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LEDER
Magnhild Sørbotten

ansvarlig redaktør

Er ein vår med framkommelege og 
trygge fortau ein utopi?

Om ikkje lenge er det vår og muleg å bevege seg ute 
igjen. Alle snakkar om at vi skal gå og sykle meir. Det 
finst endåtil ein nasjonal gå-strategi. Då skulle man tru 
at det var viktig å sikre at det er trygt og framkommeleg 
for gåande (inkludert rullestolbrukarar). Men det var før 
regjeringa og FrP sørga for frislepp for elsparkesyklar. 
Etter det fikk utrygge og uframkommelege fortau ein ny 
dimensjon. I motsetning til i andre land, er det i Norge 
lov å kjøre elsparkesykkel på fortau. No vil Samferd-
selsministeren ha innskjerpingar og har bedt Statens 
Vegvesen om å komme med nye reglar. Foreløpig ser det 
ut som viljen til å sikre elsparkesykkelbrukarane og ut-
leigarane er klart større enn viljen til å sikre dei gåande.

Dei siste åra har vi opplevd elsparkesyklar som blir 
parkert til hinder på fortau og andre gangareal, eller 
bare blir slengt på bakken. Synshemma og andre snublar 
i dei, rullestolbrukarar har blitt hindra i å komme seg 
fram. Elsparkesyklistar har kjørt ned fotgjengarar, også 
barn, eldre, rullestolbrukarar og andre funksjonshem-
ma. Fleire er blitt alvorleg skadde. Undersøkelser viser at 
mange eldre folk går mindre ut, og mange unngår områ-
der med mange elsparkesyklar. Det hjelper lite at gåande 
har prioritet på fortaua, når mange elsparkesyklistar ser 
ut som dei aldri har høyrt om trafikkreglane. Det er med 
andre ord på høg tid at det skjer noko og det raskt.

Statens vegvesen foreslår bl.a. at elsparkesykkelførarar 
får samme promillegrense som bilførarar, aldersgrense 
på 12 år, gebyr både for feilparkering og for to på samme 
elsparkesykkel, hjelmpåbud for dei under 15 år, og at 
kommunane får mulegheit til skiltregulering. Dette er 
gode tiltak, men det er langt frå nok. 

Fortaua må vere reservert for gåande, inkludert rulle-
stolbrukarar. Motoriserte sparkesyklar akselererer svært 
fort, har svært stor kollisjonsenergi, og hører heime 
i sykkelfelt eller vegbane - på fortau, gangvegar og i 
gangsoner i gågater bør dei forbys. Statens vegvesen er 
bekymra for at elsparkesyklistane skal bli den svake part 
i samanstøt med andre motorvogner og meiner forbud 
på fortau er for inngripande, dessutan er jo elsparkesy-

klistar pålagt å holde gangfart på fortau. Det dei ikkje 
seier, men som både dei, elsparkesyklistane og vi veit, 
er at det knapt er muleg å holde balansen på elsparke-
syklar i gangfart. Det vegvesenet burde vore opptatt 
av er kor inngripande det er å utsette gåande  generelt, 
funksjonshemma, barn og eldre spesielt, for auka ulyk-
kesrisiko, lavare framkommelegheit og tilgjengelegheit. 
Det statens vegvesen i realiteten seier er at det er verre 
om ein elsparkesyklist blir alvorleg skada i kollisjon med 
bil i veg, eller om ein fotgjengar vert alvorleg skada etter 
å ha blitt påkjørt av ein elsparkesyklist. 

Når fortaua bør vere for gåande betyr det også at 
parkering av elsparkesyklar på fortau, gågater og reine 
gangvegar bør vere forbudt. Unntaket er parkerings-
plassar reservert for denne type kjøretøy, men disse må 
ligge utanfor gangsonene. Statens vegvesen meiner dette 
er særleg inngripande overfor elsparkesyklistar, men 
seier ingenting om at mangelen på framkommelegheit 
for  synshemma og rullestolbrukarar faktisk er særdeles 
inngripande.

Det er vanskeleg å ikkje legge merke til at aksepten for 
hindringar for funksjonshemma, er større enn den er for 
hindringar for elsparkesyklistar. Litt handlar om mang-
lande kunnskap og for liten vilje til å skaffe seg den, men 
noko handlar også om holdningar, kva oppleves som 
viktigast. Dette skjer på tross av at FNs bærekraftsmål 
er tydeleg på at man særleg skal legge vekt på kva som 
må gjerast for at barn, eldre, kvinner og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne skal ha trygge og framkomme-
lege veiar. Vi har åpenbart ein jobb å gjere i forhold til 
elsparkesyklar, men like åpenbart ein jobb å gjere for å 
endre holdningar og sørge for at beslutningstakarar har 
den kunnskapen dei treng. Begge deler er ei oppgåve 
Handikapforbundet tar på største alvor.
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Vikar  på kommunikasjon

Vikar på kommunikasjon
Tekst: Jørgen Foss Foto: Rolf Anders Storset

I forbindelse med at vår kommunikasjonsrådgiver Ida 
Freng har gått ut i ett års permisjon er vi så heldige å ha 
et nytt ansikt på regionskontoret, nemlig Ellen Anker 
Storset. Hun skal jobbe med kommunikasjon og har du 
ideer eller tanker så send henne gjerne en epost:  
ellen.storset@nhf.no. Sammen skaper vi morgendagen!

Ellen kommer fra jobb som kommunikasjonsrådgiver 
i Norad og har mange år bak seg i organisasjonslivet 
både som tillitsvalgt og ansatt. Nå har turen kommet til 
Handikapforbundet.

- Jeg har jobbet på oppdrag for frivillige organisasjoner 
hele mitt yrkesliv, med kampanjearbeid, prosjektledelse, 
visuell kommunikasjon og tekst. Jeg brenner for frivillige 
organisasjoner generelt og frivillige medarbeidere 
spesielt og er opptatt av verdiene frivilligheten tilfører 
samfunnet vårt. Når i tillegg en interesseorganisasjon som 
Handikapforbundet arbeider for noe så grunnleggende 
som like rettigheter for alle, er det lett å kjenne at 
engasjementet tar tak.

- Jeg mener at mangfold bør være et samfunns styrke, 
ikke svakhet. Et samfunn hvor enkeltindividet står i 
sentrum – godt støttet av felleskapet – og hvor vi ser 
verdien av variasjon og forskjellighet. Hvor vi lærer og 
erfarer, nettopp ved å erkjenne at «alle er vi annerledes» 
sier Ellen og fortsetter:

- Det har vært veldig fint å komme inn i denne 
organisasjonen og jeg skjønte raskt at Handikapforbundet 
består av en gjeng med kompetente og engasjerte ansatte 
og tillitsvalgte. Bare i løpet av de tre første ukene her 
har det blitt feiret flere små og store seire i arbeidet – 
viktige seire! Det vitner om en organisasjon som bygger 
sten på sten og vet hvor den er på vei. Jeg gleder meg 
til å bidra i arbeidet for full deltakelse og likestilling for 
funksjonshemmede sammen med alle i NHF. 
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Akershus slottskirke er blitt 
tilgjengelig for alle
Tekst: Marianne K. Brenna, seniorarkitekt i Forsvarsbygg Foto: Colourbox.com & privat

Første fase av Forsvarsbyggs tilgjengelighetsprosjekt på Akershus slott er ferdigstilt, 
og nå kan også personer i rullestol besøke slottskirken. 

En løfteplattform er blitt installert i inngangshallen. For å 
få plass måtte inngangshallen utvides. Dette ble gjort ved 
å demontere ytterveggen og mure den opp igjen cirka en 
meter lengre ut i borggården. 

Diskre løfteplattform som glir inn rommet
En nesten «usynlig» løfteplattform er installert og blitt 
en del av trappen i inngangshallen. Når den skal kjøres, 
blir trappetrinnene en del av plattformen. Installasjonen 
har samme marmor som resten av gulvet, og kun en 
smal slisse i gulvet avslører hvor den er. Løfteplattformen 
styres fra betjeningssøyler – eller pullerter – som er 
spesialdesignet for prosjektet. 

Rekkverket som fungerer som sikring når 
løfteplattformen er i bruk, har en tosidig håndløper 
av massiv bronse. Trappen i inngangshallen har fått 
trinnmarkering av hvit marmor som er felt ned som 
striper i det nye, grønne marmorgulvet. Både ytterdøren 

til inngangshallen og døren inn til selve kirken har fått 
dørautomatikk som betjenes fra pullertene. Ytterdøren 
har fått en spesialprodusert dørpumpe, der motoren er 
skjult i gulvet. 

