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Utordringer og arbeidsoppgaver  
står i kø i 2021

Starten på 2021 er tøft for NHF organisasjonen, vi har  

gjennomført strenge koronatiltak de første månedene i år. 

Håper vaksinen som kommer hjelper oss tilbake til en  

normal hverdag om ikke alt for lang tid.

Det har vært lite fysisk kontakt mellom medlemmer i organisasjonen siden mars 
2020. Alt av fysiske møter har ikke vært mulig mange steder pga. de strenge til
takene. Erstatningen har blitt å arrangere digitale møter, seminarer og kurs. 
Denne formen tror jeg organisasjonen også kommer til å bruke i framtida, da det 
er store besparelser på bruk av tid og økonomi. Når arrangementene gjennomfø
res digitalt kan også mange flere delta.

I år er det NHF Landsmøte. Det finner sted 67.juni, men før det skal organisa
sjonsleddene ha gjennomført sitt årsmøte. Disse kan gjennomføres alternativt og 
ut ifra lokale forhold etter den informasjon som er gitt organisasjonsleddene. NHF 
Øst skal ha årsmøte 17.april, det skjer digitalt.

Sentralstyret har startet en endringsprosess for å nå målet om et bærekraftig 
NHF, hvor vi må tilrettelegge en bedre styring av økonomien og ressursbruken av 
arbeidsoppgaver vi har vedtatt i styringsdokumentene. Det er oppnevnt 7 arbeids
grupper med forskjellige temaområder. Arbeidet skal være ferdig til behandling på

landsmøtet.

9. mars kan bli en merkedag for funksjonshemmede i landet. Stortinget skal da 
stemme over om FNkonversjonen for funksjonshemmedes menneskerettigheter 
skal inkorporeres i norsk lov. 

Takk for innsatsen så langt i 2021 og lykke til videre.

Arild

Lederens  
spalte
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Kom innom en diskusjon på facebook som irriterte. Ja 
for de mener det jo godt, de unge menneskene med 
nedsatt funksjonsevne. Jeg er blitt ei gammel kjerring. 
Nakendating på TV var dagens tema i utgangspunktet, 
nei nei nei avknappen er slått på før det har begynt. 
Rullgardina er trukket godt ned over øra. Jeg behøver 
ikke se nakne mennesker. 

Men det stoppet ikke der. De unge mener programmet 
burde inkludere en naken rullestolbruker også. Alle 
skal ha lov til å date, det er jeg enig i. Til og med uten 
klær, selvfølgelig. Men skal vedkommende meldes på 
fordi han/hun sitter i rullestol eller fordi han/hun tren
ger en date. Noen ganger blir det der at alle skal med, 
litt krampaktig. 

Jeg er ei prippen dame, og tro meg, jeg vil sloss for 
alles rett til å være stolt over kroppen sin. Men jeg tror 
at vi gjør oss en bjørnetjeneste ved å skyve diskrimine
ring foran oss som ett sverd. Vil noen på tv for å date, 
javel da håper jeg at det er plass til det. Men krever vi 
vår plass i programmet ja så må vi ha med en blind, en 
indianer og alle andre minoriteter. Og jeg tror faktisk 
det blir ett teit program.

Men det som jeg har tenkt mye på er hvordan vi har det 
med de kroppene vi har. Gjemmer jeg meg bak mine 
pripne prinsipper. Ja det tror jeg at jeg gjør… så vi har 
en jobb å gjøre. Vi må bli stolte over kroppene våre. Jeg 
har ikke datet på 45 år jeg. Vi feirer faktisk 40 års bryl
lupsdag i disse dager. Så jeg slapper av og lar kropp 
være kropp. Men jeg glemmer ikke dagene på Sophies 
Minde, nesten naken foran 40 studenter der kroppen 
min med alle sine skeivheter ble studert og beglodd. 
Det ville vel i dag bli sett på som overgrep.  Å føle seg 
vakker har jeg vel aldri tenkt på.

Jeg tror at vi skal være bevisste og åpne, men vi må ta 
vare på vår integritet. Ja vi sitter i rullestoler. Men vi er 
veldig forskjellige, og vi må ta vare oss selv. Og så må vi 
definere oss selv som den vi er, trenger vi da og ta 
med rullestolen? Når jeg skal fortelle andre hvem jeg 
er, ja så er jeg Mor, bestemor, kone, sekretær i kom
munen. Må jeg legge til at jeg er rullestolbruker? Nei 
det er ikke alltid nødvendig, men mange ganger har jeg 
tatt meg i at det er den første merkelappen jeg nevner. 
Og det tror jeg mange av oss gjør. Vi definerer oss selv 
etter type hjelpemiddel og etter funksjonsgrad. Til vi 
selv klarer å slutte med det, kan vi kanskje ikke for
vente at andre skal gjøre det heller. 

Men som sagt så er jeg bare ei gammal kjerring som 
kun har slitt ut en gubbe og levd ett liv som rullestol
bruker, noe som ikke alltid har vært like lett. Og til dere 
som lurer, til høsten skal jeg stemme på sosialistene 
(som jeg alltid har gjort), for det er helt sant: ALLE 
SKAL MED!

Helt på grensa 
Anne Karin Johansen

HELT PÅ GRENSA

Må vi være med på alt?
Anne Karin Johansen
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På kommunale institusjoner rundt om i landet har flere 
eldre beboere blitt smittet av koronaviruset, og en del 
har dessverre mistet livet. Pasienter har også blitt 
smittet på norske sykehus. Norsk pasientskadeerstat
ning (NPE) gir nå rett til personskadeerstatning til 
etterlatte etter et koronasmittet dødsfall, og til de som 
har overlevd slik smitte og på grunn av den har hatt 
økte utgifter eller fått varige skader.

Hvem kan kreve erstatning fra NPE?
Beboere, pasienter og deres etterlatte kan ha rett på 
pasientskadeerstatning dersom koronasmitten har 
oppstått i en kommunal helse og omsorgsinstitusjon 
eller på sykehus. Også institusjoner eid av private stif
telser, der driften dekkes over kommunale budsjetter 
og tildeling av plasser på institusjonene er likestilt med 
øvrige kommunale institusjoner, omfattes av de samme 
bestemmelsene i pasientskadeloven.

Det er ingen særskilt tidsbegrensning for å søke om 
erstatning fra NPE grunnet koronasmitte, utenom de 
alminnelige reglene for foreldelse. 

Hva kan kreves erstattet fra NPE?
Utgangspunktet er at NPE skal erstatte det faktiske 
økonomiske tapet i aktuelle tilfelle. I dette ligger det at 
erstatningen er konkret i en hver sak. 

Dersom det dreier seg om en koronasmittet som har 
mistet livet grunnet smitte, vil slik forsørgertapserstat
ning hovedsakelig være til dekning av utgifter til grav
ferd og andre utgifter de etterlatte har hatt i anledning 
dødsfallet. 

Dersom det gjelder en beboer eller pasient som har 
overlevd koronasmitten vil erstatningen hovedsakelig 
dekke utgifter som er påført på grunn av sykdomsperi
oden, og dersom vedkommende på grunn av smitten 
har fått varige skader og eller plager. 

Dersom noen forsettlig eller grovt uaktsomt har smittet 
noen beboere eller pasienter med korona, kan det også 
rettes krav om oppreisningserstatning direkte til skade
volder. Oppreisningserstatning er også kjent som 
erstatning for «tort og svie». 

Hvordan skal jeg bevise at jeg er blitt smittet 
på institusjon?
Det er ikke et krav om at den smittede eller de etter
latte skal bevise at det har vært svikt i rutiner eller 
behandling som har forårsaket smitten. Det er nok for å 
ha krav på erstatning at det sannsynliggjæres at den 
enkelte er blitt påført smitte i helsevesenet. 

Hva skal jeg gjøre dersom søknaden min blir avslått?
Dersom NPE avslår søknad om erstatning kan det på 
vanlig vis klages til Pasientklagenemda. 

Slik direktøren i Norsk Pasientskadeerstatning har sagt 
kan ikke penger erstatte tap av liv eller sorgen de etter
latte opplever. Men erstatning kan i det minste bidra 
med å dekke utgifter de har i forbindelse med dødsfall 
eller smitten. 

Skrevet av 
Advokatfullmektig Kulsoom M. Javaid 

Erstatning fra NPE grunnet 
koronasmitte
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ADVOKATSPALTE

■  Av senioradvokat Børge Ongstad
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Funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) beskriver 
våre rettigheter. Norge har signert konvensjonen, men 
likevel blir ikke rettighetene våre innfridd, de brytes 
hver eneste dag. Men hva står CRPD for? Hva er en 
konvensjon? Og hva betyr det at Norge har ratifisert 
Funksjonshemmedekonvensjonen, men ikke tatt den 
inn i norsk lov?

