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2020 ble et annerledes år

Et tungt år i NHF Øst, alt etter 12.mars har vært annerledes 

enn tidligere år, med store forandringer for både medlemmene 

og organisasjonen. Årsmøter og medlemsmøter har blitt 

avlyst, på noen måter kjennes det som om NHF-

organisasjonen har stått stille siden mars.

Handikapnytt og Regionnytt har vært den fellesinformasjon mellom medlemmene 
og organisasjon som har fungert som tidligere. Bladene har vist oss at vi på mange 
måter er en levende organisasjon. Vi er opptatt av å nå frem med NHFs budskap 
gjennom representanter vi har i kommunale- og fylkeskommunale råd, og andre 
forskjellige utvalg i samfunnet.

NHF Sarpsborg og HBF Østfold arrangerte Norgesmila for sine medlemmer. En 
aktivitet som ble gjennomført 10 – 11 okt. Dette var et løp, hvor man kunne velge 
mellom 1 eller 5 km, den enkelte kunne gå eller rulle og det viktigste var å delta, 
ikke tiden man gjennomførte på. 40 deltakere gjennomførte løpet, og etter 
målpassering fikk alle noe å bite i, litt å drikke, en gullmedalje og norgesmila 
t-trøye. Løpet ble gjennomført ved Tunevannet i Sarpsborg. 

NHF Øst utarbeidet også et kursopplegg på 4 timer for medlemmer og tillitsvalgte 
i høst. Kurset omhandlet opplæring i NHFs virksomhetsplan og hadde som 
opplærings mål at deltakerne som var fra samme kommune skulle lage en 
handlingsplan over viktige saker de skal jobbe med i egen kommune fremover. Det 
er gjennomført 5 kurs i høst, tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive.

Vi nærmer oss 2021, og for NHF venter det mange store utfordringer. Det store 
spørsmålet er hvordan koronasituasjonen blir. Vi håper at vi framover kan 
gjennomføre medlemsmøter, årsmøter og ikke minst landsmøtet i NHF som 
fysiske samlinger.

På vegne av styret og administrasjon vil jeg takke alle for innsatsen i dette litt 
utfordrende året i NHF-organisasjonen. De beste ønsker for julen og det nye året til 
OSS ALLE SAMMEN.

Arild 

Lederens  
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Ja da nærmer 2020 seg slutten, tror alle er enige om at 
det har vært et merkelig år. Mange er blitt ensomme og 
mange kjenner på å være annerledes, mange av oss 
har fått en ny merkelapp hvor det står risikogruppa. 

Det er rart hvordan disse merkelappene definerer oss 
som menneske. På mine merkelapper står det nå: 
risikogruppa, rullestolbruker, nedsatt funksjonsevne 
og annerledes. Men de merkene jeg vil dere skal se er: 
STA, AKTIV og RESSURS. Jeg har tenkt mye på det nå 
når vi har sett på Skal vi danse. Birgit Skarstein er alt 
jeg ikke er, elegant, vakker og sensuell. Likevel setter 
folk oss i samme bås. Ja du stemmer vel på Birgit du 
sier folk, i det første programmet gjorde jeg ikke det. I 
mine øyne var ho en idrettsutøver som prøvde noe nytt 
og jeg synes alle var ganske like. Jeg blir litt flau på 
andres vegne, jeg ser helst ikke programmer der folk 
er med fordi de sitter i rullestol. Dessuten er jeg ofte 
mer fasinert av hjelpemidlene, det er en yrkesskade. 
Mye snudde i program to da jeg ble fasinert av dansen 
til Birgit, av smilet, innsatsen og for ikke å snakke om 
sensualiteten og tempo. Denne dama trente hardt, og 
etter det fikk ho min stemme. Ho kunne i mine øyne ha 
vunnet hele greia, ho dansa bedre enn en stivbent 
Alsgaard, men ho avslutta med ett smil og en fantastisk 
dans. 

Birgit og jeg er ikke venner, og jeg tror ikke vi har noe til 
felles heller. Men jeg blir jo dyktig imponert og jeg 
kommer til å følge ho. Folk spør meg om jeg kjenner 
ho dansedama i rullestol, men ingen spør om jeg 
kjenner de andre danserne. Birgit og jeg sitter ikke i 
samme bås. Vi er ikke lidelsesfeller. Jeg har blitt en fan 
som mange andre, og mange vil bli inspirert til fysisk 
aktivitet av å se så mye flott dans. Men jeg liker meg 
best foran TVen, og ser mye heller krim eller et 
matprogram. 

Alt vi sier og gjør handler om holdninger. Når vi tror at 
vi er så flinke med egne holdninger, ja da må vi faktisk 
tenke oss om. I dagliglivet godtar vi mye rart. Vi blir 
diskriminert og utestengt. Staten lager retningslinjer 
uten at kommunene får de riktige verktøyet, og i 
kommunene skjer det daglige kamper der mennesker 
med nedsatt funksjonsevne taper. Vi må sloss og backe 
hverandre til å orke de daglige utfordringene, og vi må 
tørre å prate sammen om hvordan vi egentlig har det. 
Det er kanskje min største utfordring. For i snart 60 år 
så har jeg hatt et bra liv og fokusert nettopp på det, på 
en polert fasade der de færreste får komme på innsiden. 
Kanskje det må bli årets nyttårsforsett. Nettopp å 
tørre å slippe folk litt nærmere.

Da vil jeg takke for året 2020, må det aldri komme igjen. 
Så får vi se hva 2021 bringer, og hva vi kan gjøre for å 
skape vårt eget liv og gi året innhold. 

Vi står foran en julehøytid hvor vi kanskje ikke møtes 
over ribbe og andre merkelige matretter, men vi får 
forsøke å holde kontakten, og kose oss med det vi har 
lyst på. Ta en telefon til noen du vet sitter alene, kanskje 
kan dere diskutere svoren på ribba eller om mandel-
potetene ble like gode som i fjor. Det blir vel ikke jul 
uten. 

Ta vare på hverandre. 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR 
SÅNN HELT PÅ GRENSA

Anne Karin Johansen

HELT PÅ GRENSA

Da vil jeg takke for året 2020, 
må det aldri komme igjen

Anne Karin Johansen
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I 2015 fikk vi i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d 
regler om rett til brukerstyrt personlig assistanse. Lovgiver 
ga ved dette et tydelig signal om prioritering av de verdier 
som BPA bygger på. Brukerstyrt personlig assistanse skal 
være et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunns-
deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og 
stort behov for bistand. BPA betyr mye for muligheten til 
yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv 
for de som har rett til slik støtte. 

For brukere som faller utenfor vilkårene i loven, har 
kommunen likevel en plikt til å ha et tilbud om BPA, jf. 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8. Dette fremgår av 
både rundskrivet og forarbeidene til loven De momenter 
som bør vektlegges her er blant annet om BPA vil gi 
personen mulighet til studier, arbeidsdeltakelse el., eller 
for øvrig må antas å kunne bidra vesentlig til brukerens 
livskvalitet.

