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Spennende tider, Vi er på gang i NHF Øst

Vi i NHF Øst har blitt en litt annen organisasjon enn før Coronaen.  

Vi har nå kommet i gang med møter og enkelte konferanser, men  

på en annen måte enn det som er normalt i NHF. 

Det er ikke lenger møter hvor vi treffes fysikk, men organisasjonen har for alvor 
tatt i bruk digitale verktøy for å tilby møteplasser. Flere og flere organisasjonsledd 
gjennomfører nå årsmøter, styremøter og medlemsmøter med digitale verktøy 
som hjelpemiddel. NHF Øst er stolte av hvordan vi har mestret dugnaden i sam
funnet, og håper vi i løpet av året også kan være tilbake med fysiske møter.

2021 blir et viktig år for NHF med Landsmøte 5 – 6 juni. Landsmøtet skal gjennom
føres digitalt og Øst er representert med 5 delegater.

NHF fyller 90 år i år, og vi i NHF Øst planlegger en enkel markering i forbindelse 
med NHF Øst sin høstkonferanse 10 11 september 2021.   

Vårens store innsats gikk mot å jobbe for å inkorporere CRPD i norsk lov 9. mars. 
Det var en skuffelse at det ikke ble vedtatt, men det var også en stor seier at såpass 
mange partier hadde snudd i denne saken som et resultat av NHF sin innsats i 
forkant. Dette er tredje gang det er en avstemning om inkorporering av funksjons
hemmedekonvensjonen. Forrige gang stemte 8 representanter for – denne gangen 
var det 42. Vi ser en stor endring hos de politiske partiene fra forrige runde og frem 
til nå. Per i dag er det et reelt flertall blant partiene på Stortinget for å inkorporere 
funksjonshemmedekonvensjonen. Nå blir vår oppgave å sikre at de politiske parti
ene faktisk gjennomfører og vedtar det de står for i neste stortingsperiode. Det kan 
vi gjøre ved å dele vår kunnskap om diskriminering og utenforskap.

Stortingsvalget i september blir viktig for oss i NHF. Organisasjonen legger opp til 
felles aktivitet og innsats over hele landet, så vi lokalt skal bidra med å bringe frem 
budskap til stortingsrepresentanter fra vårt eget lokalmiljø/valgdistrikt. Det er vik
tig for oss at vi kan delta i prosesser som staker ut en politikk på stortinget som er 
innenfor NHF medlemmenes verdier og rettigheter. 

Bli med å gjør NHF synlig i valgkampen, jo flere vi blir, jo sterkere fellesskap får vi 
og jo mer synlig blir vår sak! 

Lykke til og GOD SOMMER.

Arild

Lederens  
spalte
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Medlemsblad for NHF Øst

Akkurat nå sitter jeg mutters alene. Gubben er i Moss 
for å sjekke pacemakeren. Det har nesten blitt en 
rutine, mens jeg skal sitte her og prøve å finne noen 
kloke ord å skrive. Her om dagen da jeg skulle gå i seng 
knakk armlenet på rullestolen min og jeg deisa rett i 
gulvet. Kneet ble bøyd og tanna traff dogulvet. Resultatet 
er ett tannlegebesøk og en sykmelding. Dermed sitter 
jeg her og tenker på hvor sårbare vi er, og hvor glad jeg 
er for nettverket mitt. Gubben kom for å hjelpe og lan
det selv på gulvet. Så eldste sønn kom innom og plukket 
opp sine gamle foreldre som lå og sprelte som to skill
padder på land. 

Gubben lurte på om ikke det var på tide med et gamle
hjem snart, men jeg klarer ikke å se for meg ett liv i 
omsorgsbolig. I alle fall ikke mens vi er to. Ting kan 
skje, livet er skjørt. Fra plassen min ved spisebordet 
ser jeg ut på verandaen, sola skinner og bikkja snorker 
der den ligger og koser seg i sola. På tross av ett verk
ende kne og en mann på vei til legesjekk så har jeg det 
bra. Jeg kan legge meg når jeg vil og jeg har en jobb 
som venter.  Vi er inne i ett valgår og Jonas lover å 
styrke mine rettigheter. SV vil utvide min rett til selvbe
stemt abort helt opp til 22 uke. Jeg tror at begge disse 
partiene mener det de sier. Hvem er det som drøyer til 
22 uke før de tar en abort? Noen av dem har kanskje 
fått beskjed om at barnet har en skade eller en funks
jonsnedsettelse. Kanskje er de redde for framtiden til 
ungen deres, og ingen vet jo hva samfunnet kan stille 
opp med.  Nei, vi har ingen garantier… KrF prater nå om 
fosterets rett til liv. Ja, og hele meg er med på den tan
ken, men hvilket liv? Vi i NHF mener vi har svaret, vi har 
alle rett på ett liv, og ett liv med mening. Vi er alle like 
mye verdt. Akkurat i dag ja så sutrer jeg litt, det er lov å 
ha vondt. For jeg vet det vil gå over, og jeg vet at gubben 
kommer tilbake. Men vi må fortsette å synliggjøre for
skjellene i livskvaliteten hos våre medlemmer. Vi må 
være synlige, med alle de midlene vi har. Vise verden 

og naboen at livet vårt har en egenverdi. Og at vi er 
ressurser for samfunnet. Jeg er lei av å sloss for rampa 
på butikken, men det har vist seg at den kampen er vik
tig. For mange er nå kampen om å komme fram til 
betalingsautomaten like stor. Sakte men sikkert skjer 
det ting i samfunnet, men så sovner vi litt og ting blir 
vanskeligere igjen. Jeg husker kampen om at ingen 
under 60 mot sin vilje skulle måtte bo på sykehjem. Nå 
bygger vi gettoer i kommunen i stedet. Nei det heter 
ikke gamlehjem, men samlokaliserte boliger. Jeg vil 
ikke dit ennå, jeg vil sitte i min egen stue og nyte synet 
av bikkja som sover i sola, og slippe inn et par katter 
som er sultne.

Så synes jeg faktisk at dette året har lært meg mye. Det 
går an å møtes via en dataskjerm. Årsmøtet til regionen 
viste det. Det var godt å se flere ansikter jeg ikke hadde 
sett på en god stund. Det var herlig å se at Sverre 
Bergenholdt fortsatt ikke er spesielt teknisk, men at 
både han og vi andre kom oss igjennom. Det som var 
leit å se var at vi hadde mistet så mange medlemmer. 
Halden og Aremark er et av de største laga, og det er 
jeg jo fornøyd med. Men når man ser på grupper på 
facebook som for eksempel positivt rullende, så ser vi 
at det er et marked der ute. Her får man råd og tips, og 
en klapp på skulderen. Og jeg tror ikke vi som organisa
sjon er gode nok til å fange opp dette.

Jeg ønsker det nye styret lykke til for nå må vi faktisk 
finne på noe. Jobben ligger i kommunen hvor vi trenger 
NHF. Medlemmene trenger råd og veiledning, og ikke 
minst ønsker de å føle seg sett. Brett opp arma og på 
med støttebandasje, vi trengs mer enn noen gang. 
Ha en riktig god sommer.