CRPD er FNs konvensjon for funksjonshemmedes ret
tigheter, eller funksjonshemmedekonvensjonen, som vi 
kaller den. CRPD står for Convention on the Rights of 
People with Disabilities. En konvensjon er en interna
sjonal avtale, og i 2013 forpliktet Norge seg til å følge 
Funksjonshemmedekonvensjonen – vi ratifiserte den.

Konvensjonen gjelder ikke spesielt avgrensede rettig
heter, men har som mål å vise hvordan vi som samfunn 
skal bygge ned barrierer for å sikre at funksjonshem
mede får rettighetene sine innfridd på lik linje med alle 
andre. Den dekker mange områder hvor funksjons
hemmede opplever diskriminering. Eksempler er ret
ten til utdannelse, arbeid og politisk deltakelse, frihet 
fra utnyttelse og vold, og retten til valg og bevegelses
frihet.

«Alle mennesker har de samme menneske
rettighetene, men fordi vi har ulike utfordrin
ger og egenskaper, kreves det i praksis ulike 
tiltak for å sikre lik rettighetsoppnåelse.»

 Kjersti Skarstad
«Funksjonshemmedes menneskerettigheter», 2019.

Hvorfor må CRPD inn i norsk lov?
Selv om Norge forpliktet seg til å følge Funksjons
hemmedekonvensjonen i 2013, står den mye svakere 
enn Barnekonvensjonen og Kvinnekonvensjonen i norsk 
lovverk.

I de tilfellene hvor det oppstår en konflikt mellom 
Barnekonvensjonen eller Kvinnekonvensjonen og norsk 
lov, går konvensjonene foran. Det er fordi disse konven
sjonene er tatt inn som en del av norsk lov gjennom 
menneskerettsloven. Fordi CRPD ikke er tatt inn i men
neskerettsloven, vil norsk lov gå foran om det oppstår 
en konflikt mellom Funksjonshemmedekonvensjonen 
og norsk lov. 

CRPD
I 2019, da Norge ble hørt i FN om  

funksjonshemmedes rettigheter, stemte 

Stortinget imot å inkorporere CRPD i 

norsk lov. Tiden er overmoden for å endre 

kursen. Vi ser at stadig flere folkevalgte 

har fått opp øynene for de store  

menneskerettsbruddene overfor  

funksjonshemmede, og det enorme  

paradokset at Norge – likestillingsland 

nummer 1 – ikke vil anerkjenne funk

sjonshemmedes menneskerettigheter 

fullt ut. Men vi har fortsatt en vei å gå.

Nå skal Stortinget igjen behandle saken – 

9. mars er siste dato vi har fått.
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Vi mener det er på høy tid at Norge anerkjenner at men
neskerettighetene også gjelder for funksjonshemmede 
borgere, og tar inn Funksjonshemmedekonvensjonen 
inn i norsk lov. Det finnes ingen god grunn til å for
skjellsbehandle menneskerettighetskonvensjoner på 
den måten Norge gjør i dag.

Funksjonshemmedekonvensjonens  
status på Stortinget
Sist forslaget om å ta CRPD inn i menneskerettsloven 
ble fremmet på Stortinget, var 30. april 2020.

Da var det kun SV, Rødt, MDG, og Arbeiderpartiets Terje 
Aasland som stemte for. Resten stemte imot. Denne 
gangen er det politiske landskapet ganske annerledes, 
og det ser ut som det kan gå vår vei etter godt arbeid på 
alle nivåer blant NHFere i hele landet. Flere regioner 
har jobbet godt med å overbevise sine stortingsbenker 
og vår politiske ledelse har jobbet aktivt opp mot parti
ledelsen på Stortinget.

Norge kritiseres av FN
I 2019 fikk Norge kraftig kritikk fra FN for alvorlige og 
systematiske brudd på menneskerettighetene. Blant 

annet for å ikke ha tatt CRPD inn i norsk lov på lik linje 
med andre konvensjoner.

Tilsvarende kritikk er også gjentatte ganger uttrykt fra 
Diskriminerings og likestillingsombudet, ikke minst i 
«Ombudets rapport til FNs komité for rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne» (2015).

Fem gode grunner til at Stortinget må vedta å  
inkorporere CRPD i Menneskerettighetsloven:

1.  Vise tydelig at Norge ikke aksepterer  
diskriminering.

2.  Anerkjenne at menneskerettighetene også  
gjelder for funksjonshemmede borgere.

3.  Løfte politikken fra å handle om omsorg til å 
handle om menneskerettigheter og likestilling.

4.  Gi CRPD samme status som andre konvensjoner 
som ivaretar menneskerettighetene.

5.  Vise at Norge tar FNs bærekraftsmål på alvor: 
Leave no one behind!
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AKTUELT politikk og forskning

■  POLITIKK 

Arbeiderpartiet sier  
klart ja til CRPD!
Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre sier endelig ja til å 
inkorporere konvensjonen om funksjonshemmedes 
menneskerettigheter (CRPD) i norsk lov! Den 9. mars 
skal Stortinget stemme over saken etter forslag fra SV. 
– Dette viser at man helt tydelig ser at det handler om 
likestillings og menneskerettighetspolitikk, og ikke 
lenger særtiltak for særgrupper. Arbeiderpartiets pro
gramforslag innebærer at vi tar et langt skritt videre, 
noe som betyr at vi kan forvente et rettighetsperspektiv 
i politikken, sier Tove Linnea Brandvik til Handikapnytt.
Les mer på Handikapnytt.no 

Samlet krav om å fjerne  
sparkesyklene fra fortauet 
Elektriske sparkesykler med toppfart på 20 km/t må 
forbys på fortauene, krever Handikapforbundet, 
Blindeforbundet og Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon. Få nyskapninger i trafikkbildet har 
skapt så mye opphetet debatt og konflikt som de 
elektri ske sparkesyklene som leies ut i store mengder i 
de største norske byene. Samferdselsminister Knut 
Arild Hareide (KrF) har vært under press for å rydde 
opp. Nå har Statens vegvesen sendt på høring forslag 
til regelendring som skal skape mer orden i sparke
sykkelkaoset, som både har vært årsak til mange 
ulykk er og ikke minst redusert framkommelighet for 
rullestolbrukere, gående synshemmede og andre 
grupp er myke trafikanter.
Både Norges Handikapforbund (NHF), Funksjons
hemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges 
Blindeforbund har tatt utfordringen og levert sine for
slag til hvilke regler de mener bør gjelde. Alle de tre 
organisasjonene tar til orde for å forby små elektriske 
kjøretøy med toppfart på 20 km/t på fortau. 
For mer info, les hele saken på Handikapnytt.no 

■ NASJONALT

Folk flest  en podcast om alt 
mellom himmel og jord
I denne podcasten byr Monica Haugen og Jørgen Foss 
på engasjerende temaer og mange spennende gjester! 
Vi løfter frem dagsaktuelle temaer og vårt mål er å gi 
innsikt, skape debatt, litt moro og utfordre tanker om 
funksjonshemmede og samfunnet. I studio har de til nå 
hatt flere interessante og profilerte gjester som: Robert 
Stoltenberg, Marco Elsafadi, Hallgeir Kvadsheim, og 
Mari Storstein. Produksjonen er eiet av Norges 
Handikapforbund.  

Fortsatt langt igjen til alle 
kommuner har egen  
ergoterapeut
For ett år siden trådte loven om at alle kommuner skal 
ha ergoterapeut i kraft. Men målet er ennå ikke nådd. I 
januar 2020 ble det lovpålagt for alle kommuner å tilby 
ergoterapi, noe Norsk Ergoterapeutforbund hadde job
bet lenge for og betegner som en milepæl. Nyvalgt 
leder Tove Holst Skyer i Ergoteraueputene slår fast at 
det er et godt stykke igjen før tilbudet er reelt i alle 
kommuner.
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– Vi venter fortsatt på tall fra Statistisk sentralbyrå for 
fjoråret, men jeg tror jeg er på trygg grunn når jeg sier 
nei, sier nyvalgt leder Tove Holst Skyer. Hun ser lite 
som tyder på at de kommunene som manglet tilbud om 
ergoterapi ved inngangen til 2020 fikk det på plass i 
løpet av fjoråret. Forbundet ser at de små utkantkom
munene strever med å rekruttere, og at det også er en 
utfordring at kommunene ikke alltid utlyser en hel stil
ling. Men det positive er at man nå har rett til ergotera
pitilbud i sin kommune. Så Skyer oppfordrer lesere 
som har behov, til å etterspørre tjenesten i sin kom
mune.Les hele saken på Handikapnytt.no 

■ LOKALT

3. Desember markering  
over hele landet 
3. desember er FNdagen for funksjonshemmedes 
menneskerettigheter, og NHF brukte denne dagen til å 
ta et oppgjør med diskriminerende holdninger! Det ble 
invitert til digital sending gjennom store deler av dagen 
og med appell fra Tove Linnea, sofasamtale med Mari 
Storstein og Sunniva, bokbad med Robert Steen og 
Jørgen Foss, lansering av podcast og direktesendt 
holdningsoppgjør fra hele landet. I Øst ble dagen 
marke rt med fakkeltog under parolen «Alle skal med», 
arrangert av rådet for funksjonshemmede, i samarbeid 
med NHF og SAFO. NHF Lørenskog deltok også i 
marker ingen og arrangerte et felles arrangement med 
bålbrenning, hvor de kvittet seg med dårlige ord og 
holdninger. Takk for en vel gjennomført markering! 