Akershus slott har lovens strengeste form for 
fredning, og Riksantikvaren har fulgt prosjektet tett 
gjennom løpende dialog med Forsvarsbyggs egne 
kulturminnerådgivere og prosjekterende arkitektkontor, 
Arkitektskap AS. Det er stilt høye krav til utforming, siden 
slottet regnes som et av Norges viktigste kulturminner. Fra 
tidligere er jern brukt som et gjennomgående materiale 
på slottet, ofte i kombinasjon med edle metaller som 
messing, bronse og kobber. Forsvarsbygg og Arkitektskap 
har valgt å videreføre denne paletten av metaller. 
Løsningene er nøye tilpasset omgivelsene, og det har vært 
mye fokus på utforming, noe som er viktig for at tiltakene 
skal fremstå som verdige for brukerne. 
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- Akershus slottskirke tilgjengelig for alle

Slottets saler kan også snart besøkes av rullestolbrukere
For at slottets saler også skal kunne besøkes av 
rullestolbrukere, er det blitt installert en løfteplattform 
som forserer en nivåforskjell mellom Christian IVs 
sal og Søndre Skrivestue. Løfteplattformen ligger 
nedsenket i gulvet, og det gamle bordgulvet som lå 
der tidligere, er lagt oppå. Når løfteplattformen skal 
brukes, tilkalles den ved hjelp av styringsknapp på en 
tilsvarende pullert som i inngangshallen. Det er bygget 
et nytt repos med manøvreringsplass for en rullestol, 
hvorfra rullestolbrukeren kjører inn på løfteplattformen. 
Reposet har to trinn ned til gulvnivå. Trinnene har fått 
markering av valnøtt som er felt ned i furubordene, slik at 
svaksynte, og alle andre, lettere skal kunne se trinnene. En 
håndløper med en noe enklere utforming enn rekkverket i 
inngangshallen er festet på siden. Betjeningspullertene, tre 
i alt, går igjen som et gjenkjennbart element for styring av 
de moderne installasjonene. 

Enn så lenge kan ikke salene besøkes av rullestolbrukere, 
da hovedinngangen fortsatt kun har trapp. Fase to av 
prosjektet er imidlertid godt i gang. 1. mai i år skal 
et heistårn etter planen stå ferdig i borggården og en 
innvendig heis være installert. Butikk og billettutsalg skal 
også bli trinnfri ved hjelp av en rampe. 

Samarbeid, involvering og dialog ga bedre løsninger
Prosjektet gjennomføres som et tett og godt samarbeid 
mellom Forsvarsbygg som byggherre, Arkitektskap AS 
som rådgivende arkitektkontor og Oslo Byggentreprenør 
som hovedentreprenør. Det har vært viktig for 
Forsvarsbygg å ha en åpen og tilgjengelig kommunikasjon 
med organisasjoner og brukerrepresentanter som er 

berørt av prosjektet. På den måten har også løsningene 
blitt bedre. Norges Handikapforbund (NHF), 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norges 
Blindeforbund (NBF) og Rådet for personer med nedsatt 
funksjonsevne (kommunalt råd) har vært involvert, 
både i forprosjektet og under detaljprosjekteringen. 
Organisasjonene har bidratt med nyttige, kunnskapsrike 
og gode innspill som påvirket hvilke løsninger som til slutt 
ble valgt. På et slott med røtter tilbake til middelalderen 
er det ikke alltid at kravene til universell utforming i 
teknisk forskrift kan oppfylles, og organisasjonenes råd og 
veiledning har vært til stor hjelp for å løse utfordringer på 
best mulig måte. 

Forsvarsbygg har fulgt prosjekteringen og 
byggeprosjektet hele veien. Dyktige håndverkere, et 
arkitektkontor med lang erfaring med fredete bygninger 
samt høye ambisjoner hos alle involverte har gitt et 
resultat som også Riksantikvaren var fornøyd med, da 
representanter derfra var på befaring i oktober.

Løfteplattformen i inngangshallen til slottskirken i hevet stilling på reposet. Løfteplattformen har samme dekke som 
gulvet: grønn marmor. Løfteplattformen kjøres med påholden knapp på pullerten. Trappen har trinnmarkering av hvit 
marmor. Betjeningspullert med tilkallingsknapp for løfteplattform og albuebryter for dørautomatikk. 

Fakta:
• Byggherre: Forsvarsbygg

• Rådgivende arkitektkontor: Arkitektskap AS

• Hovedentreprenør: Oslo byggentreprenør
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3. desember

Digital storeslem på 3. desember
Med strenge korona-restriksjoner i flere byer var det ikke fritt for at enkelte bekymret seg for 
hvordan det skulle gå og markere årets 3. desember. 
Tekst: Ida C. Freng

Bekymringene viste seg imidlertid å bli gjort til skamme 
av en vital, digital organisasjon med innsatsvilje og 
pågangsmot!

- Tidlig på høsten var jeg litt usikker på om 3. desember 
bare vil utgå i stillhet i 2020, slik som så mye annet i 
korona-året, sier Karen Kvam, leder for politikk og 
kommunikasjon i Norges Handikapforbund.

Etter hvert som dagen nærmet seg strømmet imidlertid 
henvendelsene på fra hele landet. Det ble fort tydelig for 
oss at her var det et engasjement og en gjennomføringsvilje 
som ikke lot seg stoppe, forteller Kvam.

 Årets tema var holdningsendring. Kamp mot dårlige 
holdninger ble fellesnevneren, og «alle» kastet seg på med 
ulike tolkninger og ideer til hvordan man kunne gjøre 
dette, forteller Kvam.  

Gjennom dagen kunne man se ord, uttrykk og 
holdninger gå opp i røyk, bli kastet på havet eller i do, 
krøllet sammen og revet i stykker. Holdninger som at «jeg 
er invalid, en bruker, ressurskrevende, en som ikke klarer, 

en byrde, er lenket til rullestolen, har spesielle behov, en 
stakkar som ikke duger», og mere til. Og hvorfor gå  
til kamp mot noe så flyktig som ord? Jo, fordi ord skaper 
kanskje ikke handlinger - men de skaper definitivt 
holdninger. Og holdninger- de fører definitivt til nettopp 
handlinger. Ordene over sier mye om hvordan man ser på 
funksjonshemmede. Og de er med på å skape holdninger 
med påfølgende handlinger som NHF vil til livs.

Årets store fellesaksjon ble rett og slett å tilintetgjøre 
forstokkede fordommer og dårlige holdninger til 
funksjonshemmede! 

I egen organisasjon satset man på en storstilt, digital 
heldagssending, der mange av bidragene som kom 
inn - både fra innenfor og utenfor organisasjonen - ble 
vist. Appeller, bokbad, samtaler, podkast-lansering og 
medieopptredener. Lista er lang, og langt fra utfyllende. 
NHF Trøndelag tok ansvar for livesendingen fra tidlig 
ettermiddag, med Martine Eliasson og Kirsti Stenersen 
som dagens programledere og med innslag fra hele landet. 

Eget innlegg: Arbeiderpartiet markerte dagen med en egenlaget reportasje med partileder Jonas Gahr Støre, som fokuserte på 
universell utforming i skolen. Åpnet ballet: NHFs forbundsleder Tove Linnea Brandvik åpnet 3. desember med en glødende appell 
og brenning av dårlige ord og holdninger.
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Ønsker å stå på tekstside 5, 7 eller 9

Frihet til bevegelse 
og til i større grad å 
kunne bestemme 
over eget liv.

SOPHIES MINDE ORTOPEDI AS er totalleverandør 
av ortopediske hjelpemidler, og tar i mot 
pasienter fra hele landet.                                                              sophiesminde.no

3. desember

Og man ville ikke kun gjøre det i egen organisasjon! 
Med digital satsning var potensialet for å nå ut av eget 
ekkokammer stort. Arbeidsgruppa og deres medspillere 
gikk derfor bredt ut, og kontaktet andre organisasjoner, 
influensere, politikere, biskoper, Miss Norway-deltakere, 
store selskap som Scandic, komikere - ja, rett og slett de en 

kunne komme på som har en egen plattform - og ba om 
deres støtte i saken. Responsen lot ikke vente på seg - 3. 
desember var funksjonshemmedes sak «overalt»!

- Sikkert er det i alle fall at 3. desember ble en suksess, 
sier Kvam.

Sosiale medier:  
Det ble laget egen profilramme for dagen. 
Her er det helsepolitiker i Oslo, Jon Reidar 

Øyan(Ap) som har tatt den i bruk.
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Hvordan lage 
bildebeskrivelser 

På bildet ser vi et rolig gatekryss på det som ser ut som en varm sommerdag med blå himmel. Til venstre i bildet er det to 
biler, midt i bildet er det en mann som sykler med en liten jente i et barnesete, til høyre i bildet ser vi to kvinner som går på 
fortauet. Det vokser trær langs gaten. De som er lokalkjente vil gjenkjenne gaten som Niels Juels gate på Frogner i Oslo.

Mange har fått med seg at man bør lage bildebeskrivelser, for å være inkluderende 
overfor synsvarierte personer. Men hvordan skal man lage gode bildebeskrivelser? 
Hvor mye skal man ta med? Er det passende å beskrive menneskers hudfarge, 
kroppsform eller funksjonsnedsettelse?