Nærmere om pasient- og brukerrettighetsloven  
§ 2-1 a - rettighetsbestemmelsen
For å få rett til BPA må brukeren ha rett til nødvendige 
helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Begrepet 
«nødvendige helse- og omsorgstjenester» er å forstå som 
nødvendig hjelp med en forsvarlig standard, basert på en 
individuell helse- og sosialfaglig vurdering av behov. 

De tjenestene en kan ha rett til å få organisert som BPA er 
personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæ-
ring og støttekontakt, samt avlastning for foreldre med 
hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjons-
evne. Det er innholdet og formålet med bistanden som vil 
avgjøre om personens tjenestebehov gir grunnlag for rett 
til BPA. 

Personlig assistanse av både praktisk og personlig art kan 
omfattes. Det kan bety hjelp til egenomsorg og personlig 
stell. Videre omfattes praktisk bistand til rengjøring og 
annen nødvendig hjelp til ulike praktiske gjøremål i hjem-
met. Bistanden kan også omfatte tiltak utenfor hjemmet.

Rettighetsbestemmelsen omfatter også avlastningstiltak 
for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn 
under 18 år med nedsatt funksjonsevne. 

Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten, men kom-
munen kan velge å legge «enkle helsetjenester» inn i ord-
ningen der det er hensiktsmessig og forsvarlig. 

Når en person fyller 67 år, er vedkommende ikke lenger 
omfattet av loven. En BPA-ordning kan likevel ikke avvikles 
i vedtaksperioden under henvisning til at personen har fylt 
67 år, med mindre personen selv ønsker dette. 

* Regjeringen foreslo i vår å fjerne den øvre aldersgrensen 
på 67 år for personer som har fått innvilget BPA. Formålet 
med lovforslaget er å bidra til større trygghet og mer forut-
sigbare rammer for personer med store og langvarige 
behov. Dette lovforslaget ble enstemmig vedtatt av 
Stortinget. Endringen gjelder altså ikke for aldersgruppen 
over 67 som helhet, men vil være en unntaksregel for 
personer som har fått innvilget BPA før de fylte 67 år.

Retten til BPA er knyttet opp til et konkret timebehov. 
Dersom kommunen vurderer brukerens bistandsbehov til 
minst 32 timer per uke, og øvrige vilkår er oppfylt, vil en 
kunne ha rett til å få  hjelpen organisert som BPA.  Brukere 
med et tjenestebehov på mellom 25 og 32 timer per uke vil 
også ha rett til BPA, med mindre kommunen kan 
dokumentere at slik organisering vil være vesentlig mer 
kostnadskrevende. Hvis brukerens bistandsbehov er 
uforutsigbart eller varierende fra uke til uke, vil det være 
det gjennomsnittlige timebehovet som må legges til grunn.

Brukere som har en kognitiv funksjonsnedsettelse, psykisk 
sykdom eller er mindreårig, eller av andre grunner ikke 
kan ivareta arbeidslederoppgavene selv, er også omfattet 
av rettighetsbestemmelsen. Arbeidslederrollen ivaretas da 
av andre personer på vegne av eller i samarbeid med 
brukeren. 

Hvem som kan ivareta arbeidslederrollen på vegne av 
brukeren følger i utgangspunktet de alminnelige regler for 
fullmakt og representasjon. Aktuelle arbeidsledere vil 
være personer med foreldreansvar for mindreårige barn, 
eller verge. Loven stiller ingen formelle krav til hvem som 
kan være assistent i en BPA-ordning. 

BPA-brukeren står fritt innenfor rammene av vedtaket til å 
bestemme oppgaver assistenten skal utføre, så lenge 
arbeidet omfattes av det som hører inn under begrepene 
personlig assistanse og avlastning. En arbeidsplan vil være 
et godt utgangspunkt for å sikre forutsigbarhet for 
arbeidstaker og fleksibilitet for bruker. 

Kommunen kan kreve egenandel for brukerstyrt personlig 
assistanse etter de vanlige reglene i forskrift om egenandel 
for kommunale helse- og omsorgstjenester. Hvor mange 
timer det kan kreves vederlag for, må vurderes konkret. 
Brukeren kan ikke kreves for kostnader utover det som 
følger av forskriftene.

Rettigheter – Brukerstyrt  
personlig assistanse (BPA)
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ADVOKATSPALTE

■  Av senioradvokat Børge Ongstad
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Vi trenger å samle disse hendelsene, slik at vi kan 
bruke dem – anonymt eller åpent, om du er komfortabel 
med å stå frem med egen historie – i vår holdnings-
endingskampanje og i forbindelse med årets  
3. desember-markeringer. 

Vi ser at mange ikke vet at funksjonshemmede 
diskrimineres, og nettopp derfor er det så viktig at vi får 
delt disse historiene. Folk må se og høre det for å tro 
det, og først når de tror det kan vi få dem med på å gjøre 
noe med det! Del med oss, så vi kan dele med verden og 
stå opp mot uretten!

NB! Vi har lagt opp til at denne postkassen samler 
anonymiserte data. Du trenger ikke fortelle hvem du er, 
og vi vil ikke kunne spore data om deg. For å ivareta 
anonymiteten til andre som er med i din historie, 
oppfordrer vi deg til ikke å dele personopplysninger 
eller opplysninger som enkelt kan identifisere deg eller 
andre

Fortell din  
diskrimineringshistorie! 
Dette året jobber vi for å endre holdninger, og i den forbindelse trenger vi 
DIN historie om diskriminering. Har du opplevd å bli frakjørt av bussen, å 
ikke få komme inn på et utested, å bli utsatt for hatprat på bakgrunn av 
funksjonsnedsettelse eller noe helt annet?

Send oss din diskrimineringshistorie via denne lenken: nhf.no/fortell-din-diskrimineringshistorie/
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Bli med i kampen mot diskriminering og 
trakassering – støtt årets juleinnsamling
De forferdelig ordene «Handikappede skal dø. De fortjener ikke å leve» 
ble ropt til Amir Hashani midt på gaten i Oslo. Så ble han spyttet på.

Dessverre er ikke historien til Amir unik. Forskning 
viser at 1 av 3 funksjonshemmede har opplevd hatefulle 
ytringer. Det er alvorlig!

Hets, trakassering, mobbing, og hatkriminalitet er også 
uttrykk for noe dypere. Om diskriminering av 
funksjonshemmede. Om å bli stengt ute. Ikke komme 
inn på nærskolen, ikke ha assistanse til å komme seg 
ut, ikke kunne få jobb – alt fordi løsningene og 
holdningene som ville gjøre det mulig ikke er på plass.

Amir han valgte å stå opp mot hatet og kjempe tilbake. 
Han politianmeldte saken og gikk til media. Og han 
lagde han en konferanse for å bekjempe diskriminering 
og trakassering. Nå er han en av våre sterke stemmer. 
Alt for å få til endring. For at ingen skal oppleve det 
samme som han! Vil du bli med i kampen for et bedre 
samfunn?

Ta det første steget sammen med oss i dag. Bli med på 
arbeidet mot diskriminering og trakassering av 
funksjonshemmede ved å støtte årets juleinnsamling. 
Sammen skal vi endre menneskers liv!