Trenger din ideelle organisasjon tilgang til 
Epost, Teams og andre Officeprodukter?
Microsoft har en bra ordning for ideelle organisasjoner 
hvor man kan få 10 inntil gratislisenser og betale en 
sterkt redusert pris for ytterligere lisenser. Registrer 
din ideelle organisasjon her https://www.microsoft.
com/nbno/microsoft365/nonprofit/office365nonpro
fit og vent noen dager på svar. Det kreves at organisa
sjonen har organisasjonsnummer og er korrekt  
registrert i blant annet Brønnøysundregisteret og 
Frivillighetsregisteret.

Vil du bidra til å designe 
inkluderende tjenester i 
Posten Norge AS?
Posten skal starte en prosess for å sikre universell 
utforming av tjenestene sine. I den forbindelse gjen
nomfører de en undersøkelse, og er på utkikk etter 
deltakere til et brukerpanel. Undersøkelsen er helt 
anonym og vil kun brukes til å forbedre Postens tjenes
ter. Det er ingen riktige eller gale svar  svar så godt og 
ærlig du kan. Målet er å lære mer om hva Posten bør 
tenke på når de designer produkter og tjenester som 
vil fungere for alle. 
Svar på undersøkelsen her: https://no.surveymonkey.
com/r/D7YFCNK 

Påfyll for ildsjeler 
Vi har lagt bak oss et annerledes og utfordrende år, og 
nå når vi begynner på det nye året er det viktig for NHF 
Øst å prioritere ildsjeler i organisasjonen og tilby påfyll 
av inspirasjon. I den forbindelse arrangerte NHF Øst et 
todagers digitalt program for unge voksene i Øst, og 
fra andre regioner som meldte sin interesse. Dette var 
for de som ønsket å treffe flere andre, snakke gjennom 
egne viktige erfaringer og få inspirasjon og motivasjon 
til å holde motet og engasjementet oppe i en litt prø
vende tid. Dette ble arrangerte i samarbeid med 
Fundatum, som var kursholdere og som tidligere har 
samarbeidet om lignende prosjekter med unge funk
sjonshemmede. Målet var å nå ut til ildsjeler i organi
sasjonen, som ønsker å ta del i fellesskapet og bruke 
eget engasjement til å bidra i vår kamp for likestilling. 
Vi vet mange unge voksne er usikre på hvordan man 
kan engasjere seg i organisasjonen, så programmet la 
opp til hjelp og input når det gjelder hvilke muligheter 
som finnes for å engasjere seg hos oss. Dette ble vel
lykket med gode tilbakemeldinger i etterkant. 
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Lykke som livskvalitet 
Hvordan har du det?
Hei alle sammen, hvor du enn bor i NHF Øst og hvordan du 
takler Korona og hverdagen forøvrig. Det går i hvert fall 
mot vår og lysere tider. Flere av oss har også etter hvert fått 
vår nye vaksine. Jeg ser lys i enden av tunnelen og tror vi 
kan begynne å se fremover.

Det siste året har vært tungt for noen og enhver, det får vi 
ta med oss. Derfor skal det bli godt å komme i gang igjen, 
finne tilbake til hverdagen, «normalen» om man kan si det. 
Samtidig så håper jeg at vi alle har lært litt nytt om oss selv 
og andre, fått litt nye verdier og omtanke. Dette skal vi ta 
med oss videre, og sammen bruke til det beste for oss alle. 
Det er rart hvor lite som egentlig skal til for å glede noen.

JA, nå lurer dere. Han Sverre, er han gått helt i frø nå, det 
var da voldsomt hvor høytidelig og fremoverlent han er blitt 
der han triller av sted i sin lille elektriske rullestol. Men ta 
det med ro, jeg tror jeg fortsatt er den samme gamle, men 
jeg lengter etter å treffe dere igjen og kanskje også se noen 
nye ansikter som vil søke til Norges Handikapforbund. 
Velkommen til oss alle!

På slutten av januar i år satt jeg som så mange andre i 
disse koronatider og så på TV. Her var det TV2 og God mor
gen Norge som fylte stua. Frem på skjermen kom Ragnhild 
Bang Nes, fra NFI (Norges Folkehelse Institutt). Mer kor
ona tenkte jeg, men nei da. Seniorforsker i psykisk helse på 
NFI. Ikke mer pandemi – virus og annen elendighet. Nå 
dreide det seg om «et godt liv».

Tenk  hun forsket på LYKKE. Hadde gitt ut boka «Lykke
kuren – hvordan bli lykkelig på 31 dager».  Spennende, ikke 
minst når hun definerte, «Lykke som livskvalitet». Tenk 
det, livskvalitet som er et av NHFs viktigste begrep – krav 
til samfunnet. Dette måtte jeg høre mer om. En positiv, 
varm dame som klart og tydelig snakket om å realisere seg 
selv, ta eget ansvar, skape egen vekst og positive opplevel
ser og hverdagsglede. Dette var spennende og innebar 
mange nye tanker.

Hun presenterte 5 kriterier (tiltak – aktiviteter) som nett
opp ville skape slik egen livskvalitet. Jeg tenkte da på 
flere av NHFs lokallag, hun snakket på en måte også om 
dere, slik jeg så det. Dette er hverdagen til NHF, omhandler 
våre medlemmer og det sosiale fellesskapet vi bygger på. 
Et lokalt fellesskap som fanger opp – gir trygghet til den 

som trenger det, samtidig som NHF står på barrikadene og 
krever nettopp et samfunn med likeverd – livskvalitet – del
takelse for alle. Dette er det våre medlemmer og tillits
valgte ut over det ganske land, ikke minst i egen kommune 
sloss for, det være seg tilpasset bolig – BPA eller hjemme
tjenester – skolegang og arbeid – TTkjøring – rett behand
ling, osv.

Tilbake til de 5 kriteriene som Ragnhild presenterte: 
• 1.  Knytte bånd.  Selve kjernen i NHFs lokallag, her fin

ner vi sosialt fellesskap, ser hverandre. 
• 2.  Vær aktiv. Sammen med lokallaget skapes felles

skap, trygghet og mulighet for deltakelse. Ikke alle 
lokallag er like aktive, men sammen kan laget skape 
et aktivt fellesskap, gjøre en forskjell.

• 3.  Vær oppmerksomt til stede. Ta ansvar, still krav, delta 
i fellesskapet.  Vær en bidragsyter selv.  Enten til fel
lesskapet, evt. være en turkamerat utenom møtene, 
treffes/handle sammen, hjelpe hverandre. 

• 4.  Fortsett å lære. Deltakelse og fellesskap gir læring, 
nye muligheter.  Lære av de andre i laget, av NHF, 
men også at de lærer av deg.  Hver for oss sitter vi på 
en unik egenerfaring. 

• 5.   Gi, bidrag. I et slikt fellesskap har vi alle noe å bidra 
med. Det gir også egen verdi, skaper glede – kan 
være til stor nytte for andre.  For noen gir også deltak
elsen mulighet for «større oppgaver», kanskje være 
likeperson eller brukerrepresentant i eget lokalmiljø. 

Selv har jeg hatt gleden av å være med i NHF siden 50tal
let. Først som en liten redd guttunge på Linde Internatskole 
for vanføre barn etter poliomyelitt. På 6070 tallet med i 
ungdomsbevegelsen, senere ansatt i NHF noen år, nå til
litsvalgt i NHF Øst. Jeg er stolt av NHF og det NHF har 
bidratt med opp gjennom mange år. Tenk at i år er NHF 90 
år, ble stiftet i januar 1931.

Dermed er jeg tilbake til overskriften, hvordan har du det?  
Et godt spørsmål, sikkert mange svar. Men min klare over
bevisning er at NHF står for livskvalitet og dermed noe 
«fritt tolket» så ble det for meg, på en måte NHF og oss, 
Ragnhild Bang Nes snakket om på TV2 denne januardagen. 
Og tro det eller ei, til høsten tror jeg at vi igjen kan samles 
og ha det kjekt sammen. Det gledes! 