Anne Karin Johansen
Helt på grensa

HELT PÅ GRENSA

For å være helt ærlig er  
jeg ganske drittlei

Anne Karin Johansen
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Vergemål kan være aktuelt for personer med hodeskader, 
psykisk utviklingshemming, sinnslidelse som for eksempel 
demens eller annen sykdom som påvirker den enkeltes 
evne til å ivareta sine interesser. I denne artikkelen vil vi gi 
praktisk informasjon om vergeordningen for personer som 
trenger hjelp til å ivareta sine økonomiske eller personlige 
interesser. Artikkelen avgrenser mot vergemål som gjelder 
fratakelse av rettslig handleevne. 
 Vergemål er i utgangspunktet en frivillig ordning og kre
ver samtykke fra den som settes under vergemål, med 
mindre vedkommende ikke er i stand til å forstå hva et 
samtykke innebærer.
 Et vergeoppdrag kan omfatte økonomiske og/ eller per
sonlige forhold. Vergeoppdrag som gjelder ivaretakelse av 
økonomiske interesser innebærer for eksempel å betale 
regninger til husleie, strøm, forsikring, mat, vedlikehold og 
klær. Noen disposisjoner innenfor det økonomiske områ
det krever samtykke fra Fylkesmannen, som for eksempel 
å si opp en leieavtale, selge eiendom, stifte gjeld eller gi 
arveforskudd. Dersom det er ektefelle eller samboer som 
er oppnevnt som verge kreves 
 Fylkesmannens samtykke kun ved noen få disposisjo
ner, for eksempel ved gjeldsstiftelse, kjøp, salg og pant
settelse av fast eiendom. Vergeoppdrag som gjelder per
sonlige interesser innebærer at vergen skal bistå med 
representasjon og ivaretakelse av rettigheter utover det 
økonomiske området. 
 Dette kan for eksempel være å søke om offentlige stø
nader via Nav eller kommunen, klage på vedtak, møte med 
offentlige instanser, og sikre at vergehaver får det vedkom
mende har krav på av rettigheter. Vergens oppgaver inn
befatter ikke praktiske og dagligdagse gjøremål.

Hvem kan være verger? 
Det vanligste er at en av de nærmeste pårørende, eksem
pelvis ektefelle, samboer, foreldre eller barn, er verge til 
den som har behov for vergemål. Alternativet til nær
stående verge er å oppnevne en alminnelig verge. Dette 
kan være familiemedlemmer som ikke er i den nærmeste 
familiekretsen, eller andre nærstående som for eksempel 
en nabo, en god venn eller kollega. Faste verger er profe
sjonelle verger med oppdrag for Fylkesmannen. Dette er 
som oftest mennesker med erfaring som verger, og som er 
verge for flere personer.

Hvilken rolle har vergen?
Vergen har et mandat som er bestemt av Fylkesmannen. 
Mandatet danner grunnlaget for kompetansen til vergen. 

Vergen skal i utgangspunktet høre på hva personen som 
man er verge for mener, før det tas beslutninger. Vergen 
skal handle etter vedkommende vilje, med mindre handle
evnen er fratatt eller personen ikke er i stand til å forstå 
hva disposisjonen gjelder.

Pårørendes samarbeid med verge og Fylkesmannen
Pårørende vil ofte ha god innsikt i faktiske forhold som kan 
ha betydning for vergens utøvelse av oppgaven sin, og kan 
gi nyttig informasjon direkte til vergen. Pårørende kan også 
bidra til å informere Fylkesmannen om hvordan et pågå
ende vergemål fungerer. Ved mistanke om at vergen ikke 
gjør jobben sin må Fylkesmannen informeres om dette. 
Fylkesmannen vil kunne føre tilsyn med vergen, og hvis det 
er nødvendig kan Fylkesmannen frata vergen oppdraget.

Forholdet mellom pårørende og verge i helsespørsmål
De nærmeste pårørende utøver rettigheter etter pasient 
og brukerrettighetsloven. Det er i utgangspunktet de nær
meste pårørende som har kontakten med helsevesenet, 
men vergen kan bli ansett som pårørende dersom vedkom
mende pasient ikke har familiemedlemmer som står ved
kommende nær.

Godtgjøring av vergeoppdrag
Vergen har i utgangspunktet rett til godtgjøring og utgifts
dekning for oppdraget. Det er egne satser for alminnelige 
verger og faste verger, og det er faste årlige satser basert 
på om oppdraget gjelder økonomiske eller personlige for
hold, eller begge deler. De faste satsene ligger på mellom 
kr. 2 000 til kr. 10 000, per år. For nærstående verger som 
ektefelle, samboer, barn eller foreldre, har kun krav på 
godtgjøring i særlige tilfeller. Her vil blant annet opp
dragets omfang og varighet kunne ha betydning for om det 
foreligger særlige grunner for godtgjørelse.

Utgifter til vergemål – et erstatningskrav ved ulykke
Dersom den vergetrengende har behov for verge som følge 
av en trafikkulykke, yrkesskade, pasientskade, voldsskade, 
eller annen skade der det er en ansvarlig skadevolder, vil 
utgifter til å ha verge være erstatningsberettiget. Det betyr 
at den årlige utgiften skadelidte har til verge, kan kreves 
erstattet av ansvarlig forsikringsselskap eller annen 
ansvarlig motpart. Det anbefales å rådføre seg med spesi
alisert advokat dersom dette er en aktuell problemstilling.

Har dere et tema eller en problemstilling dere ønsker at 
vi skal skrive noe rundt kan dere sende inn beskjed til 
Soraya på e-post soraya.baker@nhf.no.

Verge ved skade eller sykdom
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ADVOKATSPALTE

■  Av advokat Beate G. Tande, Advokatfirmaet Halvorsen & Co
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NHF Øst har spilt en sentral rolle i være med å forme 
agendaen for dette landsmøtet. Vår region har sendt inn to 
forslag til behandling som begge støttes av sentralstyret. 
Forslagene til NHF Øst legges frem under tittelen 
«Fornyelse av NHF» og de går begge ut på behovet for å 
gjennomføre en organisatorisk endringsprosess som vil 
sikre at NHF blir en økonomisk og politisk bærekraftig 
organisasjon i fremtiden. 

Utdrag fra forslag 1: 
NHF Øst fremmer forslag om at Norges Handikapforbund 
(NHF) i den kommende landsmøteperioden (2021-2023) 
forplikter seg til å gjennomføre en organisatorisk 
endringsprosess med formål om å skape et nytt NHF, et 
NHF for fremtiden.

Slik organisasjonen er i dag er NHF ikke rustet til å møte 
morgendagens utfordringer og løse vårt samfunnsopp
drag. Det vil si være en sterk og synlig landsdekkende 
organisasjon som setter funksjonshemmedes rettigheter 
på dagsorden, basert på en kjerne av sterkt felleskap blant 
medlemmer og engasjerte tilknyttet vår «sak».

Et viktig premiss her er å ivareta vår viktige bærebjelke, 
medlemmene. NHF skal fortsette å være en medlemsba
sert, demokratisk, landsomfattende organisasjon, men 
med en levedyktig og bærekraftig organisasjonsstruktur 
og finansiering.

NHFs organisasjonsprosess avsluttes på landsmøtet 2023 
og skal involvere hele organisasjonen.  Sentralstyret er 
ansvarlig for prosessen, og gis samtidig fullmakt til å 
iverksette endringer i dagens organisasjon før neste 
landsmøte, om nødvendig.

Utdrag fra forslag 2: 
NHF Øst fremmer forslag om at Landsmøtet 2021 bestil-
ler en vurdering av organisasjonens navn, mer spesifikt 
om navnet samsvarer med vår identitet og gjenspeiler 

vårt formål og samfunnsoppdrag. Vi ser dette i forbin-
delse med vår organisatoriske endringsprosess, og 
behovet for å se på alle aspekter ved vår organisasjon, 
også vår profil og vårt navn. Vi mener det er behov for å 
se nærmere på hva vårt nåværende navn formidler, og 
hvordan et potensielt nytt navn vil kunne bidra til å 
synlig gjøre vårt formål.

NHF har gått en lang vei, fra Norges Vanførelag og kam
pen mot vanføreomsorgen til Norges Handikapforbund, fra 
veldedighet til selvstendighet. Nå fronter vi likestillings
kampen, og det jobbes med å skape en slagkraftig organi
sasjon som opptrer i takt med dette formålet. I lys av vår 
organisatoriske endringsprosess ber vi derfor landsmøtet 
om å vedta en bestilling på å utrede organisasjonens navn 
og verdien av et eventuelt nytt navn for å tydeliggjøre og 
kommunisere vår rolle, både for egen organisasjon og 
eksterne. Sentralstyret utfordres her til å ta dette videre 
og gjøre en prosess ut av dette som også inkluderer hele 
organisasjonen.  

