprogram som man starter 
ved å trykke på den litt mindre knappen helt til venstre. 
Siden det å delta direkte gjennom nettleseren er det 
enkleste går jeg gjennom det først. Det beste resultatet 
får du om du bruker Google Chrome eller FireFox. Om 
du ikke har en av dem kan Microsoft Edge og Safari på 
Mac (ikke iPad/iPhone) også brukes men da er det ikke 
all funksjonalitet som er tilgjengelig og opplevelsen av å 
være med i møtet kan bli dårligere. Når du klikker på 
den store knappen kommer du til et nytt vindu som ser 
ut som dette (De røde ringene og tallene har jeg satt 
på):

1  Dette er indikatorer for om mikrofon og kamera er på 
eller av når du går inn i møtet. Her har jeg slått av 
kameraet fordi ellers ville jeg sett bilde av meg selv i 
bakgrunnen i istedenfor sort som nå, og da hadde det 
blitt vanskeligere å beskrive for dere.

2  Er en indikator som viser volumnivået på mikrofonen. 
Hvis prøver å snakke litt ser du at den grønne indikato
ren går litt opp og ned. Hvis den går litt under halvveis 
opp er det fint nivå for de andre å høre det du sier. 

3  Dette er en knapp du kan trykke på for å teste at lyden 
fra Pexip kommer i høyttaleren din (eller i headsettet). 

4  Dette er knappen for å 
åpne ”avanserte innstil
linger”. Jeg går ikke 
gjennom det her, men 
det er her du velger 
kamera (hvis du har 
flere), høyttalere (hvis du 
har både headsett og 
høyttalere) osv.  5  I dette 
feltet skriver du navet 
ditt. Det viser hvem du 
er når du kommer inn i 
møterommet. Dette er 
spesielt viktig i møter 
der ikke alle kjenner deg 
godt.  6  Når du er klar 
til å gå inn i møterom
met trykker du på denne 
knappen og du kobles 
inn i møterommet. 
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Hvis du er den første inn i 
møterommet ser vinduet du 
kommer inn i slik ut:

1  Dette er kontrollene du vil 
bruke mest. Den første knappen 
slår mikrofonen av og på (kalles 
også ”å mute”. Den røde i 
midten avslutter din deltagelse i 
møterommet. (De andre fortset
ter uten deg.) Og den siste slår 
av og på kameraet.

2  Her er flere kontroller som du 
ikke bruker så mye. Den første 
er hvis du skal vise en presenta
sjon, eller noe annet du har på 
skjermen din. Den neste gir deg 
et telefontastatur. Det har du ikke bruk for hos oss. Den 
tredje blåser opp videomøtet til å fylle hele skjermen, og 
den siste åpner et ”chat vindu” til venstre for videobil
det. Her kan man skrive kommentarer underveis i 
møtet. 

3  Denne knappen gir deg de samme ”avanserte innstil
lingene” som du også hadde i det forrige skjermbildet.

Hvis noen andre har kommet inn i møterommet før deg 
ser bildet ca. slik ut. Den som snakker (eller snakket 
sist) er i stort bilde, og de andre som er tilstede er i små. 
Hvis du beveger musa di inne i bildet, vil de samme kon
trollene som jeg viste rett over kommer frem på de 
samme plassene på skjermen.

Bruke Pexip-programmet (appen)
Hvis du ikke kan starte møtet rett i nettleseren må du 
bruke Pexipprogrammet. Da klikker du på knappen for 
det i det aller første skjermbildet jeg viste i denne artik
kelen. Hvis programmet ikke allerede er installert på 
maskinen din vil du komme til en side hvor du kan gjøre 
det. (Litt forskjellig side om du bruker telefon/Pad eller 
PC). Når programmet starter vi det se helt likt ut som 
det jeg har beskrevet for å koble seg opp via nettleser. 
Den eneste forskjellen med å bruke programmet frem
for nettsiden er at kvaliteten på lyd og bilde har en ten
dens til å være litt bedre gjennom programmet enn 
gjennom nettsiden, men forskjellen er ikke større enn at 
det er opp til deg selv hva du vil bruke.

Noen råd til slutt
Først og fremst: Slå av mikrofonen når du ikke snakker. 
Husk at alle andre lyder i rommet ditt også sendes til 
alle andre.

Hvis det er mange (mer enn 10) i møtet er det ikke alle 
som vises på skjermen. Bruk da gjerne chatten for å be 
om ordet. Da er det lettere for den som leder møtet å 
holde rede på talerlisten.

Prøv å unngå å ha et vindu rett bak deg. Det vil stort sett 
være mye lysere enn rommet og du blir veldig mørk 
eller bare en skygge.

Lykke til med digitale møter!
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AKTUELT politikk og forskning

■ POLITIKK 

BPA også etter fylte 67 år
Regjeringen går nå inn for en lovendring som sikrer at 
brukere av BPA får beholde assistansen sin også etter 
fylte 67 år. Dette gjelder de som hadde tjenesten før 
fylte 67 år. Det forutsettes også imidlertid at brukeren 
har et så høyt timetall at de er omfattet av den individu
elle retten til å få tjenestene organisert som BPA, altså 
25 til 32 timer assistanse i uken i mer enn to år, melder 
Handikapnytt. 

– Jeg er strålende fornøyd. Det er en stor lettelse at vi 
får dette på plass, sier Høyres stortingsrepresentant fra 
Rogaland og andre nestleder i Helse og omsorgskomi
teen, Sveinung Stensland til magasinet.

Revidert statsbudsjett
NHFleder Tove Linnea Brandvik er totalt sett ikke 
imponert over budsjettet som regjeringen har presen
tert. «Vi har lenge bekymret oss for hvordan koronatil
takene rammer funksjonshemmede og ga for en tid til
bake klar beskjed til myndighetene om at vi forventet et 
revidert budsjett der funksjonshemmede ikke ble en 
salderingspost. Men heller ikke i dette budsjettet finner 
vi noe som styrker funksjonshemmedes rettigheter» 
sier en skuffet NHFleder. Dette er spesielt skuffende i 
lys av koronakrisen. Den siste tiden har vi sett utallige 
eksempler på at funksjonshemmede har mistet helt 
nødvendige tilbud og tjenester. Behovet for å bygge ned 
diskriminerende samfunnsstrukturer var stort i 
utgangspunktet, og nå er det enda større enn før, legger 
hun til. Les mer på nhf.no. 

■ NASJONALT   

Tilbyr Covid-19 rehabilitering
Sunnaas sykehus HF tar fra mandag 4. mai 2020 imot 
pasienter med rehabiliteringsbehov etter covid19, mel
der sykehuset på sine hjemmesider. De forventer at 
mange pasienter vil ha følgetilstander med rehabilite
ringsbehov, herunder tap av muskelkraft, kognitive 
svekkelser, emosjonell affeksjon, nedsatt lungefunk
sjon, svelgevansker og smerter. 

Råd til risikogrupper
Mange har etterspurt tydeligere og oppdaterte råd til 
risikogrupper. Og Folkehelseinstituttet følger opp! 
Illustrasjonen nedenfor viser råd for personer med lett 
økt risiko for alvorlig sykdomforløp, og personer med 
moderat eller høy risiko for alvorlig sykdomsforløp. 
Husk at du også finner oppdatert informasjon på  
helsenorge.no.