Ha det bra alle sammen!
Sverre Bergenholdt

JA, hvordan har du det?
NHF Øst ønsker å følge opp Sverre sitt innlegg. Har du nye innspill 
eller kommentarer, send det til Regionnytt v/soraya.baker@nhf.no. 
Det være seg siste nytt fra lokallaget eller hvordan du selv har det. 
Kanskje kan vi få til en fin liten oppfølger i neste nummer, 
Juninummeret av Regionnytt. Kom igjen, si gjerne ifra dersom  
du føler for det...

Av Sverre Bergenholdt
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Smittevern
Du har sikkert fått med deg myndighetenes oppfordring om 
å vaske hender godt, både med såpe og lunkent vann – å 
automatisere god håndhygiene hos både deg og assisten
tene er kjempeviktig! Det gjør at både du og assistenten 
forebygger smitte.  
I tillegg til god håndhygiene er det nå også viktig at du som 
arbeidsleder har god kommunikasjon med din(e) 
assistent(er)! Å ha god kommunikasjon er med på å rette 
opp misforståelser samt å redusere usikkerhet. Så: vask 
hender og snakk sammen!
Sørg for at du har tilgjengelig tilstrekkelig smittevernutstyr. 
Noen leverandører/kommuner deler ut slikt utstyr. Ta først 
kontakt med din leverandør for informasjon om hvordan 
utstyret anskaffes. Det er leverandøren som har ansvaret 
for at smittevernet blir ivaretatt.
Det er viktig at du holder deg oppdatert på informasjonen 
som både kommunen/bydelen du bor i, leverandøren din 
samt Folkehelseinstituttet legger ut. Dersom det ikke has
ter, sjekk hjemmesidene for svar før du kontakter dem.

Samfunnskritisk personell
De som utfører arbeid som brukerstyrt personlig assistent 
(BPA) er å anse som samfunnskritisk personell, og skal 
kunne gå på jobb.

Arbeidstidsbestemmelser
Flere leverandører har utvidet arbeidstidsbestemmelsene. 
Sjekk info på hjemmesiden til din leverandør.

Hva skjer hvis assistentene kommer i karantene  
eller blir syke?
For best mulig å ivareta ditt assistansebehov dersom assis
tentene kommer i karantene eller blir syke, er det viktig at 
du allerede nå ansetter flere tilkallingsassistenter/vikarer. 
Sjekk med arbeidsgiveren til dine assistenter (leverandør 
eller kommunen) om de har tiltak som gjør at ansettelses
prosessen går raskere.

Kan assistenten min kreve å få bli testet?
Ja, dersom hun/han har mistanke om at de er smittet og/
eller har luftveissymptomer.

Gratis kurs for assistenter
Fagforbundet har flere gratis kurs også til assistenter
Du må registrere deg for å få tilgang til kursene i “Fag i 
fokus”, men det er ukomplisert og raskt.
Det mest aktuelle kurset akkurat nå er kanskje det om 
rikti g håndhygiene.

Familiemedlemmer som assistenter
Be leverandøren om å gjøre avtale med kommunen om 
bruk av nær familie (med nær familie menes mor, far, søs
ken, ektefelle/samboer, barn og barnebarn) dersom du av 
ulike grunner har behov for det. I utgangspunktet må kom
munen forhåndsgodkjenne bruk av nær familie. Flere kom
muner fraviker dette kravet nå. Vi har fått meldinger om 
flere kommuner eller bydeler som har avslått bruk av fami
liemedlemmer som assistenter, til tross for at vi har fått 
bekreftet at dette er noe familiemedlemmer/nærstående 
skal kunne gjøre i en unntakssituasjon.

Funksjonshemmede foreldre som bruker flere assistan
setimer nå fordi barna er hjemme
Sjekk med kommunen din om du kan få økt timeramme på 
grunn av den spesielle situasjonen vi er i akkurat nå. Husk 
at du har en årsramme med timer. Det betyr at du kan 
bruke flere timer i en periode (som nå) og færre en annen, 
så lenge du ikke har brukt over timerammen din når vi 
kommer til 31. desember.

Barnepass til assistenter
Barn av personell i samfunnskritiske funksjoner skal ha 
tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud.

Beredskapsplaner
Dersom du er i risikosonen og du ikke får nødvendig assis
tanse – kontakt din leverandør/kommune og hør om de har 
laget en beredskapsplan på din ordning.

Kutt i assistansetimer
NHF har fått melding om enkelte kommuner som har inn
dratt assistansetimer og kun gir assistanse til de aller 
mest grunnleggende behov. Her vil vi bemerke at det kan 
være enkelte som har et mindre assistansebehov under 
lockdown enn ellers, men at det ikke nødvendigvis er til
felle. Koronatiltakene er svært krevende for alle, ikke minst 
for mange funksjonshemmede som ofte er isolerte fra før. 
Det å kunne bevege seg ut og f.eks. gå en tur eller delta i 
sosiale aktiviteter innenfor de til enhver tid gjeldende 
smitte vernregler, er et grunnleggende behov som vi for
venter at folk får dekket.

Koronasituasjonen er uforutsigbar, vi befinner oss stadig inne i nye smittebølger. I kjølvannet 
av dette ser vi at det enkelte steder oppstår utfordringer med assistanse som blir begrenset 
eller inndratt. Nedenfor finner du oppdatert informasjon om hvilke rettigheter som gjelder nå.

11

Informasjon om BPA og Covid19
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NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken 
 
 
 

 

Nyhetsbrev 2021 
  

 

Nytt år og videre- 
føring av tiltak 
Nå er vi i gang med et nytt 
år. Forhåpentligvis har de 
første nå fått sine vaksiner 
mot korona. Det er strenge 
krav til å møtes om dagen. 
Vi holder oss oppdatert på 
smittesituasjonen i kommu-
nene og følger FHI`s ret-
ningslinjer for smittevern.  
Vi ber dere i kommunene 

Ill.hentet fra FHI                          være nøye med å varsle 
oss hvis dere innfører tiltak utover de nasjonale 
retningslinjene.  
Våre dører er dessverre fortsatt stengt og du må 
ha avtale for å besøke oss. Men vi opprettholder 
våre tjenester, tar nødvendige brukermøter og ut-
prøvinger og satser fortsatt på å utvikle oss, ikke 
minst digitalt.  
Møter, f.eks. med brukerutvalget og kommunale 
kontaktpersoner gjennomføres nå på TEAM`s. 
Det samme gjelder kurs og samlinger.  
Leverandører har meldt om forsinkelser i leveran-
ser grunnet utfordringer med transport og produk-
sjon. Derfor er det nå ekstra viktig at brukte hjel-
pemidler kommer i retur og kan gjenbrukes. Vi har 
sendt ut en del hentemeldinger til kommunene, 
men har fortsatt en stor restanse som skulle vært 
innlevert. Har du brukte hjelpemidler? Lever dem 
inn! 
Unntaket om krav til underskrift på skjemaer varer 
frem til 1. mars 2021. Les mer her.  Imidlertid må 
vi fortsatt ha underskrift på monteringstillatelse på 
de hjelpemidler som krever dette.  
Vi har åpnet for digitale søknader. For å få tilgang 
til NAVs digitale tjenester på hjelpemiddelområdet 
må du være hjelpemiddelformidler i en kommune. 
Arbeidsgiver må i tillegg ha gitt deg nødvendige 
tilganger. Les mer på www.nav.no/digihot  

Påminning: Ved innlevering av sykler med 
hjelpemotor, elektriske rullestoler og andre hjelpe-
midler må ladere, nøkler og lignende følge med. 
Dette trengs for at vi skal kunne reparere og gjen-
bruke hjelpemidlene. Vi tenger også fortsatt en 
grundig beskrivelse av tekniske feil for å kunne 
jobbe effektivt. 
Tolketjenesten: Smittesituasjonen påvirker 
også hvordan tolketjenester kan gjennomføres. 
Ved tolkebestillinger må tolketjenesten vurdere 
nøye om tolkeoppdraget kan løses ved skjermtol-
king. 
Utfyllende informasjon om dette, også på tegn-
språk, finner du på Norges døveforbunds hjem-
meside. 

Bildetolk og videotolk; hva er for-
skjellen? 
Bildetolknytt forklarer i sitt siste nummer innholdet 
i disse tjenestene. Les mer her. 
På www.kunnskapsbanken.net er all informasjon 
om tolketjenesten nå samlet her.  

Nav.no har fått et nytt design. 
"Trenger hjelpemidler" er nå plassert på forsiden. 
Se mer på https://www.nav.no/no/person 
 

AKT 26 Det vil igjen være mulig å søke om akti-
vitetshjelpemidler for personer over 26 år i 2021. 
Følg med på www.nav.no for informasjon når ny 
rammebevilgning kommer.  Pristilbud må følge 
som vedlegg til disse søknadene slik at vi kan be-
regne egenandel. Vi anbefaler utprøving i forkant 
av søknad for å være sikker på at aktivitetshjelpe-
middelet vil fungere og har riktig størrelse etc.  