Hvor mange utover vår egen «kjerne» assosierer NHF 
med funksjonshemmedes likestillingskamp? Hvor mange 
enkeltmedlemmer spør seg «hva gjør NHF for meg?» 

Ved å ha en tydelig profil, og et navn som reflekterer vårt 
formål, blir det enklere å vise til om vi leverer på vårt sam
funnsoppdrag eller ikke. Landsmøtet har tidligere disku
tert vårt navn. Tiden er inne for å løfte denne diskusjonen 
igjen. Vi er nå inne i en fornyingsprosess og det er behov 
for å se nærmere på om vårt navn reflekterer vårt formål 
og vår identitet. Vi løser heller ikke morgendagens utford
ringer alene, vi er avhengige av at andre samfunnsaktører 
står sammen med oss. Da er det viktig at både vi internt, 
og de rundt oss er trygge på vår rolle, og at vi derfor har et 
navn som gjenspeiler nettopp dette. 

En utdypet versjon av forslagene til NHF Øst ligger ute i 
fremleggsheftet på NHF sine hjemmesider, på nhf.no/for
tillitsvalgte under merket Landsmøtet 2021 (Fremlegg 8). 

Landsmøtet 2021
Om få uker er det klart for Norges Handikapforbunds Landsmøte 2021 – årets 

viktigste møteplass for funksjonshemmedes likestilling og menneskerettigheter! 

Landsmøtet vil foregå digitalt lørdag 5. juni klokken 12.00–17.30 og  

søndag 6. juni klokken 10.00–15.00.



7

Medlemsblad for NHF ØstMedlemsblad for NHF Øst

NHF Øst er også godt representert med sine fem delegater. Nedenfor ser dere hvem som stiller på vegne av Øst:

Delegater valgt av regionstyret 
 Navn Lokallag
Delegat Arild Karlsen NHF Sarpsborg
Delegat  Ragnhild Skovly  NHF Rygge og råde
4. Vara Runar Tønnesen HBF Østfold 
5. Vara  Hilde Sofie Nilson NHF Fredrikstad

Delegater valgt av årsmøtet 
Delegat Sverre Bergenholdt Direktemedlem reg.
Delegat Maren Huseby NHFU Øst
Delegat Tor Inge Møller  NHF Lillestrøm og omegn
1. Vara Elisabeth Wollebek LFS Oslo/Akershus 
2. vara Dagfinn Glad NHF Moss og omegn
3. vara Saad AlJaderi NHF Lørenskog

Vi ser fram til gode politiske diskusjoner, feiring av vårt eget 90årsjubileum og behandling av viktige saker  
for organisasjonen vår.
All informasjon om Landsmøtet 2021 vil bli lagt ut fort løpende på nhf.no/fortillitsvalgte/landsmote2021/ 

Vi gleder oss!
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AKTUELT i lokallagene 

Mat fra naturens spiskammer
Av Torhild Fossum Magnussen 

LKB Akershus var så heldige å få midler av Stiftelsen 
Dam til å arrangere temakveld om Mat fra naturens 
spiskammer. Vi inviterte Kunstnerkokken, alias Mona 
Lundby til å lære oss om hva vi kan finne ute i naturen av 
spiselig vekster, og hva vi kan bruke urtene til i maten. 
Mona er kokk og har holdt på med å sanke, foredle, tørke 
og sette sammen urtene til spennende matretter i mange 
år, og har masse erfaring.  

Selv om vi var optimister og hadde bestilt lokale sentralt i 
Sandvika til 4. mai, fikk vi dessverre beskjed om at lokalet 
var stengt frem til tidligst høsten på grunn av koronaen. 
Heldigvis fikk vi lov til å arrangere kurset digitalt av 
Stiftelsen Dam i disse rare tider, noe som gjorde at 
mange kunne delta selv om de bodde et stykke unna. 

Pakker med forskjellige egenkomponerte krydder og te 
fra Kunstnerkokken samt et kompendier ble sendt ut til 
deltakerne, og da kvelden kom kunne vi benke oss foran 
skjermen i vårt eget hjem å bare ta inn kunnskap om 
hvordan vi skal høste, bearbeide, tørke og tilberede 
urtene vi finner til mange spennende retter, krydder, og 
teblandinger med urter som mange av oss har i hagen 
eller i nærmeste skogholt.  

Vi kunne stille spørsmål i chatten som Mona besvarte 
underveis i foredraget. Til slutt kunne vi alle slå på lyd og 
ta en liten prat! Veldig hyggelig å se litt folk og høre noen 
stemmer i denne nedstengte tiden.  

Dette var en fin opplevelse og god inspirasjon til å komme 
seg ut for å se nærmere på hva det er vi har rundt oss i 
naturen som vi kan bruke inn i vår matlagning. Det fine 
med å gjennomføre dette digitalt var at vi slapp å avlyse 
vårt arrangement  

Det er mye som er spiselig og sunt som vokser rundt våre 
vegger og er kortreise nyttevekster. 

Regner med at det ikke bare er meg som i etterkant har 
tatt ett ekstra blikk ute på gresset og sveipet over bjørke
trærne i jakten på brennesle og bjørkeører! God tur ut på 
jakt etter naturens skatter! 

Munnbind til 
medlemmene
HBF Østfold har valgt å 
kjøpe inn munnbind med 
HBF Østfold logo til sine 
medlemmer.

Alle medlemmer med opp
gitt epostadresser har fått 
info om gratis munnbind til 
betalende medlemmer. 

 Siden vi ikke kan arrangere 
like mange arrangement som tidligere, ser vi det viktig at 
vi kan gi våre medlemmer noe de trenger i disse dager, 
sier leder Runar Tønnesen.

Sammen med resten av styret valgte de å benytte et godt 
beløp til munnbind til medlemmene.

Alle medlemmer har fått info om hvordan de kan kontakte 
styret for utdeling. 

 Vi forsøker å dele ut flest mulig direkte for å spare  
penger som ville gått til porto, sier nestleder Fredrik F. 
Johansen.

Styret i foreningen er klare på at penger spart til porto 
kan benyttes til annet som foreningens medlemmer kan 
delta på.

Som julehilsen var det kinobilletter som ble sendt ut til 
medlemmene. Men nå er det viktigst med munnbind, da 
dette er noe alle benytter i disse dager,

PP Norge  Premier og Profilering er en av flere gode og 
trygge leverandører som HBF Østfold benytter. Styret er 
glade for den gode hjelpen de alltid får fra de, og ikke 
minst deres raske levering ved bestillinger.

Vi anbefaler også andre foreninger og lokallag til å ta kon
takt med PP Norge for tilbud og gode anbefalinger.
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AKTUELT politikk og forskning

■ POLITIKK 

Risikoutsatte funksjonshemmede 
havner langt bak i vaksinekøen
Nok en gang ser vi at funksjonshemmede går under rada
ren og blir satt bakerst i køen under koronapandemien. 
Dette gjør inntrykk på Norges Handikapforbunds for
bundsleder, Tove Linnea Brandvik.
«Det framstår som helt urimelig at mennesker som er i 
stor risiko for alvorlig sykdom hvis de blir smittet av covid 
19 og som har daglig nærkontakt med assistenter, ikke 
blir prioritert i vaksinekøen» sier hun. Som kjent er det 
foreløpig et stort underskudd på koronavaksiner, og myn
dighetene har valgt en vaksinasjonsstrategi med en køord
ning ut fra gitte prioriteringer. Norges Handikapforbund 
får nå et stort antall bekymringsmeldinger fra personer 
som er i høyrisiko, men ikke har fått tilbud om vaksine.
Tove Linnea Brandvik reagerer på kommunenes vaksina
sjonspraksis. «Vi ser at kommunene prioriterer folk ulikt, 
og at veldig mange funksjonshemmede i risiko havner 
bakerst i køen. For å vurdere risiko, må man ta med i 
beregningen flere faktorer enn alder», sier hun.
«Diagnosekriteriene som helsemyndighetene har valgt å 
bruke, treffer ikke alene godt nok, mener hun, og påpeker 
at kriteriene må ses i sammenheng med det totale bildet 
for risiko for sykdom og risiko for smitte». Brandvik 
understreker at funksjonshemming i seg selv ikke utgjør 
risiko for sykdom, men at mange funksjonshemmede til
hører risikogrupper, og at enkelte også er i en situasjon 
der flere faktorer spiller inn. «Noen vil ikke kunne velge 
vekk risiko for smitte. Noen vil heller ikke ut fra diagnosen 
alene kunne vurderes tilstrekkelig i forhold til risiko. Når 
vi ser at de som har et omfattende assistansebehov, som 
betyr at de har nærkontakt med mange mennesker i løpet 
av en uke, ikke blir prioritert, så er det alvorlig». 
Hun mener at en tydeligere beskrivelse fra FHI til kommu
nene om hvordan prioriteringskriteriene skal tolkes, vil 
kunne bidra til en mer rettferdig praksis.