Støtt juleinnsamlingen på: nhf.no/stott-oss/

Se Amir dele sin historie på NHFU sin youtube-kanal 
ved å søke: 1 av 3 funksjonshemmede i Norge har 
opplevd hatytringer!  
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AKTUELT politikk og forskning

■  POLITIKK 

Universell utforming for 
skjenkebevilling? 
Handikapforbundets undersøkelser av regelverket viser 
at «kommunene kan være strenge og faktisk stille 
konkrete krav om tilgjengelighet». Det vil si at 
kommunene kan gå lenger enn de gjør i dag, og kreve 
universell utforming på ute- og serveringssteder for å gi 
skjenkerett. Her er det viktig å presisere at dette kun 
gjelder for de som ikke allerede har fått bevillingen, 
«det er ikke lov å ta bevillingen fra et sted som ikke kan 
ta imot funksjonshemmede». Øyvind Giæver i Helse-
direktoratet bekrefter dette overfor Handikapnytt. 
«Kommunene har stor frihet til å vurdere søknader om 
å selge eller skjenke alkohol. Der kan kommunen 
vurdere alt fra «stedets karakter» og målgruppe til 
trafikkforhold og næringspolitikk. Etter Helsedirekto-
ratets vurdering vil kommunen også kunne stille krav 
om at offentligrettslige krav som følger av andre lover, 
herunder krav om universell utforming, er oppfylt før 
bevilling innvilges», skriver Giæver i en epost til 
Handikapnytt.

Les mer på: Handikapnytt.no 

Funksjonshemmedes 
ytringsfrihet på agendaen til 
Ytringsfrihetskommisjonen 
I en tidligere reportasje i Handikapnytt kom det frem at 
mange funksjonshemmede frykter at kommuner og 
andre offentlige instanser vil svare med dårlige tjenester 
og mindre velvilje dersom de fremmer kritikk. Dette 
resulterer i at flere har unnlatt å levere formelle klager, 
og at man kvier seg for å delta i spørreundersøkelser. 
Leder i Ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken 
Stavrum har uttalt til Handikapnytt at dette gjør et sterkt 
inntrykk. «De setter ord på en svært sårbar situasjon. 
Det er den reelle ytringsfriheten som utfordres. Alt fra 
hat og hets i sosiale medier til relasjonene til 
arbeidsgiver, til dette vi snakker om nå. Den reelle 
ytringsfriheten er den retten man har til ikke å bli utsatt 
for represalier av andre». Hun påpeker at dette 
budskapet vil være førende for mye av perspektivet til 
Ytringsfrihetskommisjonen. 

Les mer på: Handikapnytt.no 

Styrker ordningen til 
aktivitetshjelpemidler
Statsbudsjettet 2021 inneholder en styrking av 
ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne over 
26 år, styrkingen er på 30 millioner kroner sammenlignet 
med i år. Til Handikapnytt sier Olaug Bollestad, 1. 
nestleder i KrF at de ser at mange søker på denne 
ordningen i forhold til hvor mye penger som er satt av. 
«Derfor går vi inn for en økning». Til Handikapnytt er 
forbundsleder i NHF, Tove Linnea Brandvik, positiv til at 
regjeringen går inn for å sette av mer penger til AKT26-
ordningen i budsjettet. «Vi er enige i at dette er en viktig 
og populær ordning, som dessverre bruker å gå tom 
tidlig på året. Det er viktig at regjeringspartiene 
anerkjenner det problemet. 30 millioner kroner vil ikke 
være nok i forhold til søknadsmengden, men det er et 
skritt i riktig retning», sier hun. 

Ordningen skal også evalueres og utvikles videre. I følge 
en rapport fra Oslo Economics som har evaluert denne 
ordningen skal tiltak for å få pengene til å vare lenger 
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være å øke egenandeler, begrense typen hjelpemidler 
og innføres krav til bruk. NHF og FFO er ikke enige i 
disse anbefalingene, begge organisasjonene mener 
funksjonshemmede må sikres likestilt deltakelse i 
fysisk aktivitet gjennom overslagsbevilgning (slik som 
for resten av hjelpemiddelområdet), at målgruppene 
ikke må snevres inn og at egenandelstaket på kr 4000,- 
må beholdes – det er allerede høyt for mange.

Les rapporten til Oslo Economics her: 
Osloeconomics.no

■ LOKALT 

Barnehageplakaten 
Denne høsten har NHF Lørenskog delt ut refleksbånd 
og plakater til barnehager som har sagt ja til et besøk 
fra NHF Lørenskog, hvor formålet med besøket skulle 
være å fortelle litt om lokallaget, medlemmene der og 
hvordan det å ha en funksjonsnedsettelse kan påvirke 
hverdagen. Så kom Covid-19, og gjorde det vanskelig å 
få gjennomført disse besøkene. Lokallaget var nødt til å 
tenke annerledes og søkte Stiftelsen DAM om å få gjøre 
om på prosjektet å få levert ut en barnehageplakat i 
stedet for, men nyttig info som ville blitt delt på et besøk. 
NHF Lørenskog er stolte over å ha fått til dette 
prosjektet, selv om det ble helt annerledes enn planlagt, 
og barnehagene virker oppriktig glade for å få slik 
informasjon, så de har et konkret verktøy for å sette ord 
på inkludering og likestilling allerede i barnehagen. 
Lørenskog oppfordrer flere til å gjøre noe lignende i sitt 
lokalmiljø. 

 

Nå kan du kjøre elektrisk 
rullestol i 15 km/t maks fart
Regelverket er endret. Nå kan du kjøre elektrisk 
rullestol i 15 km/t maks fart. Nytt aktsomhetskrav med 
ganghastighet og avstand på fortau. Regjeringen har 
endret tillatt konstruktiv hastighet for elektriske 
rullestoler fra 10 til 15 km/t. Forskriften om kjørende og 
gående (trafikkreglene) har endringer i både definisjon 
av rullestol (10 km/t er erstattet med 15 km/t) og nytt 
aktsomhetskrav:

§1 Definisjoner 
l) «Rullestol: Innretning med hjul og/eller belter som er 
særskilt konstruert for forflytning av en person med 
redusert gangevne. Innretningen må ha egenvekt ikke 
over 250 kg (inklusiv eventuelle batterier), lengde ikke 
over 180 cm og bredde ikke over 85 cm. Dersom 
innretningen er motordrevet, må den være konstruert 
for en hastighet som ikke overstiger 15 km/t. Slik 
innretning anses ikke som kjøretøy etter vegtrafikkloven 
§ 2»

§ 19 Særlige bestemmelser for gående, nytt punkt: 3. 
«fører av rullestol som nevnt i § 1 nr. 1 bokstav l må ved 
passering av gående på gangveg, fortau eller i gangfelt 
holde god avstand og tilnærmet gangfart»

Endringene betyr ikke at alle rullestoler kommer til å ha 
toppfart på 15 km/t, men at lovverket tillater at du kan 
kjøre rullestol i denne hastigheten.