Tekst: Maria Puenchir, Norges Handikapforbund Ungdom (NHFU) Foto: Marleen Wieske, Unsplash
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- Hvordan lage bildebeskrivelser

Det jeg vil trekke fram er bildebeskrivelser i en system-
kritisk kontekst. Dere seende sorterer automatisk på 
utseende uten å stå til ansvar til noen andre enn dere selv 
over hvilke ord dere bruker utenfor deres egne tanker. Om 
noen tenker «oi så stygg hen var», «den kjolen/frisyren/
fargen kledde hen», «hen var [utseendebeskrivelse]», så 
er ikke det noe man nødvendigvis åpner kjeften om til 
omverdenen. Dere står kun til ansvar for dere selv inne i 
deres eget hode.

Nå når dere må begynne å tenke over skildringer av 
andre, har dere økt ansvar. Ubehagelig, ikke sant? Å be-
visstgjøres selekteringsprosesser som dere gjør uten å røre 
en muskel er KLEINT. Kroppspress er ekte, og jeg skjøn-
ner greia med at å være utseendefiksert på en måte som er 
deskriptiv mer enn dømmende er uvanlig. Dere er lært til 
å selektere på utseende, og at noen utseender er negative, 
andre er positive. De følelsene er der. Dere finner ut av 
dem. Nå handler det om å finne en felles måte å snakke 
sammen på.

Fordi bildebeskrivelser handler om informasjonsut-
veksling. Blinde og svaksynte har vært utestengt fra å 
delta i kunnskapsutveksling lenge og blitt uglesett. Det har 
et navn: visuell kultur. En visuell kultur vi er utelatt fra, 
fraskrives ansvar i.

Litt bakgrunn om dét, med et utdrag fra et blogginnlegg 
jeg skreiv sammen med forsker Thomas Tajo: «I dag lever 
vi i en visuell kultur hvor det å se er blitt synonymt med å 
være i stand til logisk tenkning og problemløsing. Oppfin-
nelsen av trykkpressa på 1400-tallet la premisset for den 
visuelle kulturen ved å skifte fokus fra muntlig gjenfortel-
ling mot nedskreven og visuell kunnskapsformidling.

Blinde og svaksynte ble ekskludert fra å kommunisere 
skriftlig fram til oppfinnelsen av Braille, rundt 400 år 
seinere. Fordi å utestenges fra meningsutveksling fører til 
manglende samfunnsdeltakelse, utviklet det seg en fore-
stilling om at synsevne må til for å mestre livets små og 
store utfordringer. Motsetningen, manglende syn, kobles 
følgelig til å ha medisinske og sosiale problemer.»

Så. Når dere beskriver bilder, anerkjenner dere at vi er 
ansvarlige, ja? Samtidig blir dere stilt framfor egne tanker. 
Det er UBEHAGELIG å være så rett fram og å si ting 
rett ut. Fordi utseendepress er ekte, og fordi ikke verbal 
kommunikasjon gir spillerom for å være implisitt og la 
mye være u-uttalt, vil det å bruke ord som «melaninrik», 
«tjukk», «rullende», «skalla», «døv» føles mer konfronte-
rende enn det trenger å være.

Fra ei stigmatisert gruppe til andre som kjenner stemp-
linga på kroppen: Vi NEKTER at bildebeskrivelser skal 
brukes til å stigmatisere, kolonisere og undertrykke. Like-
vel, vegring for å beskrive andre kan ikke komme i veien, 

heller. At å være tjukk blir et stigma er en stor følelsesmes-
sig belastning. At det å være veldig melaninrik er også en 
utsatt posisjon. Men å nekte for begge disse gjør ikke at 
stigmaet og faren går bort. Dessverre. Vi har kryssende og 
ulike komfortsoner. Mikroaggresjoner går ikke bort, men 
vi kan minimere dem. Sammen.

Et forslag jeg har som jeg vil trekke fram: Husker 
dere hvordan en karakter introduseres i bøker? De gode 
skildringene der? Gode karakterbeskrivelser gir en kjapp 
introduksjon til personen. De har utseendebeskrivelser 
som er konsise, kontekstuelle. Kanskje det er en vei å gå? 
Et hederlig og nevneverdig eksempel er da noen hjalp meg 
med å finne måter å skildre samisk tilhørighet uten å være 
samehetsende: «Hen har på seg et stort, rutete samisk 
sjal med typisk samisk, stor sølje på, og skinnlue med 
samisk mønster», eller «det framgår av sammenhengen at 
personen er samisk. Hun har kort, blondt hår, blå øyne og 
dongerijakke.» Det var så fint, fordi det unngikk problem-
stillinger jeg har kommet borti: at folk skildrer ei minori-
tetsgruppe negativt og hetsende. Med liknende litterære 
virkemiddel kan man unngå hele problemstillinga.

Holder det å bare beskrive det DU synes er relevant? Det 
er en god intro til å bildebeskrive kunst, ikke så god til å 
skildre mer eller mindre relevante illustrasjonsbilder eller 
personportrett. Dessuten er ei sånn tilnærming å trenere 
bort informasjon. Det opplever vi jo en del av allerede. 
Fordi vi er forskjellige, så vil fravær eller tilstedeværelse 
av utseendebeskrivelser ramme ulikt. Tenk på det også i 
et interseksjonelt perspektiv: Når man møter manglende 
utseendebeskrivelser så tenker noen at folka i en nyhets-
sak, på et bilde eller lignende er melaninrike, mens andre 
kan tenke at de er blendahvite. Ens egen bakgrunn er ofte 
utgangspunkt til hva man fyller infogapa med.

Det er komplisert å vite akkurat hvilket detaljnivå som 
er riktig, fordi mange har mye følelser rundt å bli skildra, 
eller hva de vil ønske å vite om andre. Det er mye infor-
masjon seende folk tar for gitt, og mye informasjon som 
tilegnes enten negativ eller positiv valør. Personlig ønsker 
jeg bildebeskrivelser som gir så mye detaljer som mulig. 
Fordi jeg er klar over at vi lever i en ultravisuell verden, og 
med utgangspunkt i representasjon vil jeg gjerne vite at 
jeg ikke er alene. At det er andre som meg. At i den og den 
artikkelen er hen sånn og slik. At på et bilde er det mange 
varianter av å være menneske. Målet er lik tilgang, likt 
ansvar, likt utgangspunkt. Det du ser, vil vi også vite.
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Helsebyråd Robert Steen  
– på vakt for mennesker i Oslo

Tekst og foto: Ellen Anker Storset

I ett år og tre måneder har Robert Steen vært byråd for helse, eldre og 
innbyggertjenester i Oslo. Før dette var han finansbyråd i hovedstaden. Da 
han ble spurt om han var interessert i å gå fra posten som finansbyråd til 
helsebyråd, ba Robert Steen om 24 timers betenkningstid. 

Her er NHFer Roger Walter Holland og hel-
sebyråd Robert Steen sammen 15. januar i 
år. Anledningen er at Holland får den før-
ste dosen av Moderna-vaksinen i Norge. En 
merkedag for både politikere og NHFere! 
Foto: Oslo kommune 
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Vi gjorde oss en dyrebar og viktig erfaring fra første nedstengning i mars 2020. Vår jobb 
er å beskytte, ikke isolere, sier Robert Steen. Foto: Ellen Anker Storset

Han beskriver tankene som gikk gjennom hodet disse ti-
mene: - Hvilke forutsetninger har jeg for å være helseby-
råd? Å ta ansvaret for dette området uten noen som helst 
formell kompetanse innen helsefag? 

Men så tenkte han på de erfaringene han hadde fått 
gjennom livet, som sønn av en far som var toppolitiker 
med depresjoner og alkoholisme, som ansvarlig storebror 
til tre brødre. Og ikke minst som pårørende for sønnen 
Mads som gikk bort med muskelsykdommen Duchennes 
muskeldystrofi for syv år siden. Som far til Mads hadde 
han rollen som både saksbehandler, jurist og løvepappa. 
Robert Steen kjente på at vekten og summen av erfarin-
gene veide tungt nok og han takket ja til posten som hel-
sebyråd. 

Så sitter vi her, et drøyt år senere. Quartens utsendte har 
fått tid med Robert for å snakke om det som har tatt det 
meste av oppmerksomheten og tiden hans i rollen som 
helsebyråd: Koronapandemien.  

– Jeg husker godt de første dagene. Under bystyremø-
tet 6. mars tikket det inn en SMS til byrådsleder Raymond 
Johansen og vi hørte om den første koronasmittede per-
sonen som hadde landet i Nord-Norge. Dagen etter kom 
de første meldingene om smittede skiturister fra Østerrike 
og Italia. 12. mars stengte Norge ned. Men dagen etter, 13. 
mars, gjorde et enda større inntrykk på meg. Da fikk vi 
høre om det første koronarelaterte dødsfallet ved et syke-
hjem i Oslo, forteller Robert og fortsetter:

- Nedstengningen bar preg av mye frykt og redsel. På 
denne tiden var vi mer forberedt og rustet for terroraksjo-
ner enn for en pandemi. Vi så mye panikkartet atferd i be-
gynnelsen av mars. Man var redd for massespredning og 
massedød i Norge. Det ble fattet vedtak som ikke burde 
vært fattet, som for eksempel at 133 kommuner innførte 
besøksforbud i bofelleskap og omsorgsboliger. Dette ble 
gjort i strid med rettighetene deres. Det tok heldigvis ikke 
mer enn en uke eller to før myndighetene skjønte at man 
hadde gått for langt. Denne nedstengningen og måten det 
ble gjort på rammet særlig mennesker med funksjonsned-
settelser. I Oslo ble 209 personer berørt av besøksstans i 
boligene sine. For mange var dette en veldig vanskelig tid, 
og vi har beklaget overfor de som bor i boligene og deres 
pårørende. 