■ NASJONALT 

Stortingsvalget 2021 - Årets 
valgkamparbeid er i gang! 
I september er det Stortingsvalg, og kommende vår, som
mer og høst kommer til å syde av politisk aktivitet i hele 
landet. Partipolitikken skal spikres, og politikere fra hvert 
et partipolitisk hjørne er ute på stemmejakt. Det betyr at vi 
har en gyllen anledning til å få politikerne i tale og få satt 
saken vår på den politiske agendaen. Snart kommer det 
invitasjoner til viktig, morsomt og spennende valgkamp
arbeid ut til hele organisasjonen! Vi vil sette opp webinarer 
og arrangere politiske verksteder, invitere til debatter og 
dueller, vi skal trille terningkast på partienes program
mer, sette preg på Arendalsuka og mye mer.
Valgkamparbeidet startet allerede høsten 2019, da vi laget 
vår egen likestillingsstrategi, som viser hvordan en like
stilt politikk for funksjonshemmede bør se ut. Strategien 
har vi brukt i utallige møter med partiene, og den har også 
blitt sendt til programkomiteene til de politiske partiene, i 
forbindelse med at de skriver sine partiprogram.
Gjennom CRPDarbeidet vårt de siste månedene, og med 
9. mars som høydepunkt, har vi fått et godt innblikk i det 
politiske landskapet, fått kontakt med et stort antall politi
kere over hele landet og har nå et godt grunnlag for poli
tisk påvirkning opp mot Stortingsvalget i september.
Vi tar med oss menneskerettighetene, det vil si den grove 
mangelen på å få disse rettighetene innfridd, videre som 
hovedsak i valgkamparbeidet. Menneskerettighetene vil 
også danne bakteppet for alt annet vi kommer til å mene 
noe om og engasjere oss i. Så langt tegner universell 
utforming av skole og bolig seg som andre viktige saker.
Vi kommer til å presentere en NHF valgkampinforma
sjonspakke også dette valgåret, og samler alt på nett
sidene våre, på nhf.no/tillitsvalgte, under merket valg 2021. 
Ikke minst skal vi møtes og diskutere, undersøke, lære og 
inspirere hverandre til et valgkamparbeid som skal sørge 
for at valgkampen handler om oss og at politikerne setter 
stø kurs mot et likestilt samfunn. Verken mer eller mindre!
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NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken 
Nyhetsbrev april 2021 

 

Kurs om kjønnsdelte 
hjelpemidler 
Likestillingssenteret har utviklet nettkurset 
“Kjønnsdelte hjelpemidler?”  som vil gi praktisk 
kunnskap du kan bruke i ditt arbeid for å sikre at 
tjenestemottakerne av hjelpemidler får en likeverdig 
tjeneste uansett kjønn, alder og funksjonsevne. 
Kurset er basert på studien ved samme navn som 
ble publisert av Likestillingssenteret i 2019. 
Målgruppen for kurset er hjelpemiddelformidlere i 
NAV, kommuner og spesialisthelsetjenesten. 

"Aktivitetshjelpemidler, i hvilken grad blir de brukt?" 
Fagsjef ved Beitostølen Helsesportsenter, Viljar Aasan, har avsluttet sitt masterstudium i 
Rehabilitering og Habilitering ved Fakultet for helsevitenskap, Oslo Met. Han skriver i 
masteroppgaven at aktivitetshjelpemidler, som er søkt om fra Beitostølen 
Helsesportssenter, blir brukt relativt ofte. Det var hyppigere bruk i gruppa over 26 år. For 
menn og kvinner var det nesten ingen forskjell. Sitski alpint ble benyttet sjelden, mens 
trehjulssykler ble benyttet oftest. Analysene viser en klar sammenheng mellom bruk og 
type aktivitetshjelpemiddel, og om man har behov for ledsager eller ikke. Fremmende 
faktorer er motivasjon hos brukeren, et godt tilrettelagt område, mulighet til å være i en 
sosial kontekst og god tid til å benytte aktivitetshjelpemiddelet. Les mer her. 

Sykkelsesongen er i gang    
Nå er det vår og vi vet av erfaring at mange 
søknader på sykler kommer sent ut på 
våren/sommeren. I tillegg kan det være lang 
leveringstid på enkelte produkter. Dette gjør at 
brukerne kanskje ikke får hjelpemidlet før langt ut 
i sykkelsesongen. Vi oppfordrer derfor til å søke, 
eventuelt bytte sykkel nå for aktuelle brukerne. 
Valg av sykkel må skje på bakgrunn av brukers 
behov og i henhold til rammeavtalene som gjelder 
for sykler med/uten hjelpemotor. Viktig! Før man 
søker om sykkel, og spesielt sykkel med 
hjelpemotor, har kommunal terapeut er ansvar for 
å avklare om bruker har en forsvarlig 

lagringsplass til hjelpemiddelet. Sykkelen må være lagret under tak når den ikke er i 

Illustrasjon hentet fra artikkelen 

Ill: Kunnskapsbanken.no 
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bruk, slik at man unngår rust og andre skader. Presenning er ikke egnet for lagring over 
tid da kondens kan forårsake skade på motoren. Batteriet må tas av og lades inne 
dersom sykkelen blir stående ute uten å være i bruk over en periode. Batteriet skal stå 
på ladning selv om sykkelen ikke er i daglig bruk. Det å ha og betjene en sykkel med 
hjelpemotor stiller krav til både kunnskap og ferdigheter. Vi anbefaler artikkelen «Sykler 
med hjelpemotor» på kunnskapsbanken.net. Artikkelen tar for seg viktige områder som 
må kartlegges og informeres om.  

Ill. fra Kunnskaspbanken.no 

Start tidlig med elektrisk rullestol 
I denne artikkelen på kunnskapsbanken.no kan du lese at studier viser at barn fra de er 
cirka ett år kan ha mulighet til å kjøre elektrisk rullestol. Dette har positiv innvirkning på 
flere områder som for eksempel kognitive ferdigheter, kommunikasjonsferdigheter og 
utvikling av rom-retningssans. 
 
Rutine for håndtering av transportskader 
Registrer skaden hos transportør ved godsets ankomst, og 
få skademeldingsnummer. Ta bilder av skaden og noter 
sendingsnummer. Send dette (skademeldingsnummer, 
bilder og sendingsnummer) så snart som mulig til 
hjelpemiddelsentralen på mail: nav.hot.ost-viken@nav.no  
I emnefeltet skrives: «Transportskade».   
Hjelpemiddelsentralen håndterer rapportering til 
transportør, og finner om nødvendig ut hvordan skaden 
kan utbedres.  

Lån tusenvis av lydbøker gratis  
Møter du mennesker som strever med å lese på grunn av nedsatt syn? Fortell dem at de 
kan låne lydbøker gratis hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek! NLB har mange tusen 
lydbøker i alle sjangre, fra krim og spenning til serieromaner, lyrikk og faktabøker. Les 
mer om NLB her 
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Sjekkliste for trygg trapp  
Har du tilstrekkelig lys i trappa, slik at du ser hvor du går?  
Kan du betjene lyset både fra toppen og bunnen av trappa?  
Har du passet på at det ikke ligger ting i eller ved trappa, 
som du kan snuble i?  
Har du passet på at det ikke ligger løse ledninger som du 
kan snuble i? 