■ NASJONALT 

Nytt NHFU-styre med 
Marianne Knudsen som leder
Ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, gjennomførte sitt 
landsmøte forrige helg, og har også valgt nytt styre med 
Marianne Knudsen som ny leder. Marianne har vært 
aktiv i NHFU siden hun var 15 år og er ellers sosiologi-
student og podkastvert, blant mye annet. Tidligere i 
høst ble hun dessuten kåret til ung ledestjerne av 
Dagens Næringsliv.

Kanskje har du sett Marianne på God morgen Norge, 
der hun har startet dagen med å snakke klart og tydelig 
om diskriminering, likestilling og nødvendigheten av 
holdningsendring i et sterkt intervju med Vår Staude. 
Men om du vil bli enda litt bedre kjent med Marianne, 
anbefaler vi Handikapnytts portrettintervju og intervjuet 
med henne i Framtida.

HFUs sentralstyre består dessuten av følgende 
medlemmer:
1. nestleder: Gabriel Wilhelmsen Hoff
2. nestleder: Nikita Amber Abbas
Styremedlemmer:
Mia Larsen Sveberg, Isak Tornes, Alexander Petersen.
1. vara: Sofie Jansen
2. vara: Mathias Halvorsen
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Ordene over er bare noen av eksemplene på 
fordommer, hets og hat som vi funksjonshemmede 
møter hver eneste dag. På vår store kampdag den  
3. desember skal vi komme disse holdningene til 
livs – én gang for alle! Vi gjør det så enkelt som at  
vi skriver ned ordene og lar dem gå opp i røyk eller 
legger dem under jorda! 

2020 er det store holdningsendringsåret i NHF, og 
dette skal også prege FN-dagen for funksjons-
hemmedes menneskerettigheter den 3. desember. 
For å få med oss ALLE over hele landet og ivareta 
godt smittevern, vil vi i år satse ekstra stort på en 
digital markering. Her vil vi by på livesending 
gjennom store deler av dagen med appeller, 
filmvisninger og Norge Rundt-sendinger med gode 
underholdningsinnslag – fest og protest. 

Vi håper at DU og dine blir med og markerer dagen! 
Du kan velge å være mer eller mindre aktiv, helt 
etter eget ønske.

Vi kommer til å lage kampanjemateriell i form av 
filmer og plakater, facebookrammer etc., som du 
gjerne kan bruke og spre. Lik og del om du vil!

Har du og/eller ditt organisasjonsledd lyst til å 
markere dagen mer aktivt? Her er noen tips til 
hva dere kan gjøre:
•  Gå ut i skogen eller hagen og fyr opp et 

«holdningsbål». Du kan for eksempel bruke en 
oljetønne, bålpanne eller kulegrill. Skriv ned ord 
og begreper du vil ta et oppgjør med på lapper og 
brenn dem opp. Ha gjerne med mobilen, film det 
hele og del videoen i den kanalen du vil med dem 
du vil.

•  Begrav de ordene og begrepene du vil ta et 
oppgjør med! Du kan bruke en kiste eller en eske. 
Er det tele i jorda eller vanskelig å finne et sted å 
grave dem ned? En enkel jordpåkastelse kan 
være et helt OK alternativ. Her er det symbolikken 
som teller.

Vil du dele din markering med oss og resten av 
landet også? Ta gjerne kontakt med kristian.lian@
nhf.no og avtal hvordan du kan sende inn innslaget 
ditt, så det kan bli en del av livesendingen vår den 
3. desember.

Felles digital feiring av FN-dagen 3. desember
Krøpling! Lat! Trygdemisbruker!

«Om de handikappede absolutt vil danse, kan de vel lage sitt eget danseprogram. 
Nei fysj, hvem vil se på folk i rullestol danse?»

«De må jo være fornøyd med den hjelpen de får. Det finnes mange gode tilbud for sånne som dem.»
«Du må dø. Sånne som deg fortjener ikke å leve!»
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Stort og mangeårig engasjement for 
Norges handikapforbund Sarpsborg

Egil Schjolden gikk bort den 29. september. Han tapte 
kampen mot sykdom og etterlater seg tre døtre og to 
sønner, barnebarn og oldebarn. 

Egil ble medlem i NHF Sarpsborg i 1996 og ble etter 
hvert styremedlem og sekretær. Han ble leder i 2008 
frem til 2018 hvor han måtte gi seg etter å ha fått 
konstatert vanskelig sykdom og selv om han også fikk 
stor hjelp av sin samboer, Torunn,  gikk det feil vei.

Han hadde også stort engasjement i arbeiderbevegelsen 
fra unge år, ansatt og tillitsvalgt i AOF og også politisk 
aktiv i Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune. 
Egil representerte i Brukerutvalget i NAV Sarpsborg.

Han var alltid positiv og tok imot medlemmene på en 
god og hyggelig måte.

Egil fulgte opp viktige saker i Handikapforbundet – 
universell utforming, BPA, studietiltak og bidro til å 
etablere ett samarbeid mellom NHF Halden og Aremark 
og NHF Fredrikstad. Han fulgte opp gjennomgang av 
universell utforming av Sarpsborg sentrum.

Torunn Johansen var samboer med Egil Schjolden og 
gikk bort den 24. oktober etter kort tids sykeleie knapt 

en måned etter at Egil gikk bort. Hun fikk en vanskelig 
sykdom som legene ikke fikk bukt med og livet sto ikke 
til å redde. Hun etterlater seg datter, sønn og barnebarn.

Torunn ble medlem i NHF Sarpsborg i januar 2000 og 
etter hvert valgt inn i styret hvor hun ble studieleder, 
driftet hjemmesiden i laget og det siste året 
økonomiansvarlig. Hun var hyggelig, positiv, opptatt av 
medlemmene og personene rundt seg.

Torunn tok for seg aktivitetstiltak for medlemmene, 
ledet «Arbeidsmøter», hjalp til med å skape nydelig, 
forskjellige håndarbeidsartikler. Disse ble i stor grad 
brukt til julebasarer hvert år. Torunn tilrettela også for 
medlemsmøtene og servering og deltok aktivt for 
inntektsbringende aktiviteter i lokallaget.

Begge er et stort tap for oss og vi savner begge svært.

Takk for alt og hvil i fred.

Styret i Norges Handikapforbund Sarpsborg.

Egil og Torunn. 

11
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NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken 
 
 
 

 

Nyhetsbrev november 2020 
  

 

  

Magnus jobber som snekker selv 
om han er blind 
Selv om Magnus er blind, er ikke det til hinder for 
at han kan jobbe som snekker. Klikk på lenken og 
se innslaget fra NRK Vestfold. 
 
Karrierevalg for ungdom med syns-
utfordringer 
Har du nedsatt syn og er elev på ungdomsskole 
eller videregående? Lurer du på hva du skal stu-
dere og hvilken jobb du vil ha? Her får du tips og 
spørsmål du kan stille deg. 
 
Depresjon er utbredt blant syns-
hemmede 
Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt 
for depressive lidelser enn befolkningen ellers. – 
Det er særlig dem som mister synet i voksen alder 
og personer som i tillegg til synshemming også 
har andre funksjonsnedsettelser som er utsatt for 
depresjon, sier forsker Audun Brunes i denne ar-
tikkelen. 
 