Kommunestatistikk for Øst-Viken 
2020 er klar 
Statistikken forteller om antall inn- og utleverte 
hjelpemidler og verdien av disse i en gitt periode. 
Du finner også antall registrerte brukerkonsulta-
sjoner med og uten 1.linjen i den enkelte kom-
mune.
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Først og fremst ønsker NHF at alle organisasjonsledd skal 
gjennomføre sine årsmøter, men at man på bakgrunn av 
koronasituasjonen i år gjennomfører årsmøter gjennom 
alternative møteformer. Det finnes mange muligheter for å 
gjennomføre årsmøter digitalt, men de kan også gjennom
føres per epost eller telefon. 

Vi anbefaler styret å vurdere hva som er det mest egnede 
alternativet ut fra:
  Har alle tilgjengelig teknologi? Kontakt gjerne medlem

mer dersom dere er i tvil.
  Hvordan er kultur og temperatur? Er det høye diskusjo

ner? Mange diskusjoner kan gjøre digital årsmøteavvik
ling vanskeligere.

  Er det mange saker som skal behandles? Få saker og 
plankekjøring er en fordel når man er fersk i digital 
avvikling.

Velger styret å gjennomføre årsmøtet per epost eller tele
fon, kan man foreta elektronisk signeringer av dokumen
tene, eller sende dokumentene i posten for signering. 
  Gå gjerne for en digital signering. Digipost har en enkel 

og billig løsning: En med signaturrett må gå inn og opp
rette en bruker for organisasjonsleddet via: https://sig
nering.posten.no/virksomhet/#/ 

Ordinære årsmøter skal behandle: 
 Årsmelding(er) for årsmøteperioden 
 Reviderte regnskap
 Innkomne forslag
 Handlingsplan (frivillig for lokallag)
 Valg

Bruk gjerne NHFs maler for rapportering når dere sender 
inn årsregnskap, årsmelding, styresammensetning, års
møteprotokoll og skjema for likepersonarbeid, hvis dere 
har hatt det. Dere finner dem her: https://nhf.no/fortillits
valgte/skjemaer/ 

Hvis lokallaget vurderer det som umulig å gjennomføre 
årsmøtet digitalt, per epost eller via telefon, er det mulig 
å sende en forespørsel om å utsette årsmøtet til regionen 
med begrunnelse for hvorfor dette ikke lar seg gjøre. Dette 
kan gjøres til soraya.baker@nhf.no, med kopi til hanne.
grimstvedt@nhf.no. Da er minimum at de viktigste doku
mentene sendes inn som vanlig, dette gjelder: årsmelding, 
revidert regnskap, skjema for likepersonarbeid, hvis dere 

har hatt det og at det regnskapsrapporteres til lotteristif
telsen innen fristen 1.juni. Likevel vil vi oppfordre til å for
søke en digital løsning, NHF har en forventning om at alle 
lokallag skal kunne forholde seg til mer digital aktivitet og 
flere digitale løsninger i fremtiden. 

Nedenfor finner dere gode tips om alt fra vurdering av års
møteform til innkalling, gjennomføring og signering av 
protokoll. 

Tips 1: Systemer og teknologi
Epost og telefon fungerer som møteform, så lenge dere 
sørger for at protokoller og avstemning foregår på lovmes
sig måte (mer om dette nedenfor).
Til digitale møter trenger dere et digitalt møterom (Zoom, 
Skype, Teams eller lignende).
Et avstemmingssystem. Velger dere å bruke Zoom kan vi 
veilede dere ifm. dette. 
Chat – velg et digitalt møterom som har chat.
Mobil – i tilfelle krise og folk trenger å kontakte årsmøtet.

Tips 2: Vurdering
I henhold til NHFs lover § 41 bestemmer styret tid og sted. 
Vi anbefaler styret å vurdere hva som er det mest egnede 
alternativet ut fra: 
Har alle tilgjengelig teknologi? Kontakt gjerne medlemmer 
dersom dere er i tvil.
Hvordan er kultur og temperatur? Er det høye diskusjoner? 
Mange diskusjoner kan gjøre digital årsmøteavvikling van
skeligere.
Er det mange saker som skal behandles? Få saker og plan
kekjøring er en fordel når man er fersk i digital avvikling.

Tips 3: Innkalling
Følg vanlig prosedyre ihht NHFs lover § 41 for overhol
delse av tidsfrister for varsling, innkalling og frist for inn
sending av saker som ønskes behandlet i årsmøtet. Husk å 

Vi er nå inne i årsmøtetiden, og i den forbindelse har det vært en del henvendelser  
angående gjennomføring. Koronasituasjonen byr både på uforutsigbarhet og utfordringer 
når det gjelder å gjennomføre årsmøtene fysisk. Vi har tidligere sendt ut informasjon per 
epost, men vi tar dette også med i bladet og håper vi kan bidra med å besvare en del 
spørsmål og være til hjelp i planleggingen av årets årsmøter. 

En annerledes årsmøtetid 
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opplyse om at årsmøtet 2021 avholdes digitalt. Lokallag 
skal varsle medlemmer 3 uker før (gjerne per Epost eller 
SMS). Regioner og landsforeninger har egne frister, se 
NHFs lover og forskrifter i denne lenken. Varsel må inne
holde opplysninger om tid, sted, info om møteform, mulig
het til å klage/få hjelp, og angi frist for innkomne saker til 
årsmøtet (som er 14 dager før). Fortell hvordan dere 
annonserer endelig innkalling, om det er for eksempel via 
Epost, Facebook eller andre steder. Send ut endelig inn
kalling med sakspapirer og innkomne saker 1 uke før års
møtet.
Forslag, spørsmål, benkeforslag mv. bør sendes inn på for
hånd.
Av hensyn til gjennomføringen bør styret i innkallingen 
henstille til at de medlemmer som har spørsmål, kom
mentarer, endringsforslag, eller forslag til saker ut over de 
som fremgår av saksdokumentene oversender disse til 
styret på epost før årsmøtet. Dette vil lette gjennomførin
gen for dirigenten, og bidra til en bedre behandling av 
sakene på årsmøtet.
Det samme gjelder dersom det fremmes andre kandidater 
til tillitsverv enn de som fremgår av valgkomiteens innstil
ling (benkeforslag). I så fall skal det gjennomføres skriftlig 
avstemming.

Tips 4: På NHF.no ligger det god veiledning til hvordan en 
digital innkalling se ut
Husk å legge til informasjon om møteform (lenke til møte
rom, hvis dere bruker det), informasjon om hvordan dele
gatene kan ytre seg (f.eks. i chat) og hvordan dere vil gjen
nomføre valg.

Tips 5: Utsending
  Førstevalget: Epost (de fleste har det, og det er billig og 

effektivt).
  Andrevalget: de som ikke har oppgitt sin Epostadresse, 

kan motta SMS. Be gjerne om å få Epostadresse til 
delegatene, så dere kan ta dialogen videre digitalt.

Vurder om dere skal sende brev eller ringer de resterende. 
Det viktigste er å gi delegatene mulighet til å si i fra dersom 
digital avvikling er umulig, enten via telefon, eller epost.
Dersom noen ikke kan, er det mulig å gå i dialog og disku
tere løsninger.

Tips 6: Lag mappe til møteleder
Det er styrets ansvar å forberede årsmøtet. Dette må være 
på plass:
  En digital medlemsliste, slik at møteleder og styret har 

kontroll på hvem som har rett til å delta.
 Årsmelding
 Årsregnskap
 Innkomne saker i Word eller PDF
  Det er lurt å samle alle saksdokumenter kronologisk i 

ett dokument, for å holde best mulig oversikt
  I tillegg til å sende saksdokumenter i god tid før møtet, 

er det også lurt å sende dem rett før møtet, slik at de er 
enkle å finne i Epostens innboks

 Epostliste til alle delegatene
 Forslag fra valgkomiteen
  Forbered valget ved å sette opp mulige valgalternativer 

i avstemmingssystemet: Valg av leder, styremedlemmer 
mm.

Tips 7: Praktisk gjennomføring
  Arranger et prøveårsmøte i forkant av selve årsmøtet 

med møtedirigenten til stede. De som har meldt seg på 
så langt bør også inviteres. Hensikten er å teste at alle 
er sikre på hvordan de bruker de ulike funksjonene før 
årsmøtet. Det er også lurt å gå gjennom hvordan man 
ber om ordet og avgir stemme i tillegg til å forsikre seg 
om at deltakerne kan kommunisere med hverandre.

  Be deltakere logge seg på 30 minutter før oppstart for å 
unngå eventuelle tekniske oppstartproblemer.

  Be deltakerne laste ned appen som skal brukes på for
hånd.