 

Foto: Colourbox



Førerhundens dag
I år falt «Førerhundens dag» på onsdag  
29. april. Førerhundvettreglene, som Norges 
Blindeforbund lanserte i fjor, er imidlertid like 
aktuelle hele året. Hvis hundeeiere og folk 
flest lærer seg reglene, vil det bety en mye 
enklere og tryggere hverdag for både dem selv 
og landets cirka 300 førerhundbrukere. Mange 
av rådene er også direkte overførbare til  
servicehunder.

1.  Jeg jobber når selen er på. Ikke klapp, 
snakk eller ta øyekontakt med meg

2.  Hold hunden din på avstand, så vi ikke 
møtes for tett

3.  Gi deg gjerne til kjenne, og fortell 
eieren min at du har med hund

4.  Hvis jeg går uten sele, spør eieren 
min om det er greit før du slipper din 
hund bort til meg

5.  Gi meg ikke godbiter – det er det bare 
eieren min som får gjøre

6.  Hvis du vil gjøre oppmerksom på en 
fare, si fra til eieren min

7.  Hvis jeg går uten sele kan du spørre 
eieren min om å få klappe meg

Foto: Colourbox 

■ LOKALT 

Ny konsulent og ungdoms-
koordinator i NHF Øst 
Som dere vet har Gyda fått innvilget permisjon fra stil
lingen sin i Øst for å gå inn i jobben som leder i NHFU. 
Frem til jul er det derfor Soraya Baker som fungerer 
som konsulent og ungdomskoordinator hos oss. Soraya 
har tidligere jobbet som konsulent i NHF NordNorge, 
men er selv fra Østfold, nærmere sagt Hvaler. 

Soraya kan nås på telefon 468 40 025 eller epost  
soraya.baker@nhf.no 

Fredrikstad utsetter omstridt 
samleavlastningstilbud 
Fredrikstad kommunes planer om å bygge opp et sam
let avlastningstilbud med 39 rom fordelt på 180 barn på 
Furutun, har utløst skarpe reaksjoner og protester. 
Etter sterkt press fra funksjonshemmedes organisasjo
ner lokalt (inkludert NHF Øst), så vel som rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, og likestil
lings og diskrimineringsombudet, er planene nå satt 
på vent. Dette melder Handikapnytt og NFU. 
Organisasjonene påpeker at man i realiteten bygger en 
institusjon for funksjonshemmede barn, noe som er 
sterkt i strid med lover og menneskerettskonvensjoner. 
Kommunen selv argumenterer for at dette skal bidra til 
å styrke deres avlastningstilbud og tilgjengeliggjøre 
mer faglig kompetanse. Les mer på handikapnytt.no 
eller NFUbloggen på nfunorge.org.
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Kurs i NHF Øst:  
Ferie og fritid i rullestol
I år kommer vi til å ha ferie i vårt nærmeste ferieland, 
Norge, og mange gjør nye, fine erfaringer i eget land. 
Hvis reiselysten melder seg utover høsten anbefaler vi 
dette kurset som skulle ha gått i juni, men blir flyttet til 
11. og 12. desember! Vi lover at du kommer til å bli inspi
rert til å reise, enten det blir en chartertur eller du drøm
mer om å legge opp en lengre tur på egen hånd. Kanskje 
får du inspirasjon til å legge ut på den fjellturen du har 
ønsket deg? Turer i nærmiljøet kan være nok for noen og 
det blir inspirasjon for dette også. Noen har behov for 
hjelpemidler for å realisere turdrømmen, dette blir et 
eget tema på kurset. Håper vi ses i desember!

Koronakrisen fører til dusj-kutt 
for funksjonshemmede 
Torsdag 30. april skrev Handikapnytt om Bjørn Espen 
Fagerheim fra Vestby kommune i Viken som hadde fått 
beskjed fra kommunen om at han ikke lenger ville få 
hjelp av hjemmesykepleien til å dusje. Begrunnelsen for 
dusjkutt ovenfor Fagerheim var at vanndampen i dusjen 
vil skape aerosoler som vil kunne øke eventuell smitte
fare. Folkehelseinstituttet slo fast at dusj ikke var en  
aerosolgenererende prosedyre. Og at de ikke hadde 
kommet med anbefalinger om å ikke bistå med dusj. 
Konfrontert med dette ga kommunens ordfører, Tom 
Anders Ludvigsen (Ap), uttrykk for at de hadde tatt den 
nye informasjonen til etterretning og at vedtakene til 
kommunens tjenestemottakere hadde blitt rettet opp. 
Da Handikapnytt igjen kontaktet Bjørn Espen Fagerheim 
forteller han at situasjonen fortsatt ikke er slik den var 
før koronakrisen: «De varslet at jeg skal få dusje én 
gang i uka og få hårvask én gang. Så de har erstattet 
den ene dusjen med hårvask i vask. Om de definerer det 
som dusj vet jeg ikke. Men jeg gjør ikke det, og det er 
ikke det samme som vedtaket mitt» sier Fagerheim. Les 
mer på handikapnytt.no. 

Nye HC-plasser i sentrum
Endelig er to nye HCparkeringsplasser etablert i 
Rosenkrantz gate i Oslo sentrum. De to nye plassene 
ligger like ved Oslo Nye. Plassene skulle vært klare tid
ligere, men var langvarige arbeider med rigg i gaten 
som har forsinket etablering av disse. Plassene er opp
merket, men illustrasjonsbildet ble tatt før denne ble 
gjort, melder Byromsdivisjonen i Bymiljøetaten.

■ INTERNASJONALT 

Inkludering er bistandsjobb 
nummer én koronakrisen

Noe av det aller viktigste for Norges Handikapforbunds 
internasjonale avdeling denne våren, er å sikre at funk
sjonshemmede i samarbeidslandene ikke blir glemt i 
tiltakene mot koronapandemien, dette melder 
Handikapnytt. Mye av arbeidet som NHF driver eller 
støtter i fattige land, baserer seg på at folk møtes ansikt 
til ansikt. Nå går ikke det. Spare og lånegruppene, der 
folk kommer sammen for å forvalte økonomien i små
handel, landbruk og annen næringsvirksomhet i felles
skap, har stoppet helt opp. «Vi er veldig bekymret for 
hvordan dette skal gå. Mange kan miste levebrødet sitt. 
Situasjonen kan føre til mer fattigdom og matmangel, 
enten i tillegg til koronaviruset eller i stedet for» sier 
Elise Bjåstad. Internasjonal avdeling satser på tre 
hovedoppgaver som skal møte de umiddelbare beho
vene akkurat nå. Den første er å hjelpe lokale samar
beidspartnere i arbeidet med å sørge for at informasjon 
om pandemien når funksjonshemmede i tilgjengelig 
form. Den andre er å drive påvirkningsarbeid overfor 
myndigheter for å sikre at tiltakene mot koronapande
mien inkluderer funksjonshemmede. Og det tredje er å 
bidra til å gjøre fjernundervisning tilgjengelig når sko
lene stenges ned, og samtidig gi støtte til foreldre med 
lavterskel hjemmeundervisning. For mer info, se handi
kapnytt.no. Foto: (Privat)
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tid”, for å beskrive en fenomenologisk tilnærming til 
tid slik funksjonshemmede opplever det. Crip time 
er en opponent til normativ tidsforståelse, eller en 
fleksibel tilnærming til tidsorganisering som kom
mer fra usikkerheten funksjonshemmede lever med 
(Samuels, 2003). 