Har du montert anti-skli på trappenesene eller sørget for at trinnene ikke er glatte på 
annen måte? 
Har du merket trinnene spesielt med kontrastfarge eller annet? 
Har du sklisikring under tepper som ligger inntil trappa? 
Har du sørget for at teppekantene ikke er plassert slik at du kan snuble i dem? 
Har trappa stødige gelendre som gir godt grep, på begge sider? 
Passer du på å ikke gå i trappa når den er nyvasket og våt? 
Har du sjekket at ingen av delene i trappa er løse? 
Bruker du stødige innesko med såle ikke sklir?  

Kilde: Risikorydding.no 

Assistep er nå klar for utprøving på sentralen 
I ny rammeavtale for Løfteplattformer og 
hjelpemidler til trapp (gjeldende fra 01.02.21) 
er det opprettet en post for støttesystem ved 
trappegang (post 17). Hjelpemiddelet Assistep 
forhandles av Hepro AS.  

 
En rekke vurderinger må til for å avklare om 
dette hjelpemiddelet kan innvilges: 

 

• Er det forsøkt med rekkverk på begge sider i hele trappen? Hvorfor er evt. ikke 
dette tilstrekkelig? Dette er enkel tilrettelegging som en må forvente gjøres først. 
NAV dekker ikke dette. 

• Er det vurdert/prøvd med trening av trappegang? Er det forsøkt ulike 
gangteknikker -gå sideveis etc.? 

• Beskriv brukers hånd-, arm-, skulderfunksjon og rekkevidde. 
• Har bruker et godt nok grep/styrke til å holde seg fast om man mister balansen? 
• Hvor mye plass er det oppe/nede for å få til en trygg av/påstigning? Bruker må 

komme seg helt opp og ned til gulvet ved hjelp av Assistep. Hvis det ikke er 
mulighet for trygg av-/påstigning anses ikke hjelpemiddelet for å være 
hensiktsmessig. 

• Behov for Assistep kan ikke begrunnes med trening eller bedring av 
gangfunksjon, men som et hjelpemiddel for selvstendig gange i trappen. Enklere 
og rimeligere løsninger må være prøvd ut først, og brukers funksjonsevne må 
forventes å være lik fremover.  

• I svingtrapp kan Assistep bare monteres i ytterløp. 
• Dersom man er usikker på noen av punktene over må det vurderes om trappeheis 

med sete er et mer hensiktsmessig alternativ. 

Ill: Pixabay 

Ill:  Assistep ETAC 
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NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken 
Nyhetsbrev mai 2021 

Nytt om digital søknad; hjelpemiddelbrukere kan nå følge 
status på egen sak.  
Ved å logge inn på Ditt NAV kan man se om saken er mottatt og behandlet. Dersom man har 
registeret telefonnummer eller e-post, vil man også motta varsel om det er en melding på Ditt 
NAV. Innen kort tid vil det også bli mulig å se om hjelpemiddelet man har søkt om er klar til 
utsendelse fra NAV Hjelpemiddelsentral. Løsningen vil videreutvikles basert på erfaringer og 
tilbakemeldinger. Her kan du lese mer om digitalisering av hjelpemiddelområdet.  

Brukerpass 
Brukerpassordningen er forankret i verdiene likestilling, selvbestemmelse, aktiv deltakelse, 
personlig og sosialt ansvar. Her kan du lese mer. Kontakt med oss om du tenker brukerpass 
er aktuelt for deg! 

Kurs om alarm og varsling, epilepsi, komfyrvakt og vandring 
Målgruppen for kurset er kommunale teknikere som har ansvar for 
og jobber med hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse. 
Deler av innholdet kan også være relevant for andre faggrupper eller 
personer. Det kan for eksempel være helsepersonell i kommunen, 

pårørende eller bruker selv. Du må ha tatt kurset «Teknikk og hjelpemidler» før du kan ta 
dette kursert om alarm og varsling på www.kunnskapsbanken.net. 

Hjelpemidler i skole og barnehager    
I forbindelse med bytte av skole, barnehage eller overganger er det viktig at hjelpemidler 
blir ivaretatt og flyttet i rett tid. Når det gjelder fastmontert utstyr for elever med syns- og 
hørselshemming; ta kontakt med oss!. Når det gjelder andre hjelpemidler som stoler, 
bord mm må flytting organiseres internt i kommunen, evt. i samarbied med foresatte. e. 
Les artikkelen «Gi alle elever en god og tilrettelagt skolestart» på 
www.kunnskapsbanken.net.  

Hør etter! 
Lise Neef og Line Bjørnerud ved NAV Hjelpemiddelsentral Nordland beskriver i denne 
artikkelen på www.kunnskapsbanken.net at tidlig innsats, oppfølging og samhandling for 
elever med hørselsutfordringer lønner seg.  

Ble hørselsskadd på jobb.  
Trine Strømnes, Fredrikstad, advarer sine unge kolleger om konsekvensene av å få 
nedsatt hørsel. Les mer i denne artikkelen i Fri Fagbevegelse.  

 



14

Medlemsblad for NHF Øst

 

Skidagen 
Fordommer stenger barn ute fra fritidsaktiviteter. Barn 
trenger voksne som lytter og tar dem på alvor, og som 
snakker med og ikke om dem. Som spør dem hva de 
selv ønsker. Se filmen fra Redd barna her. Den er 
basert på en sann historie. I denne lenken finner du 
flere fortellinger fra barn og unge med 
funksjonsnedsettelser.   

Rullestolbrukere diskrimineres i arbeidslivet 
I denne kronikken fra OsloMet skriver Elisabeth Ugreninov og Vegar Bjørnshagen at 
rullestolbrukere må søke på nesten dobbelt så mange jobbutlysninger for å bli invitert til 
et jobbintervju som likt kvalifiserte søkere uten funksjonsnedsettelser. Utilgjengelige bygg 
forklarte lite av forskjellsbehandlingen.   

Nytt om avtaler 
Kommer: Ny avtale for hørselshjelpemidler 
Avtalen trer i kraft 18.05.21. 
NY: Avtale for varslingshjelpemidler 
Avtalen gjelder fra 03.05.2021. 

Hurra for 17. mai! 
Gratulerer med dagen  
og god feiring 😊😊😊😊 

 
Del gjerne nyhetsbrevet med andre som kan ha nytte av det. 
Nyhetsbrevet sendes fast til alle ansatte ved Hjelpemiddelsentralen, kommunale kontaktpersoner i kommunene vi betjener: dvs. 
administrative/syns/hørsels/kognisjons- og barnekontakter, mottakssteder i kommunene, brukerutvalget ved NAV 
Hjelpemiddelsentral Øst-Viken, PPT-ledere i kommunene, NAV-ansatte, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Fagsenteret, alle 
Hjelpemiddelsentraler i landet og koordinatorforum ved Høgskolen i Østfold. 

Nyttige lenker 
Kurskalender HMS Øst-Viken 
Tilrettelegging og hjelpemidler på nav.no  
www.kunnskapsbanken.net.  
appbiblioteket.no 
www.hjelpemiddeldatabasen.no 
tidligere nyhetsbrev 

 

Kontaktinformasjon 
NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken 
Besøksadresse: Gamle Tindlund vei 3, 
1718 Greåker 
Postadresse: Postboks 173, 1720 Greåker 
Telefon: 40 70 28 01 
E-post: nav.hot.ost-viken@nav.no 

 

 

 

Ill. Pixabay 

Ill: Stillbilde fra filmen 
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• Hvilke kurs skal du på?
• Hvem betaler?
• Hvordan melde seg på?

Kommer du på kurs?