Barrierer i det fysiske læringsmil-
jøet for elever med nedsatt funk-
sjonsevne 
I denne rapporten fra BUFDIR kan du lese mer 
om hvordan manglende tilgjengelighet og uni-
versell utforming påvirker elevers deltakelse i 
skole og fritid.  

Universell utforming 
Omgivelsene kan stille store krav til mobilitet, opp-
fatning, orienteringsevne, syn, hørsel, leseferdig-
heter og kompetanse på ulike måter. 
Noen ganger kan individuelle hjelpemidler av-
hjelpe situasjonen, mens andre ganger er det om-
givelsene som bør utformes på en annen måte. 
Ofte kan det være en kombinasjon av begge. 
Dette gjelder for eksempel universell utforming av 
bolig og IKT-løsninger.Les mer her. 
 
 

Skjermtid og 
begrenset til-
gang 
I appen “Innstillinger” i 
iOS og iPadOS finner 
du et sett med innstil-
linger som gir deg mu-
lighet til å se hvor mye 
tid du har tilbrakt foran 

skjermen på telefonen eller nettbrettet. Kanskje 
enda viktigere er at appen gir deg muligheten for 
å begrense bruken av enheten. For noen vil alle 
mulighetene som finnes på nettbrettet represen-
tere distraksjoner, som trekker oppmerksomheten 
vekk fra det som er nyttig for brukeren i dagligli-
vet. Les mer om dette her. 
 
Vi venter en ny forskrift som tillater 
hastighet opptil 15 km/t på elektrisk 
rullestol.  
Inntil forskriften er klar kan hjelpemiddelsentralene 
verken gi vedtak, utlevere eller endre på elektriske 
rullestoler som er i bruk. 
 
Brukerpass 
Målgruppen for brukerpasset er erfarne brukere 
med god innsikt i egne behov, som er motivert for 
å styre og innta en aktiv rolle i hjelpemiddelpro-
sessen. 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. 

Utredning av tilbudet 
til hørselshemmede  
På oppdrag fra Helse- og om-
sorgsdepartementet har Hel-
sedirektoratet utredet tilbudet 
til hørselshemmede. Les mer  

Foto: Helsedirektoratet      i denne rapporten.  
 

 
Rullestol som sete 
i bil 
Dersom personen ikke 
kan forflytte seg mellom 
rullestolen sin og bilsetet 
kan løsningen være å be-
nytte rullestolen som sete 
i bil. Les mer om krav til 
rullestol i bilsaker, innfes-
ting, bytte av sitteenhet og 
krav til individuelt tilpasset 

utstyr i denne artikkelen på www.kunnskapsban-
ken.net.  
 
Riktig bruk av varmehjelpemidler  
Vi erfarer at det er en del feilbruk av varmehjelpe-
midler. Dette medfører frustrasjon for bruker som 
risikerer å bli uten hjelpemiddel. Ved til- og frakop-
ling av batterier, skal man være oppmerksom på 
hvordan man tar av batteriplugg. Hold i kontakten 
– ikke i ledningen ved inn og utkobling.  Vi anbefa-
ler at man gjør seg kjent med leverandørenes bru-
kermanualer på Minitech og Cypromed sine hjem-
mesider. 
 

Rammeavtaler:  
• Sitteputer forlenges til og med 30.11.21 
• Avtalen for hygienehjelpemidler, post 15, 

16, 17 og 18. forlenges til og med  
04.11.2021.Resterende poster varer til 
19.06.2021. 

• Manuelle rullestoler og drivaggregater, 
vogner og hjelpemidler til sport og aktivitet 
og elektrisk hev/senk til kjøkken er alle nye 
fra 01.10.20  

Ha en fin 
november  
😊😊😊😊 
 
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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Vi vil ha video fra deg på 3. desember!  
 

Begrave og brenne stygge holdninger 
NHF står i front i kampen mot diskriminering. På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede 
3. desember skal NHF markere kampen mot diskriminerende holdninger og handlinger. Rundt om 
i hele landet oppfordrer vi lokallagene og medlemmene til å ta et oppgjør med disse ordene og 
opplevelsene ved å skrive dem ned på en lapp, og deretter brenne, ødelegge eller begrave dem.  

Gjennom hele dagen vil vi sende de ulike markeringene, apeller og hilsningene på NHF sin 
Facebookside.  

For å vise at dette er et stort engasjement over hele landet, ber vi alle om å sende oss små korte 
videosnutter av når noen brenner, ødelegger eller begraver en holdning eller opplevelse.  

Siden videoer er store filer må de sendes til nhf3desember@gmail.com ved å bruke 
www.wetransfer.com  Vedlagt er en kort bruksanvisning.   

Fortell gjerne til kamera hvorfor dere har valgt akkurat dette ordet eller denne opplevelsen. La 
gjerne kamera gå 2-3 sekunder før dere begynner å snakke og fortell hvilken kommune eller 
lokallag dere er fra.  Videoene kan være fra 10 – 60 sekunder.  

 

NHF Trøndelag skal begrave holdningene i en kiste, mens andre skal bruke bålpanne eller fakler. 
Det er fullt mulig å bare bruke lighter eller rive lappene i stykker. Det viktigste er at vi får inn 
mange videoer gjennom dagen.  
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Fortell gjerne til kamera hvorfor dere har valgt akkurat dette ordet eller denne opplevelsen. La 
gjerne kamera gå 2-3 sekunder før dere begynner å snakke og fortell hvilken kommune eller 
lokallag dere er fra.  Videoene kan være fra 10 – 60 sekunder.  

 

NHF Trøndelag skal begrave holdningene i en kiste, mens andre skal bruke bålpanne eller fakler. 
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Begrave og brenne stygge holdninger 
NHF står i front i kampen mot diskriminering. På FNs internasjonale dag for 
funksjonshemmede 3. desember skal NHF markere kampen mot 
diskriminerende holdninger og handlinger. Rundt om i hele landet oppfordrer vi 
lokallagene og medlemmene til å ta et oppgjør med disse ordene og opplevelsene 
ved å skrive dem ned på en lapp, og deretter brenne, ødelegge eller begrave dem. 

Gjennom hele dagen vil vi sende de ulike markeringene, apeller og hilsningene på NHF sin 
Facebookside. 

For å vise at dette er et stort engasjement over hele landet, ber vi alle om å sende oss små korte 
videosnutter av når noen brenner, ødelegger eller begraver en holdning eller opplevelse. 

Siden videoer er store filer må de sendes til nhf3desember@gmail.com ved å bruke  
www.wetransfer.com Vedlagt er en kort bruksanvisning. 

Fortell gjerne til kamera hvorfor dere har valgt akkurat 
dette ordet eller denne opplevelsen.  
La gjerne kamera gå 2-3 sekunder før dere begynner å 
snakke og fortell hvilken kommune eller lokallag dere er 
fra. Videoene kan være fra 10 – 60 sekunder. 

NHF Trøndelag skal begrave holdningene i en kiste, mens 
andre skal bruke bålpanne eller fakler.  
Det er fullt mulig å bare bruke lighter eller rive lappene i 
stykker. Det viktigste er at vi får inn mange videoer 
gjennom dagen.