Da jeg var barn sa voksne at jeg var flink til å ikke 
kjede meg. God til å underholde meg selv og leke 
alene. De voksnes konklusjon var at jeg hadde en 
aktiv fantasi. Som voksen selv har jeg sett tilbake på 
denne tiden med nye øyne. Den aktive hjernen var 
aldri frakoblet kroppen. Barnekroppen som i timevis 
satt på venterom hos legen, på sykehuset, i timevis 
ble sett på av helsepersonell, undersøkt, tatt på, 
stukket i, smertet av voksne som skulle fikse meg. 
Jeg var et sykt barn. Syke barn kjenner på kroppens 
distanse fra andre kropper. Barn i samme alder 
leker, svømmer, løper uten å tenke over det. Syke 
barn har grenser. Som barn lå jeg ofte i sengen eller 
på legebenken eller i en sykeseng. Syke barn lærer 
seg å ikke kjede seg. Mange timer går til ingenting. 
Det er enten ingenting å gjøre eller ingenting du 
orker å gjøre.

Koronaepidemien har gitt mange tid til å være i seg 
selv alene. De fleste er stort sett innenfor et begren
set rom eller sted. Tiden inne brukes til refleksjon og 
tiden ute har så og si stoppet opp. Denne forståelsen 
av tid derimot er ikke ukjent for funksjonshemmede 
eller for personer med langvarig sykdomsforløp. I 
disability studies (et felt i akademia der fokus ofte er 
å se sammenhengen mellom funksjonshemning og 
samfunn) brukes begrepet crip time, eller ”krøpling

Crip time – funksjonshemmet 
i koronaens tid
Funksjonsfriske strever nå med å forholde seg til en ny hverdag. Men denne 

hverdagen er velkjent for funksjonshemmede: mindre frihet til å bevege seg, 

fremtiden er usikker og et mindre sosialt liv. Samtidig er det også helt nye 

utfordringer for funksjonshemmede under koronakrisen.

■  Skrevet av Birgitte Blekesaune Rosén
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Jeg legger for eksempel gjerne planer for en hel 
uke, men alt som planlegges kan kanselleres, ofte 
ved kort varsel. Da jeg var yngre løste jeg dette med 
å planlegge minst mulig. Dette gjorde meg ensom og 
sykere enn jeg allerede var. Nå går planlegging ut på 
at alt er usikkert, alt kan kanselleres, alle reiser kjø
pes med kredittkort og reiseforsikring, alle teaterbil
letter kan gis bort og 200 kroner for et arrangement 
jeg ikke kan gå på er verdt mindre enn bekymrin
gene, smertene og angsten som følger av å tvinge 
meg selv til å dra. Jeg kan ikke alltid levere den 
datoen og klokkeslettet arbeid skal leveres, og jeg 
kan ikke alltid gå på jobb eller stå opp fra senga om 
morgenen. 

Jeg er nyretransplantert og styremedlem i lands
foreningen for nyresyke og transplanterte barn og 
ungdom. Ved siste styremøte, på Skype, lå jeg i sen
gen, ruset på sterke smertestillende. Uten å forklare 
meg unødvendig starter møtet, mens jeg faller inn 
og ut av tilstedeværelse. Når vi i landsstyret har 
fysiske møter, går det ikke lang tid før flere styre
medlemmer ligger på gulvet. Selv om vår agenda for 
møtene har pauser, trenger vi likevel en annen til
nærming til tidsrammene – et møte vi kan være av 
og på i. Når noen nye introduseres i mitt liv, for 
eksempel en ny kjæreste med medfølgende sviger
familie, tar det tid for de å forstå min tidsforståelse.

I starten legger jeg meg ofte i sofaen med et pledd, 
og svigerfamilien spør om jeg ikke heller vil legge 
meg på et stille rom. ”Nei takk”, sier jeg ”jeg ligger 
gjerne her”. Det tar tid for nye mennesker å bli vant 
til dette – at jeg er tilstedte, men samtidig ikke. At 
jeg ikke ønsker å sove, fordi det ikke gjør meg mer 
våken, og at jeg ikke ønsker å isolere meg når jeg er 
sliten, fordi da må jeg isolere meg konstant. Crip 

time har blitt min måte å fortsette å eksistere i en tid 
som er skapt for funksjonsfriske mennesker. 

Funksjonsfriske inn i  
funksjonshemmedes hverdag.

Så kom koronaens tid. Usikkerheten rammet alle, 
alle må distansere seg, isolere seg, reflektere over 
seg selv. Funksjonsfriske strever med å forholde seg 
til en ny hverdag som er funksjonshemmedes gamle 
hverdag – bevegelsesrommet blir mindre, fremtiden 
mer usikker og sosiallivet distansert (Yong, 2020). I 
starten av isoleringen skulle vi alle læres opp til nye 
løsninger for å arbeide hjemmefra, men vi funk
sjonshemmede visste allerede hvordan vi setter opp 
hjemmekontor, hvordan vi arrangerer sosiale sam
menkomster fra senga og hvordan vi skaper sam
funn uten å fysisk samles. 

Akkurat nå er vi alle i crip time.

En annen fortolkning av crip time er at crip time  
er å reise i tid. Da Karen Havelins debutbok, Les pak
ningsvedlegget nøye, kom ut i 2019 på både norsk og 
engelsk samtidig, var det flere norske kritikere som 
ikke så til å forstå hvorfor boken var skrevet fra 
hovedpersonens nåtid og for hvert kapittel gikk til
bake i tid. Fra voksen kvinne med barn og sykdom, til 
ung voksen med diagnostisert sykdom, tilbake til 
barn med udefinert sykdom. For meg gav dette full
stendig mening. Hver gang jeg er på et nytt legekon
tor, spør legen ”når ble du transplantert?”, ”hadde 
du nyresykdom før transplantasjonen?”, ”ble du født 
med nyresykdom?”, ”har noen andre i familien hatt 
organsvikt?”. Disse spørsmålene kommer opp igjen, 
om og om igjen. Også hos leger som har kjent meg i 
mange år. Min sykehistorie går unektelig tilbake i tid. 
Alt jeg er i dag, spores konstant til hva som har vært: 
”Har du hatt infeksjoner tidligere?”, ”hvilke medisi
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ner tok du før?”, ”hvordan reagerte du sist du tok 
antibiotika?”, ”sist du tok MRI?”, ”sist du hadde  
blodforgiftning?”, ”sist du var innlagt?”, ”sist du  
var i dialyse?”. 