- Vi gjorde oss en dyrebar og viktig erfaring fra første 
nedstengning i mars 2020: 

Vi lærte at vi skal gjennomføre risiko- og sårbarhetsa-
nalyser før vi stenger ned noe som helst. Vår jobb er å be-
skytte, ikke isolere, oppsummerer Robert.

Det er mange mennesker som ikke har blitt sett og hørt 
under pandemien. Ikke alle roper høyt på vegne av seg selv 
eller andre når tjenester uteblir eller noe ikke fungerer. På 
papiret og i lovverket finnes mange måter å si ifra på. Men 
til tross for dette er det mennesker som lider. Hva tenker du 
om det?

- Som politiker må jeg sette av tid og ressurser til å nå 
funksjonshemmede som ikke har tilstrekkelig med ressur-
ser rundt seg og får et godt nok tilbud.  Mange funksjons-
hemmede når fram via klageordninger som går hele veien 
til statsforvalteren.  Men strukturer og det offentlige når 
bare så langt som det gjør. Pandemien har gjort at mange 
funksjonshemmede ikke har blitt sett og hørt og mange 
kjenner isolasjon og ensomhet på kroppen.  Vi er inne i 
en tid hvor også vi andre må trå til overfor dem som tren-
ger det. Som naboer, familie, venner og bekjente. 

- Jeg hører stadig vekk hjerteskjærende historier. Det 
kommer til å bli mye å reparere når pandemien er over. Vi 
må sørge for at koronapakkene fra myndighetene er der 
også etter at vaksinene er rullet ut, og samfunnet åpner 
opp igjen.  

Målet for oss som jobber for full likestilling for funksjons-
hemmede er at Oslo blir en by for alle. At vi kommer dit 
gjennom godt planarbeid, inkluderingsarbeid, likestillings-
fokus og helhetstenkning.  Byrådet i Oslo vedtok 18. juni 
2014 at hovedstaden skal være universelt utformet innen 
2025. Hva tenker du om det? Det er ikke lenge til 2025? 

- Dette er et hårete mål og jeg stiller meg undrende til 
hvordan noen skal klare å oppfylle dette. Jeg har gått mye 
gatelangs i Oslo og har gjort meg mine erfaringer og tan-
ker rundt alt som ikke tilfredsstiller kravene til universell 
utforming. Jeg har selv vært med sønnen min Mads i rul-
lestol på Nasjonalteateret T-banestasjon og opplevde det 
som direkte farlig. Her ved kontoret mitt ved Klingenberg 
i Olav Vs gate er det blitt laget gågate og jeg spør meg; har 
det vært tilstrekkelig med brukermedvirkning her?   

Robert Steen forteller videre at han aldri skulle bli po-
litiker. - Som politiker bruker man mye tid på å få til lite. 
Men så ble jeg politiker og et grunnleggende premiss er 
å kunne bety en forskjell. Jeg fikk nyansert synet mitt fra 
det å være pårørende til møtet med rollen som helseby-
råd. Det er få, om noen som har full innsikt og forståelse 
for andre menneskers liv. Om du ikke har vært i et annet 
menneskes sko, har du begrenset forståelse. Skal vi jobbe 
med holdningsendring til funksjonshemmede må vi først 
jobbe med bevisstgjøring og kunnskap rundt hva det vil 
si å leve som funksjonshemmet. I Byrådserklæringen har 
vi innlemmet funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) 
som plattform for arbeidet vårt. Dette er bare en start på 
en bevisstgjøring på dette området. Alle reiser må begyn-
ne et sted. 

Men når vaksinene er rullet ut og pandemien demper ar-
beidspresset på dere som styrer byen vår, hva da? Hva står 
høyest på prioriteringen av saker du vil gå løs på? 

– I tiden som kommer vil koronapandemien fortsatt 
være vårt viktigste satsningsområde. Å reparere etter den.
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NHFere om året med korona
Tekst: Ellen Anker Storset

Roger Walter Holland  
- foto: Ida C. Freng

Roger har vært i medienes søkelys denne vinteren fordi han 15. januar fikk den første 
dosen av Moderna-vaksinen i Norge. Han ser nå fram mot mer normale dager, flere 
klemmer og mer kontakt med folk. Når vi spør han hva som opptar han mest under 
pandemien kommer svaret kontant:

– Jeg savner et større søkelys fra politisk hold på den store gruppen av mennesker 
mellom 40 og 67 år. Mange i denne gruppen har mistet kontakt med omverdenen, job-
ben sin og organisasjonslivet. Denne formen for utenforskap over tid kan koste sam-
funnet veldig mye. Jeg har ikke noe imot at Norge må stenge ned og at det er en stor 
oppmerksomhet rundt barn og unge. Men det må ikke gå på bekostning av denne store 
gruppen av voksne mennesker midt i livet som også har ofret mye under pandemien.

Karl Haakon Sævold 
- pappa til Brage (18) nestleder i NHF Oslo, sentralstyremedlem i NHF og nestleder i 
Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

Det er åpenbart mye å lære av håndteringen av koronapandemien. Mange elever mis-
tet timer med spesialundervisning som det er fattet vedtak om. Det er svært alvorlig. 
Utdanning er viktig for alle. Manglende timer bør kompenseres. Når skolene stenges 
ned på kort varsel bør det være et etablert system rundt eleven som har krav på tilret-
telagt undervisning/spesialundervisning.  

Under første nedstengning i mars mistet elever hele undervisningstilbudet sitt, med 
unntak av noen knappe timer via skjerm, som ikke nødvendigvis alle kunne dra nytte 
av.  Det samme gjaldt for eksempel tilbudet om fysioterapi og andre tjenester. Fysiote-
rapi over telefon har begrenset verdi.   

Det er behov for langt bedre beredskapsplanlegging og langt bedre og helhetlig koor-
dinering mellom nivåer og etater. Tjenestene må være fremoverlente, aktive og fleksi-
ble.  Et eksempel kan være om BPA-timer mye enklere justeres i tråd med elevens totale 
behov når skolen stenger ned. 

Mari Storstein 
– dokumentarfilmskaper og aktivist 

Det har vært et rart år. Det er mange av oss funksjonshemmede som 
er avhengig av assistanse og som samtidig er i risikogruppen. Da er 
man sårbar.

Jeg som er avhengig av 10-12 assistenter har hatt en stor jobb med å 
få hverdagen til å gå rundt. Assistentene kan ikke jobbe ved sympto-
mer og jeg er dermed alltid i beredskap for å få kabalen rundt meg til 
å gå opp. I tillegg har jeg kjent på mye frykt for å bli smittet. Spesielt 
i starten kjente jeg på mye frykt og redsel. Men det er rart med hva 
man venner seg til. 

Dette året har det blitt mye fokus på god mat. Det er viktig å hygge 
seg! Tidligere var jeg glad i nye opplevelser og var stadig på farten ute. 
Nå er jeg opptatt av å planlegge gode måltider med god vin og hygge 
meg hjemme i denne nye, rare hverdagen. 

Foto: Merete Vonen
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Green World økologiske kaffe kjennetegnes ved en mild, behagelig og rund smak. Kaffen består av spesielt utvalgte  
Arabica-bønner dyrket under ideelle forhold på over tusen meters høyde, helt uten bruk av sprøytemidler eller kunstgjødsel. 

Green World er DEBIO-merket, noe som garanterer at kaffen er dyrket i henhold til regelverket for økologisk produksjon.  
For mer informasjon, se debio.no

JOH. JOHANNSON KAFFE AS – kjent for god kaffe siden 1866 – www.greenworld.no

BILLETTLØS

LAST NED APCOA FLOW
PARKERING

Du kan betale med APCOA FLOW 
på over 1000 p-områder over hele 
Norge. 

EIE eiendomsmegling Sinsen
Trondheimsvegen 153, 0570 Oslo

Tlf. 32 89 69 86  •  www.eie.no

AS Naturbetong erverver, utvikler og selger boliger, hovedsakelig i Oslo- og det sentrale østlandsområ-
det. I tillegg har selskapet ca. 50 utleieleiligheter som løpende leies ut, samt 11 næringslokaler i Oslos 
beste handlegater som er utleid til butikkdrift. Selskapet har en relativt liten organisasjon med spisskom-
petanse innen utvikling, markedsføring, økonomi, drift og forvaltning av fast eiendom.