Vi vil ha video fra deg på 3. desember! 

#3desember #3desember #3desember #3desember #3desember

#3desember #3desember #3desember #3desember #3desember

#3desember #3desember #3desember #3desember #3desember #3desember

#3desember #3desember #3desember #3desember #3desember #3desember #3desember #3desember #3desember #3desember

Kjære politiker

visste du...
...at Norge får kraftig kritikk av FN for alvorlige menneskerettighetsbrudd  
overfor funksjonshemmede? FN påpeker at det er systematisk diskriminering.
 
3. desember markerer vi FN-dagen for funksjonshemmede. Vårt ønske for 2020 
er at Norges politikere sørger for at FNs konvensjon for funksjonshemmede blir 
inkorporert i norsk lov, slik man allerede har gjort med barne-, kvinne- og  
rasisme-konvensjonen.

#knusbarrierene

#3desember
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Ingen innlogging behøves. Bare legg til fil og send.  
 
 
 

Mobil: 
 
 
 

Last opp videofilen din 

Skriv inn (Email to):  
nhf3desember@gmail.com 

Din epost: 

Send 

Wetransfer.com 
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Denne gangen gikk turen til Quality Hotel Skjærgården 
(Langesund) for foreldrehelg 11. - 13. september. Fredag 
tok leder Runar Tønnesen og nestleder Fredrik F. 
Johansen deltakerne gjennom status i forening både når 
det gjelder aktiviteter og den økonomiske situasjonen. 

Etter en gjennomgang og at alle hadde funnet veien til 
hotellet var det tid for middag. Man kunne klart se at 
hotellet tok smittevern på alvor og det var lagt opp til 
god avstand mellom den enkelte, også under  
middagen. 

Stål Rune Jensen fra Bardum kom til oss på lørdag 
formiddag og fortalte om firmaet og viste oss nyheter på 
hjelpemiddelfronten. Før han startet spurte han om han 
også kunne dele sine private erfaringer og opplevelser 
som han har hatt med sitt eget barn. Dette takket vi 
naturligvis ja til, og vi fikk en fortelling om hans datter 
som idrettsutøver på landslaget i flere grener og 
deltagelse blant annet i Special Olympics. Det har blitt 
en del medaljer og titler underveis, men det aller 
viktigste å formidle med fortellingen var at det er 
mulighet for aktivitet i en eller annen form for de aller 
fleste. 

Har du hørt om Solbakken borettslag i Kråkstad? Hvor 
hard kampen mot kommunen var, og ikke minst hvor 
lang tid det gikk før åtte kjekke unge personer med 
bistandsbehov kunne flytte inn? Vi fikk også være med 
på en opplevelse her, og det er mulig vi inviterer til noe 
med dette tema ved en annen anledning.

Etter noe mat som alle helter må ha, så var det tid for 
gruppearbeid. Som gode HBFere så vi muligheten til å 
gjennomføre dette ute i det pene været, og under 
luftetur rundt i det flotte terrenget rundt hotellet og 
Langesund. 

Søndag var det likepersonsarbeid i foreningen som fikk 
fokuset, samt evaluering av helgen. Det var en fornøyd 
gjeng som ga tilbakemeldinger under evalueringen, 
både når det gjaldt helgens innhold og hotellet vi  
testet ut.

Så nå er det bare å planlegge neste foreldrehelg, som vi 
forhåpentligvis kan gjennomføre i 2021.

Marsmåned ble til september
I slutten av mars mnd. var det planlagt foreldrehelg, og som alle kjenner til ble verden 

lammet av Covid-9, dermed ble arrangementet avlyst. Heldigvis gjorde en avtale med 

hotellet at vi kunne flytte arrangementet én gang uten ekstra kostnader.
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Polio truer fortsatt

Den 24. oktober var verdens Poliodag. Polio er ikke 
utryddet i verden. I Norge er det ca. 10 000 Polio 
overlevere. I perioden 1950-54 hadde vi over 4 000 
rapporterte tilfeller i Norge, og over 500 døde.

Husk å vaksinere

2,5 mrd. barn har blitt vaksinert mot Polio siden 
1985. Poliotilfellene er redusert med mer enn 
99,9%. 5 av 6 verdensdeler er poliofri. Polioviruset 
kan ikke leve lenge uten et menneske. Vaksinens 
varighet er omtrent 10 år. Derfor er revaksinering 
veldig viktig.  
I arbeidet med å bekjempe polio har Rotary 
internasjonal donert over 1 860 mrd. dollar, og  
private har gitt 600 mrd. dollar til vaksiner.

Covid-19 og Polio

Begge smitter mellom mennesker via nærkontakt.

Polio angriper nervesystemet og gir lammelser, i 
hovedsak hos barn. Covid-19 angriper luftveiene/
lungene. Begge ligner på influensa. Polio kan ikke 
behandles. Vaksine er det eneste som forbygger.  
Polio spres også gjennom infisert vann og kloakk. 
Viruset kan også skade ryggmargen, og også slik  
føre til lammelser.

Den andre Polio-bølgen

Forskere regner med at omkring halvparten vil 
utvikle postpolio. Hvis man har hatt polio, kan man 
mange år senere utvikle postpolio. Selv om polio 
på verdensplan er i ferd med å bli utryddet, så vil 
polio og særlig postpolio være her i mange år. Det 
er derfor viktig at helsepersonalet fortsatt blir 
undervist i polio og postpolio.

Siste nye poliotilfelle på norsk jord var i 
begynnelsen av 1970 tallet. 

Landsforeningen for Polioskadde
Geir Strømsholm /s
Leder

Rotary
Bjørg Månum Andersson /s
End Polio Now coordinator, zone 18, Europa

Epidemien som nesten er utryddet

Landsforeningen for Polioskadde
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Invitasjoner ble sendt ut til våre medlemmer med en 
oppfordring til å melde seg på. Sarpsborg kommune la 
til rette for at vi kunne avholde Norgesmila ved 
tunevannet. Her fikk vi bruke parkeringsplassen og 
området rundt til arrangementet. Det ble satt opp et lite 
telt til å dele ut startnummer, t-skjorter, medaljer, og 
noe å spise og drikke i etterkant.

Startskuddet gikk kl. 12:00 og de nesten 40 deltagerne 
ble sendt avgårde i små puljer i god korona stil. Når 

deltakerne kom i mål fikk alle tildelt medaljer, noe å 
drikke og en matbit. 

Arrangementet ble veldig vellykket, det ble en flott dag 
ute med både kjente og ukjente, og en liten dose fysisk 
aktivitet. 

HBF Østfold vil oppfordre andre lokal/landsforenings 
lag til å benytte muligheten til denne type aktivitet om 
det byr seg en mulighet senere.

NORGESMILA 
Søndag 11. oktober var det vår tur til å arrangere NORGESMILA (1 km) sammen 
med NHF-Øst og NHF Sarpsborg. Norgesmila er et løp for alle, uansett alder, 
fysisk form og bosted. 