KURSMENY 2021

1.  Kurs for medlemmer i 
Valgkomiteen 

2.  Veileder til digitalt kurs 
og presentasjoner 

3. Samarbeidskurs SAFO  

4.   Presentasjon og  
kommunikasjon 

6. BPA-kompetanse  

7.  Husbanken – Bolig og lån 
gjennom kommunen 

8.  Organisasjonskurs.  
Styrearbeid

9. Høstkonferansen 

10.  Kurs for utvikling av 
likepersoner 

11.  Lovverk: Medlemmer 
i kommunal/fylkes-
kommunale råd 

12.  Helsekurs:  
interessepolitisk 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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JANUAR

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 komiteen 
skal arbeide etter i forhold til organisasjonens vedtekter.

MARS

Veileder til digitalt kurs og  
presentasjoner 
Tid:  17. februar 2021 
Sted: Digitalt
Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i lokallag og 
landsforeningslag 
Kursinnhold: Enkel gjennomgang av Zoom, med bruker
vennlig presentasjon 

Samarbeidskurs for SAFO i Østfold 
(Utsatt pga. korona)
Tid: Ikke fastsatt. 
Sted: Digitalt 
Målgruppe: SAFO Øst styret og styret i NFU Østfold
Kursinnhold: Mål, muligheter og tiltak for økt SAFO
samarbeid i Øst.

Presentasjon og kommunikasjon  
(Utsatt pga. korona)
Tid: Lørdag 13. mars 2021 fra kl. 10 – 16. 
Sted: Quality Sarpsborg 
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 deltak
else/ innlegg i debatter, møter og andre situasjoner.
Påmeldingsfrist: 5. mars 2021.

JUNI (UTSATT PGA. KORONA) 

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 
revisj on. 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

NB! Høstens kurs planlegges som vanlig, men vil kun 
bli gjennomført fysisk dersom smittevernråd tillater 
det. Muligheten for å arrangere kursene digitalt  
vurderes fortløpende dersom det blir nødvendig.  
Det vil være mulig å koble seg på digitalt på kursene 
for medlemmer av andre NHF/SAFO-regioner. 
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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 lands
foreninger som enten fungerer som likepersoner, er 
sertif iserte 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

BPA-kompetanse
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 lov
verk, Kommunenes plikt til samarbeid. Fritt brukervalg 
og konkurranse i markedet om å levere BPA tjenster til 
bruke rne. Konsekvenser av kommunalt samarbeid om 
konsesjonsgrunnlag. 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 
forvalt ningsområdene 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/SAFOregioner.
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/ 
fylkes-kommunale 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 året.   

Hvordan melde seg på kurs?
Ønsker du å melde deg på kurs som er presentert i kurskatalogen? Ta kontakt med styret i 
ditt lokallag/landsforening, evt. Arild Karlsen på arild@karlsenpost.no eller soraya.baker@
nhf.no. Vi vil da være behjelpelige med opplysninger og påmeldingsskjema som skal sendes 
i retur til NHF Øst sitt 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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Terapiridning
Tilrettelagt ridning med LKB Akershus

Vi i LKB Akershus startet året med å invitere til tilrettelagt ridning. Terapiridning er en 

metode innen fysioterapi hvor hestens bevegelse er grunnlaget for behandlingen.

Ifølge Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for 
Terapiridning, er denne behandlingsformen særlig 
gunstig ved opptrening av balanse, styrke, symme
trisk muskelarbeid og koordinasjon. Måten du sitter 
på, og hestens bevegelser, kan løse opp spenning 
og spasmer i muskulaturen. Når hesten skritter, gir 
dette det samme bevegelsesmønsteret på bekkenet 
som normal gange gir. Slik kan ridning gi bedre 
gange. Medvirkende årsak er at man får bedre 
bevegelighet, bedre balanse og bedre kroppskon
troll. Alle sanser blir aktivert. 
 
Det var en spent gjeng som møtte opp på Stall 
Nordstjerna en kald formiddag i januar! Noen hadde 
ridd før, mens for andre var det første gangen. For å 
komme opp på hesten har de en rampe slik at man 
kommer høyere opp enn hesten, og kan komme seg 
lettere av og på. Noen ville sitte uten sal, mens 
andre må ha sal og stigbøyler for å kunne ri. Vi er 
alle ulike, og alt ble lagt til rette for hver enkelt! 
Ridningen foregikk på trygge, vante hester som har 
erfarne leiere. Man ble leid rundt og rundt ride
banen. Noen fikk nok av 23 runder, mens andre ble 
sittende på hesteryggen i 1015 minutter. 

Hest er gøy! Store smil på alle deltakere! Tilbake
meldinger er bl.a.:  Fikk løst opp godt i bekkenet, 
det føltes bra! En fikk endelig drømmen sin oppfylt 
med å sitte på hesteryggen! Noen ble også litt støle, 
og det er en god følelse når man vet at man har fått 
brukt muskler man ikke har brukt så mye i det siste! 

Nå når alle andre planer er satt på vent pga. covid
19, så er det så flott å kunne invitere til en aktivitet 
som skjer utendørs med stor entusiasme og glede. 
Det var godt innenfor gjeldende smittevernregler, 
slik at smittefaren var minimal når vi brukte munn
bind og holdt god avstand til hverandre. Det ble 
brukt 2 hester på ridebanen. 

Er det noen som er interessert i terapiriding i sin 
kommune, så ta kontakt med kommunen og hør om 
det er noen som driver med dette.  

Skrevet av Torhild F. Magnussen og 
Hilde G. Normann

For å tilby terapiridning trenger man en fysioterapeut 
som har etterutdanning innen terapiridning. Det er 
dessverre få fysioterapeuter som har denne etterut
danningen og det kan være vanskelig å finne tilbudet. 

Vår instruktør har flere års erfaring med å arrangere 
terapiridning sammen med en fysioterapeut som har 
denne etterutdanningen. Med vår instruktør og trygge 
og vante hester var vi i gode hender.
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Lite offensiv likestillingsredegjørelse,  
men med ett lyspunkt
13. april presenterte kultur og likestillingsminister Abid 
Raja regjeringens årlige likestillingsredegjørelse. Rede
gjørelsen er en viktig milepæl for oss politisk, fordi den 
viser hvor regjeringens står med tanke på funksjons
hemmedes likestilling og hva den vil gjøre for å bekjempe 
den diskrimineringen som skjer.
Likestillingsredegjørelsen ble en nokså skuffende seanse, 
på samme måte som i fjor. Statsråden gjør rett nok en grei 
analyse av utenforskapet funksjonshemmede opplever, 
men peker først og fremst på gamle grep og regjeringens 
likestillingsstrategi som botemiddel. Det til tross for at 
regjeringen har fått hard kritikk for en defensiv politikk 
som ikke tar oppgjør med menneskerettsbrudd og diskri
minering.
Ett nytt grep be likevel presentert – regjeringen vil sette 
ned et mangfoldsutvalg som skal utrede hvordan vi sikrer 
et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet. 

Utvalget skal blant annet kartlegge hvilke holdninger og 
utviklingstrekk som påvirker mangfold og annerledeshet, 
og hvilke grep vi må ta for å fjerne fordommer og bedre 
kunnskapen om menneskerettighetene. (Kilde: Like
stillings redegjørelsen)
Vi har lenge stilt krav til regjeringen om en offensiv poli
tikk som sikrer at funksjonshemmede blir anerkjent som 
hele mennesker som skal kunne delta på alle samfunnets 
arenaer og i alle livsfaser. Nyheten om mangfoldsutvalget 
er et signal om at vi har blitt lyttet til. Nå forventer vi at 
regjeringen leverer på en likestillingspolitikk for frem
tiden. Vi forventer klare linjer for en politikk som bygger 
på menneskerettighetene og sørger for at de blir innfridd.

Nye svekkelser av boligkravene
Samme uke som likestillingsredegjørelsen ble lagt frem 
kjempet også NHF mot nye svekkelser av boligkravene. 
Regjeringen har tatt initiativ til både å svekke plan og 
bygningsloven når det gjelder føringer om universell 

Politiske seire og skuffelser
Saken vår har stått på politikernes dagsorden flere ganger i det siste, både i 

Stortinget og regjeringen, og i forbindelse med partienes landsmøter. Regjeringen 

imponerer ikke, men vi ser at vi setter stadig større fotavtrykk i politikken.
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Ann-Helen
Skogly
43 år. NHF Trøndelag
Brenner for like
muligheter og rettigheter
for alle. 