  Leder ønsker velkommen, informerer om hvordan man 
tar ordet, hvordan valg foregår, og går deretter i gang 
med saksliste.

  Vær forberedt på at det kan komme motforslag på møte
leder.

  Når møteleder er valgt, overtar vedkommende ansvaret 
for gjennomføring av årsmøtet.

  Følg sakslisten som vanlig. Bruk chat for meningsut
veksling og avstemmingssystemet for valg.

 Husk å gi folk litt tid når det stemmes (20 sek ++).

Tips 8: Krav til møteleder
  Møteleder må beherske digitale møterom, chat og sys

tem for avstemming. Hvis det er usikkerhet rundt dette, 
anbefaler vi å velge telefon eller Epost, men valgene 
må kunne dokumenteres, dvs. skje skriftlig via SMS 
eller Epost.

  I tillegg må møteleder kjenne til NHFs lover og forskrif
ter og ha god kunnskap om generell møteledelse.

Tips 9: Skjemaer
Bruk gjerne NHFs maler for rapportering når dere sender 
inn årsregnskap, årsmelding, styresammensetning, års
møteprotokoll og skjema for likepersonarbeid, hvis dere 
har hatt det. Dere finner dem her: https://nhf.no/fortillits
valgte/skjemaer/

Tips 10: Protokoll
  Gå for digital protokoll. Det forenkler innsending og 

dokumentasjon til for eksempel Lotteristiftelsen og 
NHF.

  I protokollen skal hele styret navngis med verv og funk
sjonstid.

  Gå gjerne for en digital signering. Digipost har en enkel 
og billig løsning: En med signaturrett må gå inn og opp
rette en bruker for organisasjonsleddet via: https://sig
nering.posten.no/virksomhet/#/

  Alle lokallag/landsforeningslag må regnskapsrappor
tere til lotteristiftelsen innen fristen 1. juni. 
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• Hvilke kurs skal du på?
• Hvem betaler?
• Hvordan melde seg på?

Kommer du på kurs?

KURSMENY
Kurskatalog 2021

1.  Kurs for medlemmer i 
Valgkomiteen 

2.  Veileder til digitalt kurs 
og presentasjoner 

3. Samarbeidskurs SAFO  

4.   Presentasjon og  
kommunikasjon 

6. BPAkompetanse  

7.  Husbanken – Bolig og lån 
gjennom kommunen 

8.  Organisasjonskurs.  
Styrearbeid

9. Høstkonferansen 

10.  Kurs for utvikling av 
likepersoner 

11.  Lovverk: Medlemmer i 
kommunal/fylkeskom
munale råd 

12.  Helsekurs: interesse
politisk arbeid i  
kommunene

13. Kurs for nye medlemmer

14. Ferie og fritid i rullestol

15.  Kurs for medlemmer i 
kommunale råd

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

NAPP UT
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Kurs for medlemmer i Valgkomiteen 
Kurset ble avholdt: 23. januar 2021  
(fra kl. 10.00 til kl. 14.00).
Sted: Digitalt 
Målgruppe: Valgkomiteer og tillitsvalgte i lokallag/
landsforeningslag   
Kursinnhold: Innsikt og forståelse for hvordan arbeidet  
i valgkomiteen skal utføres og hvilke bestemmelser 
komite en skal arbeide etter i forhold til organisasjonens 
vedtekter.

MARS

Veileder til digitalt kurs  
og presentasjoner 
Tid: Ikke fastsatt. 
Sted: Digitalt
Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i lokallag og 
landsforeningslag 
Kursinnhold: Enkel gjennomgang av Zoom, med  
brukervennlig presentasjon 

Samarbeidskurs for SAFO i Østfold 
Tid: Ikke fastsatt. 
Sted: Digitalt 
Målgruppe: SAFO Øst styret og styret i NFU Østfold
Kursinnhold: Mål, muligheter og tiltak for økt  
SAFOsamarbeid i Øst

Presentasjon og kommunikasjon 
Tid: Lørdag 13. mars 2021 fra kl. 10 – 16. 
Sted: Quality Sarpsborg (Alternativt, digitalt)  
Målgruppe: Medlemmer av NHF Øst og SAFO Øst  
(NFU, NHF og
FNDB ). Åpent for deltakelse fra andre NHF / SAFO  
regioner. 
Kursinnhold:Grunnleggende innføring og trening i  
formidling og presentasjoner.
Tilføre deltakerne kunnskap, innsikt og forståelse for 
hvordan du kan opparbeide større trygghet ved delta
kelse/ innlegg i debatter, møter og andre situasjoner.
Påmeldingsfrist: 5. mars 2021.

JUNI
BPA-kompetanse

Tid: Kurs 1: Lørdag 12. juni 2021 fra kl. 10 – 15. 
Sted: Mastemyr, Quality Hotel Entry 
Målgruppe: Medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst  
(NHF Øst  NFU – FNDB).
Kursinnhold: Rettigheter og utfordringer i dagens lov
verk, Kommunenes plikt til samarbeid. Fritt brukervalg 
og konkurranse i markedet om å levere BPA tjenster til 
brukerne. Konsekvenser av kommunalt samarbeid om 
konsesjonsgrunnlag. Arbeidet i Regjeringens  
BPAutvalg. Ankemuligheter på vedtak.
Påmeldingsfrist: 10 mai 2021.

AUGUST

Boligkurs med husbanken 
Tid: Lørdag 21. august 2021 fra kl. 10 – 15.
Sted: Quality Hotel Entry, Mastemyr. 
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, 
NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/
SAFOregioner.
Kursinnhold: Husbankens tilskudd og boligpolitikk. 
Kommunens boligpolitikk med utgangspunkt i økonomi 
eller brukernes behov. Er Livsløpsbolig fortsatt en  
realitet? Eie eller leie bolig. Hva forventer DU/VI av  
kommunen?
Påmeldingsfrist: 1. juli 2021

Organisasjonskurs. Styrearbeid. 
Tid: Lørdag 28. August 2021 fra kl. 10 – 15.
Sted:Quality hotell, Sarpsborg. 
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, 
NHF og FNDB).
Kursinnhold: Lokallagsrapportering. Regnskap og revi
sjon. Årsmelding og protokoller fra styret og årsmøtet. 
Hva er interessepolitisk arbeid. Prosjektsøknader. 
Medlemsregisteret i NHF. Brønnøysundregistrene og 
Lotteritilsynet. Lokallagenes arbeid med helseområdet.
Påmeldingsfrist: 28. juli 2021 

SEPTEMBER

Høstkonferansen 
Tid: 1011. september 2021  
(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  
valgbudskap.
Påmeldingsfrist: 10. august 2021

Ved påmelding vennligst bruk  
NHFs påmeldingsskjema

http://oest.nhf.no

NB!
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Tid: 1415. september 2021  
(tirsdag kl.11.00 til onsdag kl.16.00)
Sted: Scandic Asker. 
Målgruppe: NHF medlemmer i lokallag og landsforenin
ger som enten fungerer som likepersoner, er sertifiserte 
likepersoner, eller ønsker å bli likepersoner 
Kursinnhold:
•  Motivere og inspirere eksisterende og fremtidig like

personarbeid,
• Se muligheter og utfordringer som likeperson,
• Erfaringsutveksling,
• Skape lystbetont og kreativt likepersonarbeid.
Påmeldingsfrist: 14. august 2021

BPAkompetanse
Tid: Kurs 2. Lørdag 18. sept. 2021 fra kl. 10 – 15. 
Sted: Mastemyr, Quality Hotel Entry. 
Målgruppe: Medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst  
(NHF Øst  NFU – FNDB).
Kursinnhold: Rettigheter og utfordringer i dagens lovverk, 
Kommunenes plikt til samarbeid. Fritt brukervalg og kon
kurranse i markedet om å levere BPA tjenster til bru
kerne. Konsekvenser av kommunalt samarbeid om kon
sesjonsgrunnlag. Arbeidet i Regjeringens BPAutvalg. 
Ankemuligheter på vedtak.
Påmeldingsfrist: 18. august 2021

Lovverk: Medlemmer i kommunal/
fylkeskommunale råd
Tid: 2425. September (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic Asker.
Målgruppe:Medlemmer av NHF og SAFO Øst (NFU – NHF 
og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/ SAFO – 
regioner.
Kursinnhold: Gjennomgang av lover og forskrifter på for
valtningsområdene i kommunen som ligger innen 
arbeidsfeltet som rådet for personer med nedsatt funk
sjonsevne behandler. Erfaringsutveksling – diskusjoner – 
samtaler.
Påmeldingsfrist: 25.august 2021.

OKTOBER

Helsekurs: interessepolitisk  
arbeid i kommunene 
Tid: 15 – 16. oktober 2021 (fredag kl. 16.00. – lørdag kl. 
16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF 
og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO
regioner.
Kursinnhold: Tema fastsettes senere.
Påmeldingsfrist: 15. september 2021. 