Av HBF Østfold
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Alt du drømmer om til jul  Alt du drømmer om til jul  

ISEVEIEN
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S A R P S B O R G
Norsk Bil- og Båtimport AS

1722 Sarpsborg, tlf 69 97 02 50
_______________________________________________________

Høk Kro og Motell
1747 Skjeberg, tlf. 69 16 80 00

R Y G G E R Å D EM O S S

S K J E B E R G

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

Dronningensgate 4, 1530 Moss
Tlf 69 25 52 36

bilbutikk1.no

Gundersen Sportscar AS
Mosseveien 83, 
1580 Rygge
Telefon: 
69 28 05 62

 
 

Dekk - Felg - Dekkhotell 
Mosseveien 83, 1580 Rygge, Tlf. 69 28 05 62

www.fuglevik-bs.no

R Y G G E

R Å D E

Bruksveien 6, 1640 Råde
Tlf. 69 29 42 00 • post@karlshus.no

S A R P S B O R G

S P Y D E B E R G

Tlf. 69 80 88 33
www.fredheim-maskin.no

Advokatfirmaet Grindstad & Co
Tlf. 69 13 36 00 • www.grindstad.no

Industriservice ASIndustriservice AS
Greåkerveien 19

1718 Greåker
Tlf. 69 14 22 23

FVA AS
F R E D R I K S T A D

RS Tømrerservice AS
Folkenborgveien 56, 1850 Mysen, tlf. 97 71 74 03

E I D S B E R G
Finn Hunstad AS

1593 Svinndal, Tlf. 69 28 60 32

V Å L E R

GP Dataservice AS
 1777 Halden, tlf. 69 21 35 30

_______________________________________________________

Praktikertjenesten AS
 1767 Halden, tlf. 69 17 97 00

H A L D E N

zebrasikring.no

Jonsten AS er utleiere av maskiner og utstyr. 
Vi er lokalisert på Jonsten i Råde.

S S
siril & sjur

www.innekomfort.no

B Æ R U M

Høland Betong og Pukkverk AS
Nyveien 797, 1940 Bjørkelangen
Tlf: 98 37 010 / 63 85 65 27 

www.mrpukk.no

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

E I D S V O L L

E N E B A K K

www.saltosystems.no

Epost: vs@sandaas-fjell.no

L Ø R E N S K O G
www.nitschke.no

www.almeli.no

A U R S K O G - H Ø L A N D

A S K E R
Tannlege 

Inger Hattestad Henriksen
Kirkeveien 230, 1383 Asker

      Tlf: 66 78 78 17
www.tannlegehenriksen.no

hsbank.no

www.bakke-as.no

Thorvaldsen Entreprenør AS
Bygg og anleggsvirksomhet

Rudsletta 90, 1351 Rud

Tlf. 67 15 01 90 • 934 87 116

Nilsen Revisjon
 Tlf.: 99 29 83 51

www.hab.no

Wergelandsgt. 10, 2080 Eidsvoll
Telefon 63 96 46 10

www.palnordhagen.no

E N E B A K K

 

www.heiaas-regnskap.no

www.stromsborg.no

Strømsborg Elektro AS
Prestegårdsveien 13
1912 Enebakk
post@stromsborg .no

vagsenteret.no

PER KR. FOSSUM AS
snø og anlegg

ENEBAKK

perkrfossum.no

F R O G N

Tlf. 60 80 09 80

reblock.no

jotro.no

Tlf.: 22 80 08 00  •  post@ragnsells.no
www.ragnsells.no
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O P P E G Å R D

N I T T E D A L

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

firmapost@entreprenorservice.no

S K E D S M O

a r k i t e k t e r   A S
 Tlf. 63 80 51 00 
 www.vindveggen.no

N A N N E S T A D

L Ø R E N S K O G

MEMO Elektro AS
Solheimsvn. 36, 1473 Lørenskog

Tlf. 67 91 94 44 • memoelektro.no

norskindustrivask.no

LARMERUD RØRSERVICE AS
Tlf. 66 89 29 00

www.larmerud.no

S K E D S M O

Åsveien 3 , 1400 Ski
Tlf : 64 91 15 00 • www.skitaxi.no

advonico.no

S K I

Postboks 87, 1483 Hagan
Tlf. 67 07 38 00 • alimenta.no

           www.beckeras.no

fasec.no

B. Anfinsen Eiendom AS
Elvegata 52

2003 Lillestrøm
Tlf. 63 81 00 16
baeiendom.no

www.skedsmo-betong.no

S Ø R U M

U L L E N S A K E R

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

www.romerikssenteret.no

Tlf. 63 94 75 20
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Kryssord løsning forrige utgave

SuDoku Løsning 
forrige utgave

SuDoku lett
5

9 1 8 4

2 1 7 5

7 4 1

2

6 2

4 7 6

3 5 7

1 3 4

3 8 5 9 2 7 1 4 6

7 1 2 6 8 4 9 5 3

4 6 9 5 1 3 2 8 7

6 4 3 2 9 1 8 7 5

1 2 7 3 5 8 4 6 9

5 9 8 7 4 6 3 2 1

2 7 4 1 3 5 6 9 8

8 5 1 4 6 9 7 3 2

9 3 6 8 7 2 5 1 4
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Nettec AS
Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40   •   www.nettec.no

Søknadsfrist 30. mars.

Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet i et
trygt miljø.

• Elektrofag

• Salg, service og reiseliv

• Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon

• Påbygg til generell  
studiekompetanse

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

www.krokeide.vgs.no

Vi hjelper 
deg 
å lykkes!

Vi leverer byggestrøm 
fra 63A og opp til 630A 

230/400V

Epost: post@vikenem.no

Telefon: (+47) 401 04 011

vikenem.no

www.astellas.no

Kolbotnveien 8
1410 Kolbotn

Tlf. 934 81 410

             https://nb-no.facebook.com/AttentusKolbotn/
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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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Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      
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Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no

Vi slÅss hver dag for å være blant de aller billigste

“Vi gir oss 
aldri på pris!”

KIWIs PRISLØFTE
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For produktinformasjon eller bestilling av varer:

ISE
Knatterudfjellet 
1730 Ise
Tlf 69 16 18 20  
Fax 69 13 23 08
Man-fre 7-17 
lør 9-14

SLITU
Morstongveien 54 
1859 Slitu
Tlf 69 84 64 00 
Fax 69 84 64 19
Man-fre 7-16 
lør 9-14

MOSS
Rabekkgata 9 
1523 Moss
Tlf 69 24 19 00
Man-fre 7-18 
lør 9-14

FREDRIKSTAD ØST
Kjølberg industriområde,  
Strykerveien 5, 1658 Torp 
Tlf 69 35 56 60, fax 69 35 56 79
Man-fre 7-17, lør 9-14

FREDRIKSTAD VEST
Fjeldberg 
Onsøyveien 20 
1614 Fredrikstad
Tlf 69 36 77 80
Man-fre 7-18, lør 9-14

SPYDEBERG
Tronstadveien 4,  
1820 Spydeberg
Tlf 69 83 32 80 
Fax 69 83 60 96
Man-fre 7-18 
lør 9-14

TORP
Kjølberg industriområde,
Strykerveien 5, Torp
Tlf: 69 16 18 20

FJELDBERG
Fjeldberg, Onsøyveien 20
Tlf: 69 16 18 20

ISE KNATTERUDFJELLET
Tlf: 69 16 18 20

SPYDEBERG
Tronstadveien 4
1820 Spydeberg
Tlf: 69 16 18 20

MOSS  
Rabekkgata 9
1523 Moss
Tlf: 69 16 18 20

xl-bygg.no

ken - gar

Skulle ha skifta ytterdør, skulle satt opp de

siste listene, skulle hatt ny terrasse....