Selskapet har siden 1993 ferdigstilt og levert 80 prosjekter med totalt ca. 5000 boliger, og i løpet av 2015 
legger vi ut for salg spennende boligprosjekter på bl.a. Grüner Village på Grünerløkka og Vøyen Hageby 
på Vøyenenga i Bærum, samt prosjektering av Geilos ”beste” utsiktstomt. 

www.naturbetong.no

- annonser
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Årskavalkade 
2020

Til tross for et år preget av mye «innetid», karan-
tener og avlyste arrangementer, så har det skjedd 
mye i 2020 som er verdt å ta et lite tilbakeblikk 
på. Her bringer vi deg «NHF Oslos Årskavalkade 
2020»

Tilgjengelighetsgrep for Roseslottet: 

En befaring fra Norges Handikapforbund Oslo 
endte med store endringer for den store kunst-
installasjonen «Roseslottet» på Frognerseteren.  
Blant endringene som ble gjort etter befaringen 
var en total omlegging av inngangspartiet, samt 
utbedring av atkomststiene inne i selve instal-
lasjonen.

Bidro til buss-utvikling: 

Da NHF Oslo fikk en henvendelse med forespørsel om å være med på å forme 
morgendagens bussopplevelse var ikke regionleder Magnhild Sørbotten vond å 
be. I løpet av de fem stasjonene på buss-workshopen fikk hun satt fingeren på 
en rekke aspekter som er viktig for rullende passasjerer, angående alt fra på- 
og avstigning, plassering inne i bussen, plassering av stoppknapper og mer til. 
- Med nye busser får vi forhåpentligvis omsider på plass automatiske dør- og 
rampeåpnere som gjør det enklere for rullende å benytte seg av bussen, uten å 
være prisgitt den enkelte sjåfør, sier Sørbotten.

Nå kommer de nye trikkene: 

Den aller første av Oslos nye trikker ankom ho-
vedstaden i høst, og 12. oktober inviterte Spor-
veien og deres samarbeidspartnere til storstilt 
festlansering- naturlig nok digitalt. Medlemmer 
og tillitsvalgte i Norges Handikapforbund Oslo 
og Norges Handikapforbund Ungdom Oslo har 
vært svært involvert på brukermedvirknings-
siden i anskaffelsen av de nye trikkene. Forslag 
og innspill fra dem har resultert i konkrete 
endringer innvendig i trikkene, slik at de er 
enda bedre utformet enn den opprinnelige ut-
gaven, som blant annet er i bruk i Luxembourg. 
Regionleder Magnhild Sørbotten har fulgt 
utviklingen i kollektivtrafikken i Oslo svært tett 
de senere årene, og var en av flere bidragsytere 
under den digitale lanseringen av trikkene, som 
ble sendt fra Grefsen vognhall.
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Støtteaksjon for Hannah Lunden: Hannah Lunden saksøkte staten for retten 
til mer BPA, og over hele landet ble det holdt støtteaksjoner. I Oslo holdt vi appell 
utenfor Helsedepartementet, og overrakte over 10.000 underskrifter til helseminister 
Bent Høie.

Sparkesykler til besvær: Flommen av sparkesykler skapte trøbbel for mange funksjonshemmede i 2020. Historier om uvettig  
parkering av sparkesykler, opplevelser som omfatter både ulykker, nesten-ulykker og tilfeller der funksjonshemmede i realiteten stenges 
ute fra aktiviteter eller inne i eget hjem har florert. NHF Oslo har uttrykket sin bekymring for situasjonen overfor politikere og adminis-
trasjon i kommunen.

Ble frakjørt av bussen - skapte mediestorm: 

To ganger på en uke opplevde Amir Hashani i 
NHFU å bli frakjørt av bussen. Han var snarrå-
dig nok til å filme begge hendelsene, og fikk VG, 
Dagbladet og Nettavisen på tråden. Ruter la seg 
langflate etter hendelsene, og har lovet bot og 
bedring. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAFO Oslo – Schweigaardsgt 12, Postboks 9217, 0134 Oslo 

Tlf.: 24 10 24 00  – E-post: nhf.oslo@nhf.no 

 
 

 
Byråd Robert Steen 
Rådhuset 
postmottak@byr.oslo.kommune.no 
 

Oslo 28.1.2020 
 
 
 
 
Manglande oppnevning av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Oslo 
 
I byrådsplattformen står følgande: ”Oslo kommune skal praktisere meroffentlighet, og 
det skal være lett å følge og involvere seg i politiske prosesser. Oslos sentrale råd 
skal aktivt inkluderes.” I tillegg seier plattforma: ”I dag opplever personer med 
funksjonsnedsettelser barrierer som fører til innskrenket frihet fordi samfunnet ikke er 
tilrettelagt for dem. Byrådet legger konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
funksjonsnedsettelser til grunn for kommunens arbeid.” SAFO Oslo  har vore svært 
glade for at byrådet er så tydelege på Rådets posisjon og på at funksjonshemma si 
medvirkning er viktig. 
 
På denne bakgrunn er vi svært skuffa over at Oslo kommune endå ikkje har 
oppnevnt det nye Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Om rådet aktivt 
skal inkluderast, må det også eksistere. Vi minner om at det er mange månader 
sidan organisasjonane nominerte sine kandidater til plassar i Rådet. 
 
Ny lov, forskrift og veileder har vore nevnt som ein grunn for at Rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne endå ikkje er på plass. Disse bestemmelsane er 
imidlertid like for alle fylker. I vårt nye nabofylke, Viken, er Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne allereie oppnevnt, konstituert, og har hatt sitt første møte. 
Etter samtale med dette Rådets leder, veit vi at dei har prøvd å kontakte Rådet i Oslo 
for å få i gang samarbeid om saker det er naturleg å samarbeide om, for eksempel 
samferdsel og kollektivtransport. Dette har naturleg nok ikkje latt seg gjere, sidan 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo ikkje er oppnevnt. For øvrig 
blei nye Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppnevnt før nyttår i både 
Bergen, Trondheim og Stavanger. 
 
Vi ber om at Byrådet sørger for at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
kan oppnevnast seinast på førstkommande bystyremøte. 
 
 
 
For SAFO Oslo 
 
Magnhild Sørbotten //sign// 
Leder 

  
  
  
               
  
  
                                                                  

Oslo 

Etterlyste råd etter sen oppnevning: 

En av NHF Oslos viktigste oppgaver er å være 
«vaktbikkje» for at funksjonshemmede i byen får 
innfridd sine rettigheter. Da politikerne somlet 
unødvendig mye sendte SAFO Oslo et brev til by-
råden og etterlyste oppnevning av nytt, sentralt 
råd for funksjonshemmede i hovedstaden.

Foto: Karl Haakon Sævold
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Digital 1. mai-markering: Koronaens inntog snudde opp-ned 
på mange av de fleste aktivitetene for våren, og deltakelse i 1. 
mai-markering ble intet unntak. I stedet for å samles til frokost, 
appell og påfølgende tog ble det i år spilt inn hilsningsvideo og 
1. mai-appell fra Roger W. Holland og Inger Lise Kristiansen i 1. 
mai-arbeidsgruppa. I tillegg deltok NHF Oslo i den digitale para-
den som fagbevegelsen organiserte i anledning dagen.

Kritiserte løsning i Olav Vs gate: 

En befaring i snart ferdigstilte Olav Vs gate 
i Oslo sentrum bød på både bra, mindre 
bra og direkte merkelige løsninger når 
det gjelder universell utforming. NHF Oslo 
laget en rapport etter befaringen. Denne 
resulterte i at flere av ankepunktene ble 
utbedret, og vår tilgjengelighetsrådgiver 
ble kontaktet for videre konsultasjon i 
prosjektet.

Digital 3. desember-suksess: 

Handikapforbundet markerte i år 3. desember digitalt, 
med en stor heldagssending på internett. NHF Oslo deltok 
her med en rekke innslag, blant annet med hilsninger fra 
ordfører Marianne Borgen, hilsen fra mangfoldsbyråd Rina 
Mariann Hansen, hilsen fra biskopen og ikke minst med et 
forhåndsinnspilt bokbad med Robert Steen. Hans bok «Om 
natten lyser stjernene» ble utgangspunktet for et nært og 
flott bokbad, ledet av Jørgen Foss. Av corona-hensyn ble 
opptaket gjort utendørs på Youngstorvet. Det nesten 30 
minutter lange innslaget ble sendt både på NHFs facebook-
sending og lagt ut på NHF Oslos facebookside. Bokbadet 
ble i sin helhet tekstet.

Fra seminar til webinar: Torsdag 12. mars 2020. Dagen da 
Norge stengte. Dagen etter hentet ansatte i NHF Oslo det de 
trengte for å sette opp hvert sitt hjemmekontor, og en ny, digital 
hverdag tok til. I stedet for å møtes fysisk måtte man nå tenke 
digitalt, og i NHF Oslo ble svaret på det digitale kaffetreff, digital 
trening og ikke minst webinarer i stedet for seminarer.