En alltime bokfavoritt er Kurt Vonneguts 
Slaughterhousefive, or The Children’s Crusade:  
A DutyDance with Death, i boken møter vi Billy 
Pilgrim, en amerikansk soldat som har overlevd 
bombingen i Dresden under andre verdenskrig, for 
så å bli diagnostisert med posttraumatisk stress 
syndrom. Pilgrim blir bortført av romvesener fra 
planeten Tralfamadore, som han lærer å reise i tid 
fra. Tralfamadorerne ser all tid på en gang, de vet 
når de skal dø, når deres barn dør, når verden går 
under. Deres svar og generelle ideologi når Pilgrim 
spør hvorfor de ikke blir triste av å vite alt dette, er 
”so it goes”. So it goes, har på mange måter både 
blitt mitt mantra og mitt beste forhold til tid. 

Tilbake til Havelins bok Les pakningsvedlegget nøye, 
som forøvrig har fått knallgode anmeldelser i 
England og USA, under tittelen Please Read This 
Leaflet Carefully. Og siden jeg bor i London og det er 
denne versjonen jeg leser, skal jeg sitere fra denne 
på engelsk. Hovedpersonen i boken har akkurat blitt 
diagnostisert med endometriose, en sykdom som 
fører til at vevet som ligger i livmoren fester seg til 
organer i hele kroppen og skaper sterke kropps
smerter. Hun har vært syk siden hun var barn og er 
lei nye helseproblemer som oppstår:

I think to myself, I’ll kill myself if anything more  
happens. But then it does.

Poenget til Havelin er selvfølgelig ikke at hun burde 
ta selvmord, men at funksjonshemmede møter 
ukontrollerte og usikre utfordringer hele tiden,  
og vi blir nødt til å vende oss til det. Det er ingen 
annen utvei. Som funksjonshemmet blir du forøvrig 
godt rustet til å møte disse utfordringer. Å være 
diagnos tisert med en sykdom eller ha et handikap 
fører ofte til andre komplikasjoner gjennom livs

løpet. Kroppen går hele tiden inn og ut av ”gode” og 
”dårlige” faser.  

Funksjonshemmede under koronaepidemien har i 
stor grad ikke fått sin verden endevendt. Vi er fort
satt isolert i hjemmene våre, vi sliter fortsatt med å 
få jobb, vi får fortsatt ikke tilpassing på skolen og 
universitetene. Dere derimot, dere funksjonsfriske, 
har enten måtte flytte kontoret hjem eller blitt per
mittert fra jobben. Dere er opprørte fordi dere ikke 
kan dra på hytta, på butikken eller besøke familie. 
Men det er viktig å påpeke at jeg ikke skriver dette 
fordi dere ikke skal klage eller ikke skal bli opprørte. 
Vi er ikke din inspirasjonskilde. Du skal ikke inspire
res til å holde ut mer fordi vi gjør det. Ta heller  
koronatiden som en mulighet til å ta til dere crip 
time, som en mulighet til å gjøre tid fleksibel, gi oss 
og dere selv tid til å være alene eller sammen i  
kjedsomheten. 

Vi funksjonshemmede kommer fortsatt til å oppleve 
tid annerledes, vår crip time er ikke deres crip time. 
Under koronaepidemien er mange av oss ekstra 
utsatte. Mange av oss har blitt bedt om å isolere oss 
selv. Både fordi vi kan bli sykere og fordi om vi alle 
blir syke, kan sykehusene få for mye press på seg. 
Selv har jeg fått beskjed om å holde meg inne i 12 
uker. Jeg får levert mat på døra hver uke. I ansiktet 
har jeg fått en soppinfeksjon, som jeg prøver å 
behandle selv. Den eneste ”utetiden” jeg får, er den 
ukentlige søppelturen ned fem etasjer. Daglig  
prøver jeg å nå mitt mål om 10,000 steg, som gås  
i sirkel i stua. Halsen min er kontant betent av  
mandelsteiner. Og for en person som går til legen  
i alle fall to ganger i måneden, er alle legebesøk 
utsatt til etter korona.

So it goes.
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• Hvilke kurs skal du på?
• Hvem betaler?
• Hvordan melde seg på?

Kommer du på kurs? KURSMENY
Kursmeny 2020

5.  Høstkonferanse/
lederkonferanse i  
NHF Øst 

6.  Brukerstyrt Personlig 
Assistanse (BPA)

7.  Ledelse, styret og  
organisasjonen 

8.  Plan- og bygningsloven 
(PBL)

9.  Helse, habilitering og 
mestring

10.  Utviklingskurs for 
likepers oner

11.   Ferie og fritid med 
rullest ol

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

NAPP UT



16

Medlemsblad for NHF ØstSEPTEMBER

Høstkonferanse/lederkonferanse  
i NHF Øst 
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/SAFOregioner.
Kursinnhold: Rettigheter og utfordringer i dagens lov
verk, 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 sta
ten for å få en god BPAordning. 
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/SAFOregioner.
Kursinnhold: Hva kjennetegner en god leder, og hva er 
lederens rolle og fremste oppgaver. Hvilken rolle og 
hvilke oppgaver har styret, og hvordan bør styre arbeidet 
legges opp. Enten du er valgt som leder eller har andre 
tillitsverv i organisasjonen, er du valgt av medlemmene 
ved årsmøtet. 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

PBL - Plan- og bygningsloven
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 NHFregioner.
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 bygge tegninger. 
Hvordan kan lokallag og det enkelte medlem påvirke i 
planer og konkrete tiltak.
Påmeldingsfrist: 16. 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/SAFOregioner.
Kursinnhold: Fokus på uteaktiviteter, hverdagstrening 
og alternative behandlingsformer. Vi lærer om pasient
rollen 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 mest
ring, grensesetting i samtalen. Erfaringsutveksling. 
Samarbeid med Lærings og mestringssentrene.
Påmeldingsfrist: 16. november 2020
Deltakeravgift: kr. 500

DESEMBER

Ferie og fritid i rullestol
Tid: 11. 12. 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/SAFOregioner.
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: 11. 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 påmeldings
skjema 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 
Epost: ostfold@aof.no 

Besøksadresse: 
Stortorvet 57, 1607 Fredrikstad 
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg 
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NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken 
 
 
 

 

Nyhetsbrev mai 2020 
  

 
Inntil videre, den nye 
«normalen»?  

Fra midten av mars har vi forholdt 
oss til Helsedirektoratets anbefa-
linger om begrensning av smitte-

FOTO: FHI                 spredning. Vi har både hatt stor 
inngang av søknader og utsending av hjelpemid-
ler. Dette har vi fått til ettersom det er lempet på 
kravet om at søker skriver under på skjemaer i 
hjelpemiddelsaker, foreløpig frem til 15. juni.2020.   

Digitale løsninger fått en real dytt fremover, både 
hos våre samarbeidspartnere, brukere og internt i 
denne tiden. Vi tenker digital samhandling er kom-
met for å bli på en rekke områder, også  av hen-
syn til effektivitet og miljø.  

Før vi vurderer om brukerkonsultasjon er nødven-
dig, vil vi på hjelpemiddelområdet vurdere føl-
gende:   

• Kan saken løses administrativt på bak-
grunn av god kartlegging ?  

• Vi vil tilby konsultasjoner på video, både i 
forbindelse med kartlegging, opplæring, til-
pasning og reparasjon av utsendt hjelpe-
middel.  