LEI AV Å VENTE PÅ GUBBEN?

Vi har håndverkere som tar

små og store jobber

• 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

movar@movar.no  |  www.movar.no
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TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

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
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FOLKEHELSEINSTITUTTET ANBEFALER INFLUENSAVAKSINE TIL DEG SOM ER

OVER 65 ÅR

65+
GRAVID KRONISK SYKHELSEPERSONELL

I ÅR ER DET VIKTIGERE ENN NOEN GANG

Spør legen din eller les mer på sykehuset-ostfold.no/influensa
og på din kommunes nettsider.

ER DU I RISIKOGRUPPEN? TA INFLUENSAVAKSINE!

Vaksiner deg for å 
redusere smitte og risikoen for å  

bli alvorlig syk av influensa.

influensa_annonse_grenseløst_halvside_liggende.indd   1 16.10.2020   10:34:49
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F R E D R I K S T A D
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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

A S K I M

APOTEK 1 HJORTEN
Fredrikstad - Tlf. 69 36 85 85

H A L D E N

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

Tlf. 905 61 355  |  post@arildkolstad.no
www.arildkolstad.no

www.afb.no

www.asbank.no

Tlf. 91 53 50 92

Funderud Antirust AS
Vi er best der det ruster mest!

Tlf: 69 89 89 89 | funderud@antirust.no
www.antirust.no

F R E D R I K S T A D

Spinneriveien 3, 1632 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 32 47 50   •   www.hph.no

Skade og Lakk AS
Stabburveien 1, 
1617 Fredrikstad

Tlf. 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no

Svinesundsveien 337
Postboks 1051, 1788 Halden

Tlf. 69 19 55 50

Tryms vei 43, 1781 Halden • https://lieblomst.no/

Jernbanegata 10, 1767 Halden
Tlf. 69 17 86 10

K R Å K E R Ø Y

M A R K E R

Marker kommune
1870 Ørje

R O L V S Ø Y

-
S K I P T V E T

www.bgmo.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 

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

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 
(Leder Joakim Taaje
Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@gmail.com) 

NHF Lørenskog
Leder: Vibeke Otterlei Nervik
Haneborgveien 65 B, 1472 Fjellhamar
Tlf: 928 20 645
e-post: nhf.lorenskog@gmail.com 
(privat: vibner@online.no) 

LFA Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Amputerte)
Leder: Arve Birkeby
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 
(privat: anette.cecilie@gmail.com )

LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Sekretær: Helene Kjølstad
Framveien 9, 1472 Fjelhamar
Tlf: 97110207
e-post: post@lfps-akershus.no    
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no 
(privat: helene.kjolstad @gmail.com)

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 
(privat: mo.lundby@gmail.com )

Nittedal / Hakadal (lokallaget nedlagt)
Kontakt: regionskontoret NHF Øst

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 / gry.karterud@
online.no 

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: Saad Al-Jaderi
Finstad hageby 10, 1423 Ski
Tlf: 916 26 066
e-post: saad842@gmail.com
Nestleder: Maren Huseby, 
Osloveien 38 D, 1440 Drøbak. Tlf. 41761685 
E-post: dmumarenh@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
(privat: grete.fjellgaard@gmail.com) 

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 Moss og omegn
Fungerende leder: Ragnhild S Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no  

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst

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 
Hjemmesider:  http://nhfhalden.no/
(privat: ankjohan@online.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: post@nhfsarpsborg.no
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no/

Landsforeninger med medlemmer i  
NHF Øst, men uten egne lokallag:
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 

Tilleggsinformasjon pr. 25.07.2019 om  
landsforeningsledere som er bosatt i Øst:
NASPA v/ Jarle Sterner, Gneisveien 62,  
1430 Ås. Tlf: 90 28 277,  
e-post: jsterner@online.no 
LFS v/Roger Amundsen, Svalevegen 1 A,  
1929  Auli. Tlf.: 959 82 527,  
epost: rogeramu@start.no 
LKB v/Ellen M Knutsen, Dyrødveien 17,  
1622 Gressvik. Tlf: 984 79 650,  
epost: ellen@whoknew.no 
HBF v/ Elin Langdahl, Trollveien 2 A,  
1482 Nittedal. Tlf.:91721745,  
epost: elin.langdahl@gmail.com 
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S K I
Extra Plass Minilager AS

1400 Ski, tlf. 64 87 29 99

U L L E N S A K E R

Å S

 
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
Alt i asfalt AS

2022 Gjerdrum, tlf. 95 79 34 30

B Æ R U M
 

 Lås & Prosjekt AS
1309 Rud, tlf. 46 94 88 06

___________________________________________________
 

Advokat Camilla Hagen AS
Postboks 14, 1332 Østerås, tlf. 95 05 25 00  

Unibak AS
1483 Hagan, tlf. 67 07 30 00

___________________________________________________
 

Bunnpris Nittedal 
Stasjonsveien 69, 1482 Nittedal, tlf. 67 07 21 61

N I T T E D A L

Alti Biloppretting AS
2003 Lillestrøm, tlf. 63 81 35 35

S K E D S M O

V E S T B Y

Uteanlegg AS
1448 Drøbak, tlf. 47 61 12 00

F R O G N

www.budogvare.no

BDO AS 
avd. Gardermoen 
Furusethgata 10 
2050 Jessheim
Tlf. 63 94 38 30
www.bdo.no

Sagaveien 66C • 1555 Son
www.activeservices.no

V E S T B Y

Vestby Storsenter

Anonym støtte

www.hersleth.no

www.alna.as

Faste, lave priser 

og Norges tøffeste garantier

Holdbarhetsgaranti
Finner du en vare som går ut på dato i 
dag eller i morgen får du varen gratis.*

*Dersom ny, samme vare ikke er tilgjengelig, 
får du øvrige varer for samme beløp. 

Garantien omfatter ikke alkoholholdige varer, snus, 
tobakk eller dagsferske brød- og bakervarer samt 
produkter med 3 dagers holdbarhet eller kortere.

Kvalitetsgaranti  
på frukt og grønnsaker. Pengene 
tilbake og ny vare gratis hvis du 

ikke er fornøyd.

Bleieskiftavtale
Vi gir deg hver 4. Libero bleiepakke 
du handler uten å betale for den.

Vi gir deg hver 4. 
bind-, tampong- eller 

truseinnleggpakke gratis.

Butikkene i Son støtter NHFs lokalarbeid!

Myrveien 2, 1430 Ås
Tlf. 64 94 10 00  •  www.acdc.as

V E S T B Y
Erik Rasmussen

1540 Vestby, tlf. 90 98 27 05