Aktiv landsforening: 

Coronaen har lagt restriksjoner over det ganske land siden mars, 
men våre ildsjeler i LARS Øst/Oslo lar seg ikke stoppe! Landsfore-
ningen for Ryggmargsskadde LARS Øst/ Oslo var raskt ute med å 
tilpasse seg situasjonen, da landet åpnet litt opp igjen over som-
meren. - Vi har hatt noen fysiske aktiviteter for de som ønsker, 
men vi har redusert antall deltakere, sier Ingrid Njerve.
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Jørgen Foss
Kontorleder NHF Oslo

Kontorsjefens sløyfe

I januar var det tyve år siden en uskyldig ung gutt ble bru-
talt knivdrept på Holmlia i Oslo, fordi han «så annerledes 
ut». Samtidig er det i juli ti år siden 69 barn ble massakrert 
på en øy i Hole kommune fordi de hadde en drøm om 
et bedre samfunn uten hat. Bør vi være redd for at hatet 
igjen vinner, mens vi går rundt med blomster og sier at 
kjærligheten er større enn hatet? Jeg er usikker. 

Sent på kvelden fredag 26. januar 2001 står Benjamin 
Hermansen og en kamerat utenfor den lokale nærbutik-
ken like i nærheten av blokka der Benjamin bor. To unge 
menn kommer ut av en bil. De virker truende. Benjamin 
og kameraten opplever det som best å stikke av. De to 
unge guttene fra bilen forfølger dem. Kameraten løper i 
sikkerhet mens Benjamin blir stukket ned med kniv og 
dør på stedet.

Benjamin var en livsglad 15 åring som gikk i klasse 10F 
på Holmlia skole. Han var en sosial gutt som elsket å være 
med venner og var ofte midtpunktet i flokken. Han var 
glad i å drive med idrett og hørte ofte på favorittlåten Yes-
terday av The Beatles. Men så var det en ting til. Faren til 
Benjamin var fra Ghana mens moren var norsk. At Ben-
jamin hadde en mørkere hudfarge enn det som er vanlig 
i Norge, var altså nok til at han ble drept av to nynazister 
denne januarkvelden for 20 år siden. 

Ti år senere reiser flere hundre barn og unge på det som 
blir kalt for sommerens vakreste eventyr. De har gledet seg 
lenge. Noen har gledet seg helt siden de var der for ett år 
siden. Der skal de møte andre sosialdemokrater fra hele 
landet. Det skal være speed-dating, innledninger, fot-
ballturnering og de skal få møte selve landsmoderen Gro 
Harlem Brundtland. Kanskje skal de møte sommerflørten 
fra i fjor og gå en tur på Kjærlighetsstien, eller bare ta en 
tur på Stoltenberget. 

Helt siden 1950 har barn og unge reist til Utøya på som-
merleir i regi av AUF. På denne lille øya i Tyrifjorden har 
sentrale politiske saker og initiativ blitt diskutert, utviklet 
og støpt. Der har statsministere, partiledere og fremtre-
dende politikere lyttet til det som skjer og vokst opp. Det 
var på Utøya at Landsforeningen for lesbiske, homofile, 
bifile og transpersoner ble stiftet - og hvor ideen om en 
rød-grønn regjering ble et krav.

22. juli 2011 blir øya som på det tidspunktet har besøk 
av i underkant av 700 barn og unge, omgjort til et helvete 
på jord. En høyreekstrem terrorist utkledd som politi 
kommer seg over til øya og dreper 69 barn og unge og 
sårer et hundretalls. Dette etter å ha drept åtte mennesker 
og sprengt regjeringskvartalet i fillebiter. De blir drept 
fordi massemorderen ville straffe Arbeiderpartiet for å ha 
bidratt til at mennesker med ulik opprinnelse, kultur og 
religion hadde fått komme til Norge. 

De ble drept fordi de trodde på et mangfoldig samfunn 
hvor folk av ulikt opphav, religion, seksualitet og funk-
sjonsevne har plass.   

Etter begge disse forferdelige hendelsene har vi nord-
menn tatt ut til gatene. Ikke med våpen i hånd, eller rop 
om henrettelse av drapsmenn. Vi har gått ut med fakler og 
roser. Vi har hørt rådshusklokkene spille Yesterday og Vårt 
lille land. Vi har ropt ut om kjærlighet og felleskap. Vi har 
sagt at vi aldri må glemme. Men hjelper det med roser og 
rådhusklokker, når hatet hos enkelte tar overhånd? Og hva 
er egentlig hatet? Er det redsel for annerledeshet? Kunn-
skapsmangel? En opplevelse av at samfunnet ikke er der 
for deg? 

Jeg er redd vi igjen kommer til å oppleve drap. Hatefulle 
drap. Barn som blir drept fordi de er annerledes. Eller 
fordi de tror på et mangfoldig samfunn. 

Jeg mener at vi trenger et samfunn som står mye ster-
kere sammen mot hatet. Vi kan ikke ha politikere som 
skygger banen, eller lar hatet yngle. Vi må gi samfunnet 
kunnskap og makta til å slå ned hatet og gi de redselsfulle 
haterne de ordene og våpnene som kjærligheten har sendt 
oss. For vi skal kanskje synge Barn av regnbuen, gå med 
roser og fakler og la rådhusklokkene spille Yesterday, for vi 
skal aldre glemme. Men det holder ikke alene. Vi kan ikke 
la hatet få grobunn i vårt samfunn. Dette er ugress som vi 
må ta opp med rota med en gang. Dessverre er jeg redd 
for at vi har latt ugresset gro og til dels gjødslet det med å 
sitte stille. 

Jeg lover å leve med grønne fingre i bedet, ha Yesterday 
på øret og dyrke roser. I min bakgård er det ikke plass til 
hatet.    



 

 

 

 

MORGENDAGENS LØSNINGER FOR ANROPSTYRT 
TRAFIKK. 

 
 

 

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
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museer, trafikkstasjoner med mer.
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detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til besøksmålet.  
Prøv selv på: byggforalle.no
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Bianca Bernhoft Løkkeberg 
Interessepolitisk rådgiver 
NHF Oslo

Kommentar:

Vi setter kursen fremover
2021 er i gang, og vi nærmer oss et merkelig jubileum: 
Ett år siden samfunnet stengte ned på grunn av koronavi-
ruset. Vi merket virusets påvirkning på budsjettforslaget 
for kommunen som kom i høst, det var kutt i alle kanaler, 
og vi var skuffet over stusselige 45 millioner til universell 
utforming. Etter byrådets budsjettforhandlinger kunne vi 
imidlertid være mer fornøyde, det ble en påplussing på 55 
millioner som utgjorde en total satsning på 100 millioner. 
Vi er stolte av vårt eget påvirkningsarbeid i budsjettpro-
sessen, og vi er glade for at Rødt kjempet for våre saker 
i forhandlingen med byrådet. Det nærmer seg at vi skal 
sende inn vårt tidlige innspill for kommunebudsjettet 
2022, og her kommer vi som alltid til å legge lista høyere 
enn sist!

Til høsten kommer stortingsvalget, og de neste må-
nedene skal partiene avholde landsmøtene som spikrer 
programmene deres. NHF har gitt sine innspill til pro-
gramarbeidet, med blant annet disse budskapene: 1. Funk-
sjonsnedsettelse skal knyttes til likestillingspolitikk, ikke 
bare helsepolitikk. 2. FNs konvensjon for funksjonshem-
mede skal tas inn i menneskerettsloven. 3. Vi skal ha en 
klar tidsfrist for når Norge skal være universelt utformet 
og utilgjengelige skoler må oppgraderes så fort som mulig. 
4. Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
må styrkes i tråd med ekspertutvalgets rapport.

Ekspertutvalget som er nedsatt av regjeringen skal levere 
en rapport den 1. juni, her sitter både vår forbundsleder 
Tove Linnea Brandvig og profilert forfatter og professor 
Jan Grue. 2020 ble et hendelsesrikt år når det gjaldt medi-
esaker på BPA, og vi er veldig glade for å få fokus på disse 
problemstillingene. BPA er ikke bare et viktig tema for 
dem som er avhengige av assistansen, det er et viktig tema 
fordi det får frem vanlige holdninger mot funksjonshem-
mede og deres liv.

Det er et stort problem at bydeler i Oslo ikke følger 
loven når det gjelder tildeling av BPA, noe som har blitt 
eksemplifisert gjennom stygge saker i bl.a. bydel Frog-
ner og bydel Gamle Oslo det siste året. Man får høre at 
bydeler ønsker å spare penger ved å bytte ut BPA med 
andre tjenester, men det har flere ganger blitt tilbakevist at 

man sparer penger på et slikt bytte. Dette hørte vi senest 
i NRK Debatten i 2020 hvor ordfører i Stange kommune, 
Nils Røhne, sa at BPA-ordningen er «ikke kostnadsmessig 
noe mer krevende» enn alternativene.  Derimot vet vi fra 
forskning at BPA er samfunnsøkonomisk lønnsomt, at det 
i høy grad øker funksjonshemmedes livskvalitet, og øker 
arbeidsdeltakelse både hos personen som mottar BPA og 
hos deres pårørende.