• Teknisk: Vi vil vurdere å etablere en "fast 
kanal"/lenke som teknikere i kommunen 
kan trykke på, og få kontakt med teknisk 
avdeling på skjerm med en gang. Inntil 
dette er etablert kan vi kontaktes som van-
lig. Ellers starter vi nå opp med periodisk 
ettersyn, i første omgang på hjelpemidler 
som kan utføres utendørs uten bruker, 
f.eks. på elektrisk rullestol/scooter. Vi vil 
også ta service/reparasjonsjobber som er 
tilnærmet «vanlig drift» men vi vil vurdere 
disse fra sak til sak.  

Hvis brukerkonsultasjon er nødvendig, vil vi for-
holde oss til Folkehelseinstituttets smittevernfag-
lige anbefalinger. I forkant av møtet vil vi stille 
spørsmål om smitte og vurdere hvordan vi kan 
løse hver sak individuelt. Dersom det er mulighet 
for smitte, finner vi sammen ny tid for avtale.  

 
Inntil videre vil ha individuelle avtaler og holde re-
sepsjonen på sentralen stengt for direkte opp-
møte. 
Tolketjenesten for døve og døvblinde vil fort-
sette med fjerntolking som førstevalg for å be-
grense smitte. Bildetolktjenesten har økt kapasi-
tet; flere linjer inn og utvidet åpningstid. Andre 
sikre former for skjermtolking blir også brukt. Tol-
ketjenesten tilbyr opplæring til brukere som ikke 
har erfaring med fjerntolking, og oppfordrer til å 
bruke slike tjenester. Oppmøtetolk har bare vært 
benyttet i akutte situasjoner de siste ukene. Nå er 
det åpnet for å tilby oppmøtetolk for høyt priori-
terte oppdrag. 

Illustrasjon: FHI 

Her finner du oppdatert informa-
sjon fra NAV Hjelpemidler og tilret-
telegging i forbindelse med korona-
pandemien  
 

Spille dataspill med 
nedsatt bevege-
lighet  
 
I tider som dette, når en må 

være hjemme i lange perioder, kan spill gi innhold 
i hverdagen og bidra til at tunge dager blir enklere. 
Derfor er det viktig at man bruker de muligheter 
som finnes for tilrettelegging av spill. Les mer her. 
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NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken 
Besøksadresse: Gamle Tindlund vei 3, 1718 Greåker 
Postadresse: Postboks 173, 1720 Greåker 
Telefon: 40 70 28 01 
E-post: nav.hot.ost-viken@nav.no  

Nyttige lenker 
Sjekk Kurskalender HMS Øst-Viken 
 
Om hjelpemidler på nav.no: 

• Tjenester og produkter 
• Hva har du vansker med?  
• Hvor trenger du hjelp? 
• Hvordan søke? 
• appbiblioteket.no 

 
Fagstoff og opplæringsmateriell finner du på 
www.kunnskapsbanken.net. 
 
Informasjon om produkter finner du i 
www.hjelpemiddeldatabasen.no. 
  
Her finner du tidligere nyhetsbrev. 

Koronavirus og bruk av hørsels-
hjelpemidler i skoler og barnehager 
Barn og elever med høreapparat eller Cochlea-
implantat er helt avhengig av hørselstekniske hjel-
pemidler for å delta i aktiviteter og undervisning. 
Her får du tips til bruk og stell av hørselshjelpe-
midler for å redusere risiko for smitte av koronavi-
ruset covid-19. 
 

 
Ill. fra Din hørsel 

Audiografenes krisetelefon er åpen 
Audiografforbundets krisetelefon 400 05 051 er nå 
klar til å ta imot henvendelser fra høreapparatbru-
kere og andre som trenger råd, både på telefon 
og sms. Les mer her. 
 

Endringer på rådgivning bolig 
Lasse Lium går i månedsskiftet over til ny stilling i 
Sarpsborg kommune etter å ha jobbet ved sentra-
len i ulike funskjoner siden 1995. Gry Nordmark går 

av med pensjon i slutten av mai. Vi 
takker for innsatsen og gratulerer 
med nye veivalg. I slutten av august 
tiltrer to nye rådgivere på fagområ-
det. Enn så lenge vil rådgivere på 

andre områder gjøre en iherdig innsats for å ivareta 
boligsakene.  
Bestilling av deler og tilbehør 
Henvendelser om delebehov til hjelpemidler går 
mye raskere, og uten fare for misforståelser, der-
som melding om delebehov også følges av artik-
kelnummer på aktuell del. I Hjelpemiddeldataba-
sen er det under rammeavtalen lenke til den en-
kelte leverandørs tekniske beskrivelse av det aktu-
elle hjelpemiddelet. Når man har det defekte hjel-
pemidlet foran seg, skal det som regel være greit 
ut fra deleliste, å finne riktig del som ønskes. 

Hurra for 
17. mai! 
           
Foto: Pixabay 
 
 

 
Del gjerne nyhetsbrevet med andre 
som kan ha nytte av det. 

Nyhetsbrevet sendes fast til alle ansatte ved Hjel-
pemiddelsentralen, kommunale kontaktpersoner i 
kommunene vi betjener: dvs. administra-
tive/syns/hørsels/kognisjons- og barnekontak-
ter, mottakssteder i kommunene, brukerutvalget 
ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken, PPT-le-
dere i kommunene, NAV-ansatte, NAV Hjelpemid-
ler og tilrettelegging Fagsenteret, alle Hjelpemid-
delsentraler i landet og koordinatorforum ved 
Høgskolen i Østfold. 
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Smakebit fra sosiale medier

Først ut må nødvendigvis bli podkasten «Hemma»! Den ble 
lansert på selveste 3. desember i fjor, og det er NHFU’erne 
Ida Hauge Dignes og Marianne Knudsen som står bak sats
ningen. Målet med podkasten er å skape mindre avstand 
mellom mennesker.

– Det er viktig for oss at dette ikke skal være en diagnose
podkast, men en podkast hvor vi snakker om vår hverdag. 
Dette skal være en podkast som folk kan kjenne seg igjen i, 
forklarte Knudsen til nettstedet Journalen før lansering. 

Jentene prater løst og fast om stort og smått, og ofte med 
et lite «funkisfokus». Eksempelvis starter de podkasten 
med å definere hvor «hemma» de har følt seg den siste 
uka, på en skala fra 1 til 10. Episode 7 innledes med en for
nøyelig historie om hvordan en kar Marianne møtte på byen 
og kysset med, snubla i rullestolen hennes etter klininga, 
og havna paddeflat på dansegulvet! Likevel er det ikke bare 
livet som rullende som står i fokus, det er livet som ung 
kvinne som er hovedperspektivet. Her kan en lytte seg 
gjennom refleksjoner om psykisk helse, skippertaksmeto
der, nyttårsforsetter, reisetips og alt mulig annet mellom 
himmel og jord, akkompagnert av høy fnisefaktor og ven
ninneprat. Podkasten finner du blant annet på Anchor og 
Spotify. Anbefales!

Instagram er et oppkomme av spennende kontoer, og 
mange har nok allerede fått med seg at vår ungdomsorga
nisasjon NHFU har en aktiv og spennende konto: nhfu_
insta. Følg dem gjerne! 