Kurs for nye medlemmer og  
medlemmer som ønsker å bli aktive 
Tid: 30. Oktober 2021 fra kl. 10 – 15. 
Sted: Quality Hotel Entry, Mastemyr
Målgruppe: Medlemmer av NHF Øst 
Kursinnhold: NHF s lover og retningslinjer, sentralt, 
region og lokalt. NHF s strategi og virksomhetsplan  
2021  2023. Interessepolitisk program og likestillings
strategi. Oppgavefordeling mellom sentralt, regionen og 
lokalt, og samarbeid på tvers. Viktige arbeidsoppgaver å 
arbeide med i DIN kommune. Kan vi være aktive i NHF 
uten å være aktive i lokallaget?
Påmeldingsfrist: 30. september 2021. 

Ferie og fritid i rullestol
Tid: Oktober, konkret tidspunkt ikke fastsatt. 
Sted: Quality Hotel, Sarpsborg.
Målgruppe: NHF Øst og SAFO Øst ( NFU – NHF –FNDB). 
Åpent for deltakelse fra andre NHF/ SAFO  regioner.
Kursinnhold: Bli inspirert til å reise eller komme ut på  
tur i 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: Ikke fastsatt.

Kurs for representanter i kommunale/ 
fylkeskommunale råd for personer 
med nedsatt funksjonsevne.
Kurs 1. Tid: Lørdag 2. oktober 2021. Kl. 10 – 16.
Kurs 2. Tid: Torsdag 14. oktober 2021. Kl.10 – 16.
Kurs 3. Tid: Lørdag 30. oktober 2021. Kl. 10 – 16.
Kurs 4. Tid: Tirsdag 9. november 2021. Kl.10 – 16.
Kurs 5. Tid: Torsdag 25. november 2021. Kl.10 – 16.

Sted: Quality Hotel Entry, Mastemyr.
Målgruppe: Representanter og vararep. i rådene og med
lemmer i NHF Øst og SAFO Øst. (NFU, NHF og FNDB)
Kursinnhold: Fra 1.1.2020 starter en ny periode for 
rådene i kommunene og fylket. SAFO Øst ønsker å spille 
en aktiv rolle og tilby våre representanter god opplæring. 
Oppfølging, erfaringsutveksling og et godt fellesskap for 
representantene. Gjennomgang av loven, forskrift og vei
ledningen for arbeidet i rådet. Erfaringsutveksling om 
arbeidet i forskjellige kommuner. Regjeringen strategi og 
handlingsplan fram mot 2030. Dialog og samtaler.
Påmeldingsfrist: 1 måned før kursstart.
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Av HBF Østfold

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  

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, evt. Arild Karlsen på arild@karlsenpost.no.  Vi vil da være 
behjelpelige med opplysninger og påmeldingsskjema som lokallaget/landsforeningen  
sender til NHF Østs regionskontor.

Hva er et kurs:
Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra 
en time til dager eller måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som moduler hvor 
man kan delta på et grunnkurs som man selv kan velge å bygge videre på med nye kurs.

Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder. Kurs til 
likepersoner ligger i grenseland mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i 
samtaleteknikk, samtidig som likepersonarbeid går som et eget fagområde i NHF,  
der man må ha kursbevis for å utøve.

Kurs som går hele året:
Lokallagene i NHF Øst kan søke om kurs i eget lokallag  på inntil kr. 10.000,. Kontakt for 
søknad om midler: Arild Karlsen, epost arild@karlsenpost.no 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 2.200,.  
Husk og skriv opp hvor faktura skal sendes.

Påmeldingslenke finner dere på hjemmesiden:  http://oest.nhf.no

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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Å prioritere handler om å velge noe bort. Det handler 
om å ta standpunkt til hva som er viktigst for å realisere 
samfunnsoppdraget vårt. Det er en svært krevende 
oppgave, men helt nødvendig for at vi skal få større 
gjennomslag til tross for mindre økonomiske ressurser 
og administrativt ansatte.
Følgende skal være førende for arbeidet:
•  Hva er de viktigste fagpolitiske prioriteringene for 

NHF for å realisere samfunnsoppdraget?
• Hvilke områder bør prioriteres ned – og hvorfor?

•  Hva skal kjennetegne arbeidsmetodene til NHF – og 
hvorfor (og hvordan kan strategien vår være en enda 
bedre oppskrift på arbeidsmetodikk)?

Det er viktig at vi legger opp til en prosess som involve
rer hele NHF. De beste resultatene får vi hvis vi er 
sammen om endringene!
Vi er nettopp kommet i gang, og håper dere vil ta del i 
arbeidet og gi oss innspill og tilbakemeldinger.
Her er noen problemstillinger/spørsmål som vi håper 
dere vil svare på innen 14. februar:

Vil du være med i endringsarbeidet 
for et bærekraftig NHF?
Den 25. november 2020 oppnevnte NHFs sentralstyre en arbeidsgruppe 

som skal jobbe med prioritering i organisasjonen vår. Arbeidet inngår i 

NHFs endringsprosess og skal bidra til økonomisk og politisk bærekraft. 

Bli med i det viktige arbeidet du også!
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Oppgave 1. 
Dette er et tankeeksperiment. Se for deg at NHF ikke 
finnes. I 2021 blir dere kontaktet og bedt om å starte en 
landsdekkende organisasjon som skal: a) lede samfun
net mot full likestilling, b) gjøre lover og rettigheter til 
hverdag, c) være et sterkt felleskap. (Hentet fra NHFS 
samfunnsoppdrag).
1. Hvordan ville den organisasjonen sett ut?
2.  Hvilke oppgaver og saker skulle organisasjonen pri

oritere?
3.  Hvordan ville dere finansiert arbeidet og sørget for 

både midler til drift og oppgave?
4.  Hvordan skulle organisasjonen vært bygget opp og 

jobbet i hele landet? Arbeidsmetoder.
5.  Hvordan og i hva skulle dere engasjert folk? Hvem 

skulle dere engasjert?

Oppgave 2.
Vi vet at dårlige holdninger er mye av årsaken til at 
funksjonshemmede diskrimineres og stenges ute. Å 
endre holdninger har vært en viktig sak for NHF gjen
nom mange år, og vi sier ofte at det er noe feil med sys
temet.
1.  Hvordan kan vi jobbe for å endre system, og gjøre noe 

med årsaken til at funksjonshemmede gang på gang 
diskrimineres?

2. Hva vil være fordelen med å jobbe på systemnivå?
3.  Hvilke områder på systemnivå er viktigst å starte 

med?

4.  Hvordan kan vår erfaringskompetanse brukes til å 
endre system og struktur?

5.  Hvordan kan enkeltsaker brukes for å endre 
systeme t?

Oppgave 3.
Ta utgangspunkt i mandatet og se for det at dere var 
arbeidsgruppa som skulle jobbe med prioritering for et 
bærekraftig NHF.
1. Hvordan ville dere gjort det? Hva ville dere prioritert?
2. Hva ville dere prioritert ned?
3.  Andre innspill dere har til oss og arbeidet vi er i gang 

med:

Svarene kan sendes til celina.hagen@nhf.no. Det er 
også bare å ta kontakt med leder for gruppen, Freddy 
Ulvseth: freddy@ulvseth.no eller på telefon 976 36 169 
dersom det er noe dere lurer på.

Dere må også gjerne ta en runde med deres respektive 
lokallag, frivillige og andre aktører som engasjerer seg 
i NHF i din region for å få deres innspill.

På forhånd tusen takk for deres bidrag og viktige 
stemme inn i dette arbeidet!