Inger
Kassig Svenning
35 år. NHF NordNorge
Brenner for BPA

Severin
Minime-Brunes
30 år. NHF Nord Vest
Brenner for Universell
Utforming

Hilde Sofie
Nilsen
30 år. NHF Øst
Brenner for servicehund og
BPA

Martine
Eliassen
30 år. NHF Trøndelag
Brenner for full likestilling

Birgitte
Holmsen Kristiansen
38 år. NHF Oslofjordvest.
Brenner for Holdninger og
likepersonsarbeid

nhfungvoksen@outlook.com
NORGES HANDIKAPFORBUND UNGVOKSEN

NYHETSBREV
NHF UNGVOKSEN

Våre fysiske samlinger er for tiden byttet ut med webinarer pga pandemien.
Men vi har så langt hatt: Yoga webinar med Tinna Luel i mars og 
"Skatte og Skattemelding" webinar med Hallgeir Kvadsheim i april.
Begge foregikk på Zoom, og var vellykkede webinarer med godt oppmøte av både nye og
kjente ansikter. 
Vi har fått mange innspill om hva dere ønsker å ha som tema på webinar fremover, og dette
setter vi stor pris på!
UngVoksen har opprettet en egen hjemmeside på siden til NHF, og en "liker" side på Facebook 
som er i tillegg til UngVoksen gruppa. Vi oppfordrer alle til å bruke disse aktivt og kom gjerne
med innspill og ønsker til temaer på webinarene.

NHF UngVoksen: 
Ung voksen er et nettverk av og for unge voksne i Norges
Handikapforbund. Jobber for å lage gode innholdsrike samlinger (nå
webinar) med relevante temaer. Vi jobber også med likestilling og
menneskerettigheter.

Ressursgruppa NHF UngVoksen:

Hva har skjedd siden sist:

Hva skjer fremover:
WEBINAR SERVICEHUND 19. MAI KL 18

Vi planlegger å få til et webinar i juni, men dette kommer vi tilbake til.

Arbeidet vårt er basert på og drevet av engasjerte folk og frivillig innsats. Vi
trenger alle som har lyst til å bidra med sitt engasjement, sin kunnskap og tid og
håper det er flere som vil være med på å gjøre UngVoksen til et godt og viktig
tilbud til medlemmene i alderen 28-45 år. Vi ønsker å høre fra deg!

utforming i formålsbestemmelsen og å gi 
kommunene unntak fra å følge lovens krav – 
et forslag vi har advart sterkt imot. Saken ble 
behandlet i Stortinget, og før det hadde vi 
sendt både høringssvar og eposter til stor
tingspolitikerne med oppfordring om å 
stemme imot regjeringens forslag. Forslaget 
ble dessverre vedtatt, men vi fikk politikernes 
oppmerksomhet om hvor viktig det er å sikre 
et tilgjengelig boligmarked.

Likeverdsreform uten likestilling
Like før påske lanserte regjeringen Likeverds
reformen. Den handler først og fremst om å 
gjøre hverdagen enklere for familier som har 
eller venter barn med funksjonsnedsettelse 
– om barns tjenester og rettigheter og tilbu
det til pårørende. Regjeringen imponerer hel
ler ikke her, med flere allerede eksisterende 
og uforpliktende tiltak, og så godt som ingen 
analyse av utenforskapet funksjonshemmede 
opplever eller tiltak som skaper likestilling.

God uttelling i partienes politikk
De politiske partiene er i gang med sine 
landsmøter – noen har gjennomført, noen er 
rett rundt hjørnet og andre er under planleg
ging. Og i denne sammenhengen ser vi at 
pådriverarbeidet vårt har gitt gjennomslag. Vi 
har jobbet systematisk over tid med å fortelle 
de politiske partiene hvordan en likestilt poli
tikk for funksjonshemmede bør se ut. Vi har 
delt likestillingsstrategien vår som et godt 
bidrag til arbeidet de gjør med å skrive parti
enes politiske program.
Når vi leser partienes utkast til partiprogram 
og de nylig vedtatte partiprogrammene, ser vi 
at flere politiske partier begynner å forstå at 
funksjonshemmedes utenforskap handler om 
diskriminering, og at det trengs et reelt like
stillingsløft, med virkningsfulle grep på sam
funnsnivå. Vi ser også at et flertall av partiene 
leverer en langt mer offensiv likestillingspoli
tikk overfor funksjonshemmede enn vi har 
sett noen gang. Vi kommer tilbake med grun
dige vurderinger av partienes politikk når alle 
partiene har gjennomført landsmøtene og 
vedtatt programmene. Da skal vi også binde 
partiene til løftene de har gitt og si ifra om at 
vi forventer at de sørger for at løftene blir rea
lisert.
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Tlf: 22 80 08 00 | post@ragnsells.no | www.ragnsells.no

Nettec AS
Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40   •   www.nettec.no

Kolbotnveien 8
1410 Kolbotn

Tlf. 934 81 410

             https://nb-no.facebook.com/AttentusKolbotn/

Vi leverer byggestrøm 
fra 63A og opp til 630A 

230/400V

Epost: post@vikenem.no

Telefon: (+47) 401 04 011

vikenem.no

Tlf: 63 85 70 70
post@hsbank.no 

www.hsbank.no

Lillengveien 10, 1621 Gressvik

Mobil: 996 13 495

www.stalltonheim.com

VI HAR JOBBET MED 
VEIMERKING SIDEN 1948

Ze Bra Vei tilbyr alle produkter og tjenester innen 
veimerking, plassoppmerking og fresing av asfalt.
Vi har drevet med dette siden 1948 og er en av de 

største i landet med kapasitet, utstyr og antall 
meter lagt ut i året.

Våre medarbeidere har lang erfaring og høy 
kompetanse, og leverer de beste tjenestene innen 

trafikksikring, planlegging og prosjektering. Du kan 
alltid stole på å få jobben gjort innenfor avtalte 

rammer og med svært god kvalitet.

zebra.nopost@zebra.no 69 24 06 50post@zebra.no | zebra.no | 69 24 06 60

Tlf: 69 13 04 10 

e-post: ostfold@aof.no 
www.aofostfold.no 

movar@movar.no  |  www.movar.no

E I D S V O L L

B Æ R U M

Tigre Norpukk AS
Minne Industriområde 41, 2092 Minnesund, Tlf. 91 87 57 01

_________________________________________________________

Arve Frydenlund
Låkegutua 16, 2070 Råholt, Tlf. 95 15 45 55 

_________________________________________________________

Romerike Tak og Membran AS
2022 Gjerdrum, tlf. 63 99 28 89

 
 Lås & Prosjekt AS

1309 Rud, tlf. 46 94 88 06

S K I
Extra Plass Minilager AS

1400 Ski, tlf. 64 87 29 99

N E S
Fenstad Regnskapskontor AS

Droggetoppen 2, 2150 Årnes | Tlf: 63 91 29 00 | www.fenreg.no

  
Øverby Plan og  Byggservice

Gunhildrudveien 40, 1930 Aurskog, Tlf: 63 86 30 71

A U R S K O G - H Ø L A N D

Å S
Transporttjenester AS

1430 Ås, tlf. 64 94 36 10
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Kryssord løsning forrige utgave

SuDoku Løsning 
forrige utgave

SuDoku
7

7 5 6 2

8 6

4 3 7

5 1 9

6

8 3 9 7 5

5 6

6 1 4

3 9 5 8 4 2 7 1 6

7 6 2 1 9 3 5 4 8

4 8 1 7 5 6 9 3 2

8 4 7 6 3 5 2 9 1

6 1 9 2 8 4 3 7 5

2 5 3 9 1 7 6 8 4

9 3 8 5 2 1 4 6 7

1 2 6 4 7 9 8 5 3

5 7 4 3 6 8 1 2 9

Vi slÅss hver dag for å være blant de aller billigste

“Vi gir oss 
aldri på pris!”