En ny og spennende instagramkonto vi har kommet over er 
enbpashverdag, som drives av en fulltids BPA (og funk
sjonsassistent). Mannen bak startet som BPA for 10 år 
siden, ved siden av jobben sin i barnehage. I fjor tok han 
steget helt ut, og ble BPA/funkass på heltid. Han elsker 

jobb en sin, og sier selv at han særlig liker å være med på å 
dokumentere og si ifra om ting som ikke fungerer som de 
skal fordi han er opptatt av å skape et samfunn for alle. Nå 
dokumenterer han jobbhverdagen på Instagram. «Taus
hetsplikten overholdes til enhver tid, og kontoen er god
kjent av arbeidsledere», opplyser han. Søk opp «enbpash
verdag» på instagram om du vil følge kontoen.

Twitter er ikke bare for Donald Trump! Du kan jo for eksem
pel sjekke ut «Diary of a Disabled Person» av @Wheelsof 
Steer. Damen bak kontoen har også bloggen https://diaryo
fadisabledperson.blog/ som er verdt å sjekke ut om man 
er komfortabel med å lese på engelsk. Tidlig i februar star
tet hun emneknaggen #AbleIsmInFourwords, som «tren
det» på Twitter i Storbritannia kort tid etter lanseringen. Av 
bidrag som kom inn var blant andre: «stops dead &stares», 
«we don’t take wheelchairs», «Least it’s not cancer» og så 
videre. 

Tilbake på hjemlige, norske fronter kan vi jo ikke avslutte 
denne saken uten å nevne NHF Agders nye storsatsning 
«Hverdagsdiskrimineringen», som du finner på både 
Facebook, Instagram og YouTube! På facebooksiden kan du 
blant annet lese følgende om satsningen: «Hverdags
diskrimineringen skal ved hjelp av videoer dele historier fra 
mennesker som hver eneste dag opplever å bli forskjells
behandlet, utestengt og diskriminert i møte med samfun
nets mange barrierer. Folk flest tror at funksjonshemmede 
lever frie og selvstendige liv i Norge, det er ikke tilfelle. 
Hverdagsdiskrimineringen skal fortelle deg hva som skjer, 
hvorfor det skjer, og hvem som er skyld i at det skjer. Vi 
kommer til å gi deg innblikk i et Norge som vil provosere og 
sjokkere.» Verdt å sjekke ut, med andre ord!

Vi skal være der folk er, og et sted der folk definitivt oppholder seg mye, er sosiale 

medier! Vi har samlet et lite knippe smakebiter fra både oss og andre i «funkisfæren».

■  Tekst Ida C. Freng    ■  Foto: Screenshots fra sosiale medier
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Hverdagen er vanskelig for noen og en hver. Mange har 
kjent på både ensomhet og stor frykt.  Samtidig har vi 
hatt god tid til ettertanke og jeg vil tro at noen og en hver 
av oss har gjort seg sine tanker om morgendagens sam
funn – det nye NORGE. Har vi lært noe, eller vil vi falle 
tilbake til gamle rutiner og levesett?

Midt i alt dette som er så vanskelig, opplever jeg samti
dig en langt større omtanke, varme og (selv med «to
meters regelen»), en form for nærhet og deltakelse som 
jeg ofte har savnet tidligere. Kan det være at en slik 
katastrofe bringer frem noe positivt, noe som vi kan 
bygge på og utvikle til det beste for oss alle i årene frem
over? Norge er kjent for sin velferdsmodell, men unn
skyld at jeg sier det, «ofte har jeg følt dette som en frase, 
en verdi som mange av oss hadde glemt». Det blir stadig 
mer og mer av «meg selv først, mine behov er det viktig
ste». Mange verdier og samfunnsreformer som ikke 
minst kom funksjonshemmede og eldre til gode er redu
sert eller tatt bort. Dette er min påstand. 

Med hjelpsomhet og omtanke ser vi i dag at mange 
bidrar til fellesskapet, er kreative og deltagende. Folk 
skaper nye former for fellesskap, deltakelse, nytt helse
utstyr, hjelper naboen osv. Har vi her lagt grunnlaget for 
et «nytt» syn på fellesskapet? Noe som bidrar til at vi 
alle kommer mer med? Ett lite eksempel, Norges valg 
for å håndtere krisen har hindret mange dødsfall blant 
eldre og syke. Samtidig økte vi sykehuskapasiteten og 
bedret egen kompetanse. Norge ble et eksempel for 
resten av verden.  Det skal vi ta med oss videre!

Norges Handikapforbund (NHF) ble stiftet i 1931 under 
navnet Norges Vanførelag. Den gang var hovedoppgaven 
å hjelp for å overleve, hjelp til selvhjelp. Det var datidens 
funksjonshemmede (eller vanføre som vi ble benevnt), 
som selv sto frem, tok ansvar. De bygde opp organisasjo
nen, hjalp til, ofte overfor enkeltpersoner med matpen
ger, krykker og andre hjelpemidler. Det var den gang 
det, i «de gode gamle dager». Samfunnet gikk videre. 
NHF kunne endre fokus fra veldedighet til selvstendig
het. NHF har alltid vært i front, kanskje vært den organi
sasjonen for funksjonshemmede som i særlig grad har 
påvirket til  skyndet på  mange av de endringer og 

reformer som opp gjennom årene har funnet sted. NHF 
har arbeidet aktiv, ikke minst lokalt i snart 90 år.

Skal jeg nevne noen slike viktige endringer og reformer 
finner vi bl.a., Lov om folketrygd/dagens pensjonsord
ning – NAV bilordningen – Hjelpemiddelordningen – 
skole/utdanningsreformer – UU og tekniske forskrifter, 
osv. Jeg kom med i NHF når jeg var 7 år gammel. Var 
elev på Internatskolen Linde for vanføre barn i Tønsberg, 
eid og driftet av Norges Vanførelag. Linde var bare en av 
flere skoler, vanførehjem og andre institusjoner som på 
den tiden var en nødvendighet. NHF tok ansvar når sam
funnet for øvrig var fraværende. Her er mye erfaring og 
kunnskap . NHF har derfor meget å være stolt av og har 
stor kompetanse når vi nå skal «tenke nytt»  se frem
over. Men nok om historien, den får NHF selv ta seg av, 
evt. som en del av sin egen markering, når organisasjo
nen fyller 90 år i 2021.

Koronaen har rammet oss hardt og brutalt
Hva vil skje, hvordan ser Norge ut når vi skal reise oss igjen,  

sammen skape det nye NORGE?

Sverre Bergenholdt.
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Jeg vil her og nå se fremover. Kanskje er jeg en «drøm
mer», men jeg ser for meg et Norge hvor vi videreut
vikler ny teknologi, skaper flere nye hjelpemidler og får 
nye planløsninger. Det blir kort og godt enklere for oss 
alle sammen. Vår stemme vil fortsatt være viktig, ikke 
minst gjennom vår deltakelse som folkevalgte i råd og 
utvalg, eller gjennom vår egen organisasjon. Det være 
seg innen statlig – fylkeskommunal – kommunal forvalt
ning, helse eller andre deler av samfunnet. Nå vil politi
kere som kvinne og mann i gata møte oss med nye erfa
ringer, ikke minst i kjølvannet etter koronasituasjonen.