Jan Grue er den første forfatteren jeg har lest som har 
skrevet om behovet for hjelp i hverdagen, og møtet med 
systemet. Den selvbiografiske romanen «Jeg lever et liv 
som ligner deres» kan varmt anbefales. Her skriver han 
om dobbeltheten i at han både er et ressurssterkt men-
neske med utdannelse, jobb, kone og barn, og samtidig et 
menneske som har behov for assistanse:

«Hjelpeapparatet forstår ikke dette, det vil ikke forstå. Det 
er som om jeg har brutt tyngdeloven. Hjelpeapparatet spør 
om ikke min kone kan ta seg av en større del av oppgavene i 
huset. Det spør om hvorfor jeg ber om mer hjelp, er det fordi 
helsen min er i fare, er det fordi jeg ikke er i stand til å fylle 
min rolle som far, er min sønns helse i fare? Hjelpeapparatet 
stiller hundre små krav til hvordan jeg skal formulere beho-
vene mine, til hvordan elendighetsbeskrivelsen skal se ut. Det 
krever at jeg forstiller meg, for det vil ikke forstå sannheten - 
at jeg er lykkelig, jeg har det godt og jeg trenger hjelp.»

Hvorfor blir så mange personer med funksjonsnedset-
telser redusert til å være pappfigurer i andres øyne, endi-
mensjonale mennesker som ikke kan romme styrker og 
svakheter, gleder og sorger som alle andre? Vi trenger en 
styrking av BPA-ordningen, og Oslos bydeler trenger sårt 
en kompetanseheving i hva som er våre rettigheter med 
tanke på assistanse. Og til slutt vil jeg legge til dette: Vi 
trenger flere romaner, filmer og TV-serier som viser frem 
alle nyanser og dybder som et liv med funksjonsnedset-
telse inneholder.



Steinar: ASTEC vil gjerne stå nederst på en høyre side
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Hev/senk garderobestang 

Butler elektrisk hev/senk garderobesystem

Granberg Butler er en genial løsning for sittende brukere. Den 
senker klærne ned og utenfor garderoben i funksjonell høyde.  
Nå kan hele skapet benyttes!

Rette løftearmer har en løftehøyde på 700mm. Lett vinklede 
løftearmer har en løftehøyde på 1120 mm og dermed ideell for 
montering høyere opp i garderoben. Velg mellom fjernkontroll 
eller håndkontroll med spiralkabel. Passer de fleste garderober.

For mer tekniske detaljer 
se vår hjemmeside.

Søk NAV, HMS nummer: 215215

Butler 720: Rett 

Butler 722: Lett vinklet

Byen er
for alle
Aspelin Ramm Eiendom ønsker  
å bidra til bærekraftig byutvikling,  
og skape gode, inkluderende steder 
som er tilgjengelige for alle.
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 Hjelpemidler for
 barn og voksne

 - Krabbehjelpemidler

 - Flytehjelpemidler

 - Sparkesykkel

 - Arbeidsstoler

 - Løftestoler 

 - Rullestoler

 - Støttestang

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

- annonser

24



25

- aktuelt

NHF vant kampen om egenandelstaket
Saman med blant andre FFO har Handikapforbundet kjempa for å få redusert 
ekstrakostnadene funksjonshemma har på grunn av si funksjonshemming, eller sin 
sjukdom. Etter at Stortinget frå 2017 innførte egenandeler på fysioterapi også for 
funksjonshemma og kronikarar med stort og livslangt behov for fysioterapi, har 
mange av våre medlemmer betalt over 4500 i året for egenandelstak 1 og 2. Vi veit 
at mange har måtte velge mellom nødvendig fysioterapi og nødvendige legemiddel. 
Vi meiner det har vore uakseptabelt, tilgangen til helsetenester skal ikkje styrast av 
lommeboka di, men av det medisinske behovet ditt.

I statsbudsjettet foreslo regjeringa eit nytt felles egenandelstak på kr 3183, 
ein sum som ville ha medført at staten hadde tjent pengar på samanslåinga. 
Handikapforbundet og fleire andre organisasjonar var klare på at summen var for 
høg. Heldigvis hørte fleirtalet i Stortinget på oss og vedtok eit felles egenandelstak 
på nivå med det egenandelstak 1 hadde i 2020.

For folk med svært lav inntekt har Oslo også eit kommunalt frikort. Dette må du 
søke kommunen om og det er strenge reglar for å få det. Les meir om dette under. 
Du kan søke på Oslo kommunes nettsider. Ta evt kontakt med kommunen på 
telefon 21 80 21 80 om du treng meir informasjon.

Nytt felles egenandelstak frå 1.1.2020 på kr 24600.
Dette blir dekka:

•	 medisin, næringsmiddel og medisinsk forbruksmateriell på blå resept
•	 fysioterapeut
•	 psykolog
•	 poliklinikk (sjukehus)
•	 laboratorier/røntgeninstitutt
•	 enkelte former for tannbehandling
•	  pasientreiser
•	 rehabiliteringsinstitusjonar og behandlingsreiser til utlandet i regi av  

Oslo universitetssykehus

Kommunalt frikort
•	 Dekker frå første krone det same som egenandelstaket, med unntak av  

fysioterapi, næringsmidler, laboratorier, tannbehandling og pasientreiser.
•	 Du må bu i Oslo og du, eller din ektefelle/ sambuar må i tillegg ha budd i Oslo 

samanhengande dei siste tre åra, eller fem av dei siste ti år, eller vere flyktning 
som har komme direkte til Oslo frå statleg mottak, eller anna land.

•	 Du må ha uføretrygd, alderspensjon, pensjon til gjenlevende ektefelle,  
tidligere familiepleier, eller annan offentleg tenestepensjon

•	 Inntekta di kan maks tilsvare folketrygdas minsteytelse for pensjonistar og 
trygda. Dette inkluderer all inntekt det blir berekna trygdeavgift av, samt  
kontantstøtte og 5% av netto likningsformue over kr 250 000. Er du  
gift/sambuar blir samla inntekt og formue lagt til grunn

•	 Mottar du forsørgertillegg frå folketrygda, vil også din ektefelle få frikort.

Koronainformasjon på 
flere språk

Pandemien har grepet inn i hverdagen 
vår, og mye har blitt annerledes. Vi har 
laget egne koronanettsider på 9 ulike 
språk med informasjon som er spesielt 
relevant for våre medlemmer. Lenken 
er nhf.no/korona, her kan du også laste 
ned informasjonsplakater som kan prin-
tes ut i det formatet du vil ha.

Nettsidene er en del av et viktig 
og spennende informasjonsprosjekt, 
støttet av Integrerings- og mangfolds-
direktoratet. I prosjektet setter vi fokus 
på koronasituasjonen og det å ha en 
funksjonsnedsettelse og minoritetsspråk-
lig bakgrunn. Prosjektet heter «Dobbel 
minoritet, dobbelt utsatt». Gjennom 
dette prosjektet har vi også arrangert 
flere spennende webinarer og sosiale 
treff.

Nytt forskningsprosjekt
I desember kunne professor Jan 
Grue annonsere et nytt og spennende 
forskningsprosjekt, «The Politics og 
Disability Identity». Forskningsrådet skal 
finansiere prosjektet i 4 år, og Grue skal 
jobbe med Halvor Hanisch, Jon Erik 
Finnvold, Luca Tateo og andre forskere 
internasjonalt. Tematikken skal være 
diskursen rundt funksjonsnedsettelse 
innen politikk, jus og kultur, og om 
denne er med på å hjelpe eller hindre 
fremskritt. Eksempelvis vet vi at 
personer med funksjonsnedsettelser er 
like marginaliserte på arbeidsmarkedet 
i dag som for 30 år siden, på tross av 
tiltakene som har blitt satt i gang og 
fokuset på mangfold. Men hva er det 
egentlig som kreves av disse personene 
for at de skal være «inkluderbare»? Vi i 
NHF Oslo gleder oss til å høre mer om 
denne forskningen.
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Rina Wesenberg,
medlem av NHFU og Rødt-politiker

Kommentar:

Nytteløs opplæring i livsmestring
Som ungdom med utviklingshemning lærer en gjerne 

om livsmestring på ungdomsskolen- og videregående. 
Ting som å lære seg og ta bussen alene, lage enkle målti-
der, gå på butikken for å handle mat, og sette på en vask 
med klær selv blant annet.

Så går det noen år og en får endelig en leilighet i et 
kommunalt bofelleskap, nå skal voksenlivet begynne! Så 
oppdager man at en ikke får verken laget mat eller gått 
og handlet mat selv. Personalet bestiller maten for deg, 
Fjordland for det meste. En oppdager at en ikke får satt på 
en vask med klær fordi personalet tror en ikke klarer det- 
og de vasker feil! På skolen lærte en at undertøy, sengetøy 
og håndklær vaskes på 60 grader, gensere og bukser på 40 
grader; de slenger alt inn i samme vask. Kanskje en liker 

fargerike sokker med striper? En sjekker sokkeskuffen, det 
eneste de har kjøpt inn er svarte og grå sokker.

Alt av hva en lærte på skolen er bortkastet, en har ingen 
selvbestemmelse. Sånn er livet for de fleste voksne med 
utviklingshemning jeg kjenner. Dette er en beskrivelse av 
noen sitt liv. En nektes å kunne være selvstendige på egne 
premisser. En får ikke lov til å være med og bestemme 
over eget liv. Det er mange grunner til at vi må få inkorpo-
rert CRPD inn i norsk lovverk, dette er en av grunnene! 