KIWIs PRISLØFTE
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Vi slÅss hver dag for å være blant de aller billigste

“Vi gir oss 
aldri på pris!”

KIWIs PRISLØFTE
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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!
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G J E R D R U M

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

Rådhusveien 4,1940 Bjørkelangen | Tlf. 63 85 42 20

post@sigmaregnskap.no | www.sigmaregnskap.no 

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

Holterveien 4 G , 1448 Drøbak
Tlf : 476 11 200

Drøbakveien 466, 1449 Drøbak
Tlf : 940 19 950

www.altiasfalt.no | T: 957 93 430

E N E B A K K

E I D S V O L L

www.saltosystems.no

www.almeli.no

Elektro - Tele - Data - Sikkerhet

www.eltera.no  •  Tlf. 90 14 01 00

Flere utfordringer
en leverandør

- oljetanksanering, tørrsuging, tette avløp
24 timers vakt telefon: 815 00 088

www.klmas.no

A S K E R B Æ R U M

F R O G NAURSKOG-HØLAND

Tannlege 
Inger Hattestad Henriksen
Kirkeveien 230, 1383 Asker

      Tlf: 66 78 78 17
www.tannlegehenriksen.no

Thorvaldsen Entreprenør AS
Bygg og anleggsvirksomhet

Rudsletta 90, 1351 Rud

Tlf. 67 15 01 90 • 934 87 116

Epost: vs@sandaas-fjell.no

L Ø R E N S K O G

E N E B A K K

Torstadbakken 4, 1395 Hvalstad
www.nitschke.no

Råholt AS
Gladbakkvegen 1, 2070 Råholt

Tlf. 63 95 12 00
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www.okaba.no
Tlf: 46 91 62 36

mob : 99554109 | epost: mortror@gmail.com

gk@romereiendom.no | www.romereiendom.no

Mob: 452 06 120 | epost: post@rogerror.no

S K E D S M O

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

Sentralbord: +47 77 75 27 00
firmapost@consto.no

Tlf: 40 49 49 92  | www.saetherelektriske.no

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

firmapost@entreprenorservice.no

L Ø R E N S K O G

T: +47 22382800 | post@inventech.no

www.inventech.no

Norge@schiedel.com  | www.schiedel.com

N I T T E D A L

Hydraulikkteknikk AS
www.hydraulikkteknikk.no

Støtter NHF Nittedal

N E S

N A N N E S T A D

Entreprenørselskapet Johs Granås AS
2030 Nannestad, Tlf.  63 99 99 10

firmapost@johsgranas.no

NITTEDAL
Stasjonsveien 69, 1482 Nittedal

Tlf: 67 07 21 61

                                                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)

Tlf. 412 67 140 • www.atg.no

N I T T E D A L

www.unibak.no

L Ø R E N S K O G
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Avd. Regnbuen Gjennvinning, mottak av alt avfall
Regnbuevegen 4, 1405 Langhus

Regnbuen: Tlf 64 86 31 03  Fax. 64 86 10 17
Tlf. 64 86 31 03 Fax. 64 86 32 95

www.follotruckutleie.no

S K I

U L L E N S A K E R

U L L E N S A K E R

Tlf: 63 94 75 20

www.ullensakerrenholdsteknikk.no

Sxhmitz Cargobull Norge AS
Hovinmovegen 14, 2060 Gardermoen

Tlf. 23 96 14 00

www.darrensaines.no

Archihus | Brygga 11, 2317 Hamar
Tel: 951 12 700 | post@archihus.no

www.hellvikhus.no/forhandlere/romerike/

E-post: jessheim@dittapotek.no
Vi er på Facebook!

Tlf: 63 99 50 50
www.herstuamiljo.no

AKERSHUSGARTNEREN AS
Dyrskuveien 9
2040 Kløfta
Tlf: 97698108/97118457
Email: agartner@agartner.no
www.agartner.no

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

totalrorservice.no   •  tlf. 64 87 67 00

 Takstpartner
 Alt av taksering i Oslo og Akershus

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

S Ø R U M

SALG  SERVICE MONTASJE DUKPORTER 
LASTESYSTEMER GARASJEPORTER INDUSTRIPORTER

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

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

V E S T B Y

Å S

anonym giver

Vestby Storsenter

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

advonico.no

S K E D S M O U L L E N S A K E R

fasec.no
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Hananbakken 22, 1529 Moss
Tlf. 69 26 73 00

www.formogstanse.no

F R E D R I K S T A D

F R E D R I K S T A D

Produksjonsveien 16, 1618 Fredrikstad
E-post: post@veggogtak.no | Tlf: 69 31 12 30

www.veggogtak.no

Skade og Lakk AS
Smørbøttaveien 7, 
1617 Fredrikstad

Telefon 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no

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

Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen
Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no H A L D E N

E I D S B E R G

S K I P T V E T

R Y G G E
M A R K E R

M O S S

Transport verden over siden 1859

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

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

Smått eller stort
– kontakt meg i dag

Jernbanegata 10, 1767 Halden
Tlf. 69 17 86 10

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

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 årHar hindret rust i over 50 år

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

 
 

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

tlf. 69 81 17 05 | www.westlieas.no

Marker kommune
1870 Ørje

bilbutikk1.no

A S K I M

S A R P S B O R G

T R Ø G S T A D

Tlf. 91 53 50 92

Skulle uhellet være ute! 
Nødtelefon alle dager
tlf : 45 12 84 20

Tlf: 21 93 9478

T:69 20 20 20 | www.mosstotakt.com

Kroksundveien 743, 1860 Trøgstad
Tlf. 952 23 085

FVA AS 
Vikerfjellet 21, 1622 Gressvik

H A L D E N

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

Dronningensgate 4, 1530 Moss
Tlf 69 25 52 36

M O S S

Kongensgate 18A, 1530 Moss
Tlf. 69 20 85 00 • https://varnaregnskap.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: 971 10 207
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: Maren Huseby 
Ullerudåsen 11A, 1447 Drøbak
Tlf: 417 61 685 
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 75 546
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: Jostein Rygge
Mellomveien 11, 1820 Spydeberg
Tlf: 958 30 085
e-post: jr@nerdefabrikken.no 

NHF Moss og omegn
Leder: Dagfinn Glad 
Elgveien 26A, 1534 Moss 
Tlf: 934 60 198
e-post:  dagfinn.glad@mac.com 

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst

HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
Tlf.: 482 63 222
e-post: ostfold@hbf.no
Post: HBF Ø c/o Fredrik Fjeld Johansen, 
Syrinveien 3 A, 1636 Gamle Fredrikstad

LFN Østfold
(Landsforeningen For Nakkeskadde)
Leder: Jane Anita Jensen
Tråklestinget 29, 1537 Moss
Tlf: 69 25 95 75 / 995 94 760
e-post: j-anita@online.no 

LFS Østfold
(Landsforeningen For Slagrammede)
v/ Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf:  69 34 03 24 / m. 476 58 350 
e-post: aoberg@getmail.no

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

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

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

NHF Sarpsborg 
Leder: Marita Hirth
Postboks 17, 1713 Grålum
Tlf: 918 41 077
e-post: post@nhfsarpsborg.no
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no/

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

NASPA 
(Norsk forening for Arvelig Spastisk  
Paraparese/Ataksi)
Leder: Jarle Sterner
Gneisveien 62, 1430 Ås
Tlf: 90 28 277
e-post: jsterner@online.no / naspa@nhf.no

AMC
(Landsforeningen for Arthrogryposis  
Multiplex Congenita)
Leder: Monica Haugen
Mobil: 41218357
E-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no 

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

FREDRIKSTAD og HVALER

Nedre Tomtegt. 2/4, 1651 Sellebakk
Tlf: 69 35 76 70 - www.viuno.no

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.
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TA VARE PÅ HVERANDRE
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