Hva så med NHF, oss selv og vår deltakelse. Ingen ting 
kommer av seg selv, vi må aktivt bidra. Det har vi ikke 
minst lært fra pionerene i Norges Vanførelag, de som la 
grunnen for at vår målgruppe skulle bli fullverdige sam
funnsborgere. Kanskje er det på høy tid at vi nok en gang 
reiser oss, står sammen, tar felles ansvar. Hva kan så 
NHF tilby våre medlemmer – vår målgruppe. Slik jeg ser 
det, i første rekke:

•  En moderne og tidsriktig organisasjon som bygger på 
FNs Charter om deltakelse, rettigheter og selvstendig 
liv for funksjonshemmede. Verdier vi skal slå vakt om, 
ta med oss videre.

•  NHF vil aktivt følge opp etter dagens korona, ta 
ansvar, være med på å bygge opp morgendagens 
Norge. Videreføre våre verdier og samfunnstiltak, 
men også være nytenkende. Ta i mot de nye utfordrin
gene og bidra til morgendagens løsninger, være med 
på samfunnsdugnaden. Et samfunn for alle.

•  NHF er representert (tilstede) i de fleste av landets 
fylkesvise/kommunale råd for funksjonshemmede, og 
er vårt talerør direkte inn mot fylkesting og kommune
styre. Det skal vi fortsette med, men vi trenger flere til 
å være våre stemmer.

•  NHF har lokallag i mange av landets kommuner. Ofte 
små lag, men samtidig en sterk og synlig stemme i 
lokalsamfunnet. Fremfor alt må vi ha en møteplass 
for de mange som faller utenfor, er ensomme, tren
ger nytt fellesskap. I kjølvannet etter koronaen er 
dette sannsynlig langt flere enn vi er klar over. Jeg 
håper og tror at mange, både funksjonshemmede, 
eldre, pårørende og samfunnsinteresserte borgere 
for øvrig, i eget lokalmiljø, ønsker å bidra til slikt lokalt 
fellesskap og deltakelse.

•  NHF har også en lang rekke sterke og aktive diagno
selag. Du finner de over hele landet, også her i Øst. 
Sammen med våre kommunelag utgjør dette ikke 
minst lokalt gode kontaktpunkter og fellesskap. Ta 
kontakt med NHF for nærmere informasjon, meld deg 
inn, kanskje kan du eller noen du kjenner være med å 
skape ny hverdag for deg selv og andre. Sammen er vi 
sterke.

Derfor kjære venner. La oss hver for oss, og sammen, 
bidra til at vi alle kommer videre, får en ny framtid også 
etter koronatiden. Og la oss håper at vi alle har lært noe, 
ikke minst de som sitter med makt og myndighet. De 
som skal skape morgendagens Norge. Et Norge basert 
på verdier, omtanke, plass og deltakelse for alle. Klarer 
vi det, så ser jeg lys i tunnelen. NHF, deg og meg, vi skal 
også være med og ta vårt ansvar! 
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Kjære alle sammen! 

Den siste tiden har vi satt fokus på hvordan 
koronakrisen rammet funksjonshemmede. 
Da Norge stengte over natten, var det mange 
av oss som mistet helt nødvendige tilbud og 
tjenester. Alle innbyggere ble rammet, men 
noen ble rammet hardere enn andre, og det 
er ingen tilfeldighet hvem det er. TV2 har 
skrevet om Bjørn Espen Fagerheim som ikke 
får dusje, om Geir Jensen som ble sittende 
alene i mørket i dagevis uten å vite hva som 
skjedde og om Monica som mistet assisten
tene sine og møtte et steilt byråkrati da hun 
forsøkte å finne løsninger. Vi har også sett 
flere oppslag om hvordan tiltakene rammer 
funksjonshemmede barn og familiene deres. 
Utfordringene er mange og vi begynner å bli 
utålmodige nå.

Tirsdag 12. mai la regjeringen fram revidert 
nasjonalbudsjett, og vi fikk en ny skuffelse. Vi 
hadde på forhånd spilt inn en tydelig forvent
ning om at funksjonshemmede ikke må bli en 
salderingspost i en krevende tid. De ekstra
bevilgningene som kom gjennom budsjettet 
var likevel ikke mye å glede seg over. 50 millioner ekstra 
til aktivitetshjelpemidler og 400 millioner til utsatte 
barn monner lite – hjelpemiddelpotten kommer uansett 
til å gå tom i juni og midlene til barna treffer ikke. 

Den diskrimineringen vi opplever hver eneste dag, har 
blitt forsterket gjennom krisen, og nå er det viktig å ta 
grep for å sikre at framtidens løsninger ikke fortsetter å 
diskriminere. Vi gir oss selvfølgelig ikke, vi må holde 
fast ved at vi har rett til å leve livene våre og ikke bare 
det – vi må kunne forvente at samfunnet er utformet slik 
at det passer for alle.

Myndighetene har begynt å interessere seg for proble
mene vi melder om, og vi får stadig spørsmål om vi har 
dokumentasjon på de negative konsekvensene vi mel
der om at koronakrisen har hatt. For å få en oversikt 
samler vi nå inn data gjennom en egen spørreundersø
kelse som har blitt sendt ut til alle medlemmene våre. Vi 
håper å få mange svar, så vi får tall og fakta å slå i bor
det med.

I denne krevende tiden kan vi glede oss over at der skjer 
mye på likepersonområdet. Nå setter vi opp flere digi

tale tilbud og kurs, for å møte dem som trenger oss med 
et tilbud og for å ruste alle dem som gjerne vil bidra til å 
kunne gjøre det. Dette tilbudet er viktig, vi vet at mange 
er ekstra sårbare nå, i en tid med reduserte tilbud, stor 
usikkerhet og mye isolasjon. Da er det godt å vite at våre 
dyktige likepersoner er her og bidrar med medmennes
kelighet og viktige erfaringer.

Norge åpner forsiktig opp igjen i disse dager, og det gjør 
også vi. Våre ansatte fortsetter på hjemmekontor fram 
til sommeren, og vi vil legge til rette for mest mulig digi
tal kommunikasjon framover. Samtidig har vi utviklet 
nye retningslinjer for organisasjonen, som dere finner 
på nettsidene våre (nhf.no), med flere muligheter til å 
møtes ansikt til ansikt igjen. Det vil gjøre godt for mange 
av oss nå, selv om vi skal fortsette å ta smittevern på 
alvor – holde avstand og vaske hendene. 

Ta vare på hverandre og ha en fin sommer, der dere er!

Tove Linnea Brandvik, forbundsleder.
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Oslo Sanitetsforening Brusetkollen AS

Otto Valstadvei 70, Postboks 422

1373 Asker

Tlf. 66 98 79 00

Din matleverandør.
post@maxivan.no

Vi støtter bygda.
 – Velkommen innom

Rådhusveien 5     Tlf.: 909 14 800
1940 BJØRKELANGEN   www.maxivan.no

 

Torstadbakken 4
 1395 Hvalstad

- alltid fokus på kvalitet 
og godt håndverk!