#crpd #inkorporercrpdnå

Sjef i eget liv: Nøkler til egen leilighet 
betyr ikke alltid at en får være sjef i 
eget liv. (Foto: Colourbox)



Vi samarbeider med Norges Handikapforbund 
om fremtidsrettede boliger universelt utformet 
på Kringsjå i Oslo.

www.arcasa.no

Green World økologiske kaffe kjennetegnes ved en mild, behagelig og rund smak. Kaffen består av spesielt utvalgte  
Arabica-bønner dyrket under ideelle forhold på over tusen meters høyde, helt uten bruk av sprøytemidler eller kunstgjødsel. 

Green World er DEBIO-merket, noe som garanterer at kaffen er dyrket i henhold til regelverket for økologisk produksjon.  
For mer informasjon, se debio.no

JOH. JOHANNSON KAFFE AS – kjent for god kaffe siden 1866 – www.greenworld.no

BILLETTLØS

LAST NED APCOA FLOW
PARKERING

Du kan betale med APCOA FLOW 
på over 1000 p-områder over hele 
Norge. 

EIE eiendomsmegling Sinsen
Trondheimsvegen 153, 0570 Oslo

Tlf. 32 89 69 86  •  www.eie.no

27

- Rettighetskonsulent

Rettighetskonsulenten til tjeneste

Trenger du hjelp til å skrive en klage, forstå 
et vedtak eller skrive en søknad? Da kan 
rettighetskonsulent Elisabeth Monrad 
Wilhelmsen hos NHF Oslo bistå deg.

Tekst Ellen Anker Storset  

Sakene kan være innenfor mange ulike områder, 
som f.eks. BPA, NAV og kommunale tjenester.  
Elisabeth kan hjelpe deg via e-post, videokonfe-
ranse eller telefon.

Elisabeth er utdannet sosionom og har tilleggs- 
kompetanse i juss - dessuten har hun selv en funk-
sjons- 
nedsettelse, og kjenner systemet godt fra «begge 
sider». Hun jobber i 50 prosent stilling, og du kan 
nå henne på e-post elisabeth.wilhelmsen@nhf.no, 
eller på telefon 476 20 535. 

Rettighetskonsulenten har kontortid mandag, 
torsdag og fredag fra 08.30 – 14.45 (på grunn av 
korona-situasjonen kan kontortiden variere noe).

Klar til dyst: Rettighetskonsulent 
Elisabeth Monrad Wilhelmsen
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Returadresse:
Norges Handikapforbund Oslo
Schweigaardsgate 12, 
0134 Oslo

Oversikt regionstyret, bydelslag, landsforeninger og rådene

Regionstyret:
Leder: Magnhild Sørbotten 
tlf: 91 61 28 75,  
magnhild7@gmail.com

Nestleder: 
Karl Haakon Sævold 
tlf: 90 18 82 58,  
khs@live.no

Styremedlemmer: 
Geir Werner, tlf: 92 82 06 75 
oslo@alfnorge.no

Sadia Jabeen Iqbal  
tlf: 48 24 15 94,  
sadia.j.iqbal@gmail.com

Grete Flattun, tlf: 41 68 44 16,  
grete.flattun@gmail.com

Marius Korsell, 
tlf: 95 97 43 59, marius.
korsell@gmail.com

Ingrid Njerve, tlf: 95 83 38 25 
ingrid.njerve@gmail.com

Varamedlemmer: 
Hans Jørn Næss,  
tlf: 91 10 01 00,  
hjn@kapital.no

Jan-Egil Wigen Aasterud 
tlf: 99 32 71 88,  
Janegil.aasterud@gmail.com 

Ragnhild Simonsen  
tlf: 97 15 23 95, 
ragnsi@hotmail.com

Regionkontorleder: 
Jørgen Foss, tlf. 952 25 335 
jorgen.foss@nhf.no

Lokallag
NHF Alna, Leder Søren 
Kjendlie, tlf: 22 32 68 80/ 
48 24 99 97,  
soren.kjendlie@uloba.no

NHF Bjerke, Leder Else Thune 
tlf: 93 23 91 31,  
elsejthune@hotmail.no

NHF Sagene, Leder Roger 
Holland, dekker også Grüner-
løkka, Gamle Oslo og St. 
Hanshaugen, tlf: 932 53 731, 
roger.holland@live.no

NHF Ullern, Leder Steinar 
Hammerstad, tlf: 41 00 89 53, 
annkarin.fronth@getmail.no

NHF Vestre Aker,  
Leder Elsa Oterhals,  
tlf: 22 49 25 51/ 988 21 716,  
epoterhals@gmail.com

Bor du i en bydel du ikke 
finner i denne oversikten?  
Ta kontakt med region-
kontoret på telefon 24 10 24 
00, så skal vi hjelpe deg!

Norges Handikapforbund 
Ungdom Oslo, Nikita Amber 
Abbas, nikita.abbas@live.no, 
tlf: 46 78 40 57 

Handikaplaget Aktiv, Leder 
Ole Kristian Iversen, tlf: 91 36 
07 70, hl.aktiv@getmail.no

Lokale landsforeningslag
ALF Oslo 
(Arbeidsmiljøskadde)  
Leder Geir Werner, tlf: 92 82 
06 75, oslo@alfnorge.no

ALF Offshore, Leder Torbjørn 
Mathiassen, tlf: 91 35 60 26, 
torbm@online.no

HBF (Handikappede barns 
foreldreforening), Leder 
Rikke Danielsen, tlf: 90 58 51 
37, rikkedani@gmail.com

LARS Øst/Oslo (ryggmargs-
skadde) Leder Marianne 
Graham Hjelmen, tlf: 92 65 26 
73, marianne@hjelmen.com

LFA Oslo/Akershus 
(amputerte), Leder Arve 
Birkely, tlf: 92 26 33 44,  
arge@altiboxmail.no

LFN Oslo & Akershus, Leder 
Åse Olsen, tlf: 971 12 021,  
aas-ols@online.no

LFPS Oslo (polio) Leder Phuoc 
Tan Le, tlf: 41 14 33 21, 
phuocoslo@hotmail.com

LFS Oslo/Akershus (slag-
rammede) Leder Odvar 
Jacobsen, tlf: 90 74 85 21, 
odvar.jacobsen@outlook.com

LKB Oslo (kvinner med 
bekkenløsningsplager)  
Leder Vibeke Helander 
Bolstad, tlf: 48 24 23 60, 
oslo@lkb.no

Landsforeninger uten 
lokallag i Oslo
NASPA ved leder Jarle Sterner 
tlf: 92 02 82 77, jsterner@
online.no

AMC Leder Monica Haugen, 
tlf: 41 21 83 57, leder@amc-
foreningen.no

Rådene
Det sentrale rådet (hele 
byen): Bente Ingrid Arnesen  
benteingrid.arnesen@byr.
oslo.kommune.no,  
tlf: 92 08 55 67

Alna: Philip Benz, RFF 
sekretær, tlf: 975 59 474, 
philip.benz@bal.oslo.
kommune.no

Bjerke: Cathrine Anskau, 
Sekretær, tlf: 475 02 460, 
cathrine.anskau@bbj.oslo.
kommune.no

Frogner: Caroline Thangstad 
Nerlien, Sekretær, tlf: 406 07 
797, caroline.nerlien@bfr.
oslo.kommune.no

Gamle Oslo: Hanne 
Zakariassen, Sekretær, tlf: 959 
86 562, hanne.zakariassen@
bgo.oslo.kommune.no

Grorud: Gry Sjødin Neander, 
Sekretær, tlf: 926 23 423, gry.
sjodin.neander@bgr.oslo.
kommune.no

Grünerløkka: Roger Storslett, 
Sekretær, roger.storslett@
bga.oslo.kommune.no

Nordre Aker: Kontaktinfo til 
sekretariat er ikke nevnt på 
bydelens sider

Nordstrand: Rupinder Bains, 
Møtesekretær, tlf 982 39 
483, postmottak@bns.oslo.
kommune.no

Sagene:postmottak@bsa.oslo.
kommune.no

St. Hanshaugen: Jostein 
Mathisen Hogstad, 
Møtesekretær, tlf: 918 64 726, 
josteinmathisen.hokstad@
bsh.oslo.kommune.no

Stovner: Står ingenting på 
bydelens sider. Hverken 
sekretær, eller medlemmer.

Søndre Nordstrand: Hege 
Johanne Magnussen, 
Møtesekretær, tlf: 913 66 685, 
hege.magnussen@bsn.oslo.
kommune.no

Ullern: Petter Lang, 
rådssekretær, tlf: 413 16 799, 
nils.petter.lang@nav.no

Vestre Aker: Mette Furu 
mette.furu@bva.oslo.
kommune.no, tlf: 90 25 10 20

Østensjø: Kim Marius Ilmo 
Bolin, kim.bolin@bos.oslo.
kommune.no, tlf: 91 60 57 50