Hilsen arbeidsgruppen:
Freddy Ulvseth, Celina Hagen, Soraya Baker, Alexander 
Petersen, Ida Dignes og Karl Håkon Sævold.
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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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Oslo Sanitetsforening Brusetkollen AS

Otto Valstadvei 70, Postboks 422

1373 Asker

Tlf. 66 98 79 00

Tlf.: 22 80 08 00  •  post@ragnsells.no
www.ragnsells.no

RAGNSELLS.NO - TELEFON 22800800

TOTALLEVERANDØR  
AVFALLSHÅNDTERING

BEDRIFT - OFFENTLIG - PRIVAT

En stor takk til alle våre annonsører!
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Kryssord løsning forrige utgave

SuDoku Løsning 
forrige utgave

SuDoku lett
3 5 2 6

6 9 4

8 1

7 3

8 7 5

2 6 8

9 2

7 8 3

4 9

3 8 5 4 2 6 7 9 1

7 6 9 5 1 8 4 3 2

4 2 1 7 9 3 8 5 6

2 7 6 8 4 5 9 1 3

8 9 4 1 3 2 5 6 7

1 5 3 9 6 7 2 4 8

9 4 2 3 7 1 6 8 5

6 3 8 2 5 4 1 7 9

5 1 7 6 8 9 3 2 4
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 Hjelpemidler for
 barn og voksne

 - Krabbehjelpemidler

 - Flytehjelpemidler

 - Sparkesykkel

 - Arbeidsstoler

 - Løftestoler 

 - Rullestoler

 - Støttestang

Web: hepro.no      •        Nettbutikk: shop.hepro.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
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

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

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

TA VARE PÅ HVERANDRE

1m

Annonse_grenseløst_2021_halvside_liggende.indd   1 05.02.2021   15:35:02
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• Elektro • Rør • Ventilasjon 
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service 
og nyinstallasjoner

Ring din lokale samarbeidspartner 
Bravida på telefon 69 35 94 00

Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad

Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

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

FJELDBERG
Fjeldberg, Onsøyveien 20
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

ISEVEIEN
Iseveien 9
1738 Borgenhaugen
Man-fre 7-18
Lør 9-14
Tlf: 69 16 18 20

xl-bygg.no

For produktinformasjon eller bestilling av varer

Mobil: 908 24 696 • E-post: byggmester@tofjeld.no • www.fjeld.info

Smått eller stort
– kontakt meg i dag

Mobil: 908 24 696 • E-post: byggmester@tofjeld.no • www.fjeld.info

Smått eller stort
– kontakt meg i dag

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
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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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informasjon om tilgjengeligheten i over
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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
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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
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B Æ R U M

E I D S V O L L

E N E B A K K

Epost: vs@sandaas-fjell.no

L Ø R E N S K O G

www.nitschke.no

A U R S K O G - H Ø L A N D

A S K E R

www.bakke-as.no

www.hab.no

 

www.heiaas-regnskap.no

PER KR. FOSSUM AS
snø og anlegg

ENEBAKK

perkrfossum.no

F R O G N

Glassrekkverk og
glass/aluminiumsfasade

Holmengata 24, 1394 Nesbru
Telefon 66 77 80 20

www.gbsprodukter.no

Glassrekkverk og
glass/aluminiumsfasade

Holmengata 24, 1394 Nesbru
Telefon 66 77 80 20

www.gbsprodukter.no

Glassrekkverk og
glass/aluminiumsfasade

Holmengata 24, 1394 Nesbru
Telefon 66 77 80 20

www.gbsprodukter.no

 63 85 41 70  |  www.wepe.no
Et kompetansehus for næringslivet

Rådhusveien 4, 1940 Bjørkelangen
Tlf: 63 85 42 20 | www.sigmaregnskap.no

Råholt AS
Gladbakkvegen 1, 2070 Råholt

Tlf. 63 95 12 00

E I D S V O L L
F R O G N

Drøbakveien 466, 1449 Drøbak
Tlf : 940 19 950

Holterveien 4 G , 1448 Drøbak
Tlf : 476 11 200

G J E R D R U M

Hellenvegen 22, 2022 Gjerdrum
63 93 52 00 • www.reolteknikk.no

N A N N E S T A D
                                                NANNESTAD
                                                                      Teiegården, 
                                                                      2030 Nannestad

Tlf. 63 99 72 50    Fax. 63 99 83 76
Åpent: 9 - 23  (9 - 21)

Støtter Norsk Handikapforbund

Tlf. 63 99 72 50
Åpent: 07-23 (09-23)

Ringtrostvegen 11, 2032 Maura
Tlf. 905 84 165 • www.an-bygg.no

E-post: alf-kristian@an-bygg.no

www.mrpukk.no  |  E-post: firmapost@mrpukk.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

norskindustrivask.no

S K E D S M O

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

S K I

           www.beckeras.no

fasec.no

B. Anfinsen Eiendom AS
Elvegata 52

2003 Lillestrøm
Tlf. 63 81 00 16
baeiendom.no

S Ø R U M

U L L E N S A K E R

Tlf. 63 94 75 20

Hydraulikkteknikk AS
www.hydraulikkteknikk.no

Støtter NHF Nittedal

Gulventreprenøren AS
Tuenveien 77
2000 Lillestrøm

www.gulventreprenoren.no

Toyota Romerike AS
Postboks 163

2051 Jessheim
Tlf: 63 94 22 00

www.oie-e.no

 Takstpartner
 Alt av taksering i Oslo og Akershus

Frøyavegen 3 , 1920 Sørumsand
Tlf : 414 40 341  •  www.takstpartner.no

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

Schmitz Cargobull Norge AS
Hovinmovegen 14, 2060 Gardermoen

Tlf. 23 96 14 00

Sagaveien 66C • 1555 Son
www.activeservices.no

V E S T B Y

Vestbyveien 29, 1540 Vestby
Tel 64 98 30 40  •  www.vesas.no

  
Fosser Elektro AS
1930 Aurskog, tlf. 63 86 22 07

A U R S K O G - H Ø L A N D

B Æ R U M
   

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

 
Bunnpris Nittedal 

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

N I T T E D A L
      

Larmerud Rørservice A/S
1411 Kolbotn, tlf. 66 89 29 00

O P P E G Å R D
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F R E D R I K S T A D

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

A S K I M

Vålerveien 49, 1597 Moss - Fax: 69 20 53 59
Tlf.: 06950

moss.taxi@mosstaxi.no • www.mosstaxi.no

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

Brandsrudveien 23, 1850 Mysen
Tlf. 69 89 15 22

post@ostfold-betongprodukter.no

Tlf. 91 53 50 92

F R E D R I K S T A D

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

Jernbanegata 10, 1767 Halden
Tlf. 69 17 86 10

M A R K E R

Marker kommune
1870 Ørje

Funderud Antirust AS
Vi er best der det ruster mest!

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

Hindret rust i 50 år

Fossen Eftf. AS
Brennmoen Grustak

1850 Mysen
Tlf. 69 89 44 10

Støtter NHF Mysen

FREDRIKSTAD 
KOMMUNE
S T Ø T T E R  N H F ’ S
A R B E I D E

Skade og Lakk AS
Smørbøttaveien 7, 
1617 Fredrikstad

Telefon 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no

Transport verden over siden 1859

Rørleggeren Gressvik
Tlf. 69 32 94 89

www.evenojensen.no

Tlf. 69 19 55 50

H A L D E N

FVA AS

M O S S

Kongensgate 18A, 1530 Moss
Tlf. 69 20 85 00 • https://varnaregnskap.no

zebravei.no

R Y G G E

R Å D E

Bruksveien 6, 1640 Råde
Tlf. 69 29 42 00 • post@karlshus.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 

F R E D R I K S T A D

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

A S K I M

Vålerveien 49, 1597 Moss - Fax: 69 20 53 59
Tlf.: 06950

moss.taxi@mosstaxi.no • www.mosstaxi.no

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

Brandsrudveien 23, 1850 Mysen
Tlf. 69 89 15 22

post@ostfold-betongprodukter.no

Tlf. 91 53 50 92

F R E D R I K S T A D

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

Jernbanegata 10, 1767 Halden
Tlf. 69 17 86 10

M A R K E R

Marker kommune
1870 Ørje

Funderud Antirust AS
Vi er best der det ruster mest!

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

Hindret rust i 50 år

Fossen Eftf. AS
Brennmoen Grustak

1850 Mysen
Tlf. 69 89 44 10

Støtter NHF Mysen

FREDRIKSTAD 
KOMMUNE
S T Ø T T E R  N H F ’ S
A R B E I D E

Skade og Lakk AS
Smørbøttaveien 7, 
1617 Fredrikstad

Telefon 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no

Transport verden over siden 1859

Rørleggeren Gressvik
Tlf. 69 32 94 89

www.evenojensen.no

Tlf. 69 19 55 50

H A L D E N

FVA AS

M O S S

Kongensgate 18A, 1530 Moss
Tlf. 69 20 85 00 • https://varnaregnskap.no

zebravei.no

R Y G G E

R Å D E

Bruksveien 6, 1640 Råde
Tlf. 69 29 42 00 • post@karlshus.no
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S A R P S B O R G

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

A S K I M
Skiptvet Blikk AS
1816 Skiptvet, tlf. 69 80 82 44

S K I P T V E TM O S S
Micronova AS

1503 Moss, Tlf. 69 24 12 30

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

H A L D E N

S A R P S B O R G
Tvete i Gågata

1706 Sarpsborg, tlf. 69 15 25 10
_______________________________________________________

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

www.iorb.no

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

R O L V S Ø Y

-
S K I P T V E T T R Ø G S T A D

T R Ø G S T A D

Kroksundveien 743, 1860 Trøgstad
Tlf. 952 23 085

Gamlebyen Psykomotoriske Fysioterapi
1632 Gamle Fredrikstad, Tlf. 69 32 10 11

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

1743 Klavestadhaugen, tlf. 69 13 61 00

S K J E B E R G