Solheim Hagesenter AS
1930 Aurskog, tlf. 63 86 22 07

A U R S K O G - H Ø L A N D

G J E R D R U M
Romerike Tak og Membran AS

2022 Gjerdrum, tlf. 63 99 28 89

Krogsrud Sag AS
2080 Eidsvoll, tlf. 63 92 25 50

___________________________________________________
 

Bøn Biobrensel AS
2073 Bøn, tlf. 63 99 51 00

E I D S V O L L

B Æ R U M
Lås & Prosjekt AS

1309 Rud, tlf. 46 94 88 06

Norsk Industrivask AS
Gamleveien 697, 1487 Hakadal, tlf. 902 04 771

___________________________________________________
 

Bunnpris Nittedal 
1482 Nittedal, tlf. 67 07 21 61

N I T T E D A L

Kjell Skutle AS
2020 Skedsmokorset, tlf. 63 87 30 94

___________________________________________________
 

Byggpartner Akershus AS
Hvamstubben 14, 2013 Skjetten, tlf. 900 76 192

S K E D S M O

Å S
Transporttjenester AS

1430 Ås, tlf. 64 94 36 10

Vi slÅss hver dag for å være blant de aller billigste

“Vi gir oss 
aldri på pris!”

KIWIs PRISLØFTE
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En stor takk  
til alle våre  
annonsører
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Riktige sko-
Gladere føøer-

Gladere hverdag

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.

STATSBYGG.NO 

Besøkende kan velge bygning, se  
detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til besøksmålet.  
Prøv selv på: byggforalle.no

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

775

UNIVERSELL UTFORMING I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med informasjon om universell utforming i 
Statsbyggs offentlige bygg som universiteter, museer, trafikkstasjoner med mer. 
Bygg for alle kom med ny publikumsvisning høsten 2019. 

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

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

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

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

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

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

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

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

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

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

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

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

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

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

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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F R E D R I K S T A D

Dynatec A/S
Rakkestadv. 1, 1814 Askim, tlf. 69 83 80 10

 _______________________________________________________

AFB Eiendom
1814 Askim, tlf. 97 68 52 39

A S K I M

E I D S B E R G

Toyota Ramstad Bil AS
- et bilfirma du kan stole på!

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

Toyota Ramstad Bil AS
- et bilfirma du kan stole på!

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

T R Ø G S T A D

R Å D E
Gamlebyen Psykomotoriske Fysioterapi

1632 Gamle Fredrikstad, Tlf. 69 32 10 11

F R E D R I K S T A D

M O S S

S K J E B E R G

H A L D E N

Ekholtvn. 114, 1526 Moss
Tlf. 69 23 54 40

Mobile Moss AS
1522 Moss, Tlf. 69 23 57 57

M O S S
Micronova AS

1503 Moss, tlf. 69 24 12 30

Tlf. 90 63 47 90 • Epost: espen.pedersen@nios.no

S A R P S B O R G

Multiconsult 
Fredrikstad AS

Pb. 1424, 1602 Fredrikstad
Tlf. 69 31 77 60

Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen

Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no

Tlf. 69 84 69 00 • rorleggern@rm-as.no
www.rorleggernmysen.no

Pefo RørleggerservicePefo Rørleggerservice
Per Åge FosserPer Åge Fosser
Tlf. 918 19 222  •  pefo@pefor.no
pefo-rorleggerservice.rorkjop.no

Aztek Økonomi AS
1581 Rygge, tlf. 906 68 709

R Y G G E

Byggningslageret AS
1743 Klavestadhaugen, tlf. 69 13 61 00

S K J E B E R G

bilbutikk1.no

Takst & Tilstand
Fredrikstad Innovasjonspark

Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 934 61 666

www.davids-elektro.no

• 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

Velkommen til
Quality Hotel Sarpsborg

  Tlf: 69 10 15 00  •  q.sarpsborg@choice.no  •  choice.no  •  superland.no
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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 

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

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

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

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  

ØSTFOLD:

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

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 

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst

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

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

NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post:  ragnhsk@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 

F R E D R I K S T A D

Dynatec A/S
Rakkestadv. 1, 1814 Askim, tlf. 69 83 80 10

 _______________________________________________________

AFB Eiendom
1814 Askim, tlf. 97 68 52 39

A S K I M

E I D S B E R G

Toyota Ramstad Bil AS
- et bilfirma du kan stole på!

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

Toyota Ramstad Bil AS
- et bilfirma du kan stole på!

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

T R Ø G S T A D

R Å D E
Gamlebyen Psykomotoriske Fysioterapi

1632 Gamle Fredrikstad, Tlf. 69 32 10 11

F R E D R I K S T A D

M O S S

S K J E B E R G

H A L D E N

Ekholtvn. 114, 1526 Moss
Tlf. 69 23 54 40

Mobile Moss AS
1522 Moss, Tlf. 69 23 57 57

M O S S
Micronova AS

1503 Moss, tlf. 69 24 12 30

Tlf. 90 63 47 90 • Epost: espen.pedersen@nios.no

S A R P S B O R G

Multiconsult 
Fredrikstad AS

Pb. 1424, 1602 Fredrikstad
Tlf. 69 31 77 60

Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen

Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no

Tlf. 69 84 69 00 • rorleggern@rm-as.no
www.rorleggernmysen.no

Pefo RørleggerservicePefo Rørleggerservice
Per Åge FosserPer Åge Fosser
Tlf. 918 19 222  •  pefo@pefor.no
pefo-rorleggerservice.rorkjop.no

Aztek Økonomi AS
1581 Rygge, tlf. 906 68 709

R Y G G E

Byggningslageret AS
1743 Klavestadhaugen, tlf. 69 13 61 00

S K J E B E R G

bilbutikk1.no

Takst & Tilstand
Fredrikstad Innovasjonspark

Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 934 61 666

www.davids-elektro.no

• 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

Velkommen til
Quality Hotel Sarpsborg

  Tlf: 69 10 15 00  •  q.sarpsborg@choice.no  •  choice.no  •  superland.no



Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

B Æ R U M

Askerveien 50, 1384 Asker
Telefon: 40 00 23 32

www.privatmegleren.no/asker

A S K E R

E I D S V O L L
Tlf. 975 87 029 • www.sommersomvinter.no

E N E B A K K

N E S

Epost: vs@sandaas-fjell.no

L Ø R E N S K O G

Tlf. 412 67 140 • www.atg.no

Hydraulikkteknikk AS
www.hydraulikkteknikk.no

Støtter NHF Nittedal

N I T T E D A L

Bølerveien 61, 2020 Skedsmokorset
Tlf: 67 17 30 00 • entreprenorservice.no

firmapost@entreprenorservice.no

Fotterapeuten
Depotgate 20, 2000 Lillestrøm

Tlf.: 63 81 17 82

S K E D S M O

Hvamveien 1
2013 Skjetten

Tlf. 22 09 48 00
www.bako.no

S K I

Schmitz Cargobull Norge AS
Hovinmovegen 14, 2060 Gardermoen

Tlf. 23 96 14 00

U L L E N S A K E R

Tlf: 03550 | firmapost@taxiromerike.no
taxiromerike.no

 

Grefsen Eiendom AS 

SALG  SERVICE MONTASJE DUKPORTER 
LASTESYSTEMER GARASJEPORTER INDUSTRIPORTER

30 års erfaring ! 
www.pipdrift.no   Tlf: 459 01 941 

V E S T B Y

Sagaveien 66C • 1555 Son
www.activeservices.noCOCA-COLA NORGE


