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Støttekontakt 
for knapper  
og glansbilder 

El-rullestoler  
med senterdrift:
ManøvrEringEnS  
MEStErE

Utestengt fra  
arbeidslivet?
Start din EgEn  
bEdrift

SarEng aMini (22):

 Jeg ble  
sterkere  av «ingen grenser»



Befriende
løsninger
- mer energi og livsglede

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

post@bardum.no  |  tlf.nr: 64 91 80 60   www.bardum.no

I en hektisk hverdag bør det være en selvfølgelighet med 
befriende løsninger som gjør hverdagen enklere og mer 
funksjonell. Det kan bety bedre søvn for store og små, og 
forenklede situasjoner i løpet av dagen; enten det er 
kommunikasjon, bespisning, trening eller deltagelse.

En elektrisk hev og senk barneseng med 
lavt innsteg (32 cm) som kan gi barnet 
muligheten til å komme seg inn og ut av 
sengen på egenhånd. Dørene kan åpnes 
helt i front og er sikret på utsiden. Sengen 
har også et sikkerhetspanel som beskytter 
mot klemfare.

En dynamisk hodestøtte som gjør det 
mulig å rotere hodet med kontrollerte 
og presise bevegelser. Nakkemuskel-
aturen trenes ved holde hodet i balansert 
posisjon. 

Headpod er ideell for kommunikasjon, 
som øyestyring og i spisesituasjonen, og 
vil forenkle daglige aktiviteter.

God posisjonering forebygger og gir 
god søvn. Med Simple Stuff Works 
oppleves posisjonering som behagelig 
uten forstyrrende lyder. Dette systemet 
gjør individuell posisjonering enkelt.

Lisa

Headpod 

Simple Stuff Works

- En tryggere og forenklet hverdag

- Behagelig og enkel i bruk

- Et lydløst og enkelt 
posisjoneringssystem
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Hvor mye er livskvalitet verdt? Dette 
spørsmålet er underliggende i repor-
tasjen om Nils Johan Ottershagen, 
som du leser på de følgende sidene i 
denne utgaven av Handikapnytt.

37-åringen fra Aurskog-Høland 
har et kommunalt vedtak på at han 
trenger støttekontakt tre timer i uka 
for å kunne ha en aktiv fritid, men 
den samme kommunen har så langt 
ikke klart å finne noen som kan påta 
seg oppgaven.

Det er kanskje ikke så rart at 
 rekrutteringen står i stampe når 
 lønna til en støttekontakt bare er på 
115 kroner i timen, uten fulle sosiale 
rettigheter.

Selv om mange kommuner ligger 
noe over Aurskog-Hølands nivå, er 
støttekontakter som oftest svært 

billig arbeidskraft. Men her som 
ellers er det ingenting som heter 
gratis lunsj. Prisen for kommunal 
gjerrighet betales av mennesker som 
ofte må vente forgjeves på å få den 
støttekontakten de har behov for. 

Historien om Nils Johan er over-
hodet ikke enestående, bekrefter 
Norsk Forbund for Utviklings-
hemmede. Men ofte kjemper 
 brukere, pårørende og verger mot 
kommunene på så mange fronter 
samtidig at retten til støttekontakt 
går under radaren. Ikke alltid er folk 
klar over rettighetene sine heller. 
Dermed blir problemet usynlig.

Støttekontakter utfører en jobb 
som er av stor betydning for livs-
kvaliteten til mange mennesker, men 
de lønnes med knapper og glans-

bilder. Selvsagt er det slik at lønns-
nivået sier noe om statusen til 
bruker gruppa, oppgavene og 
 arbeidstakerne det gjelder. Gi dem 
et løft!

NB! Hvis du som leser dette, selv 
er støttekontakt eller avlaster, bør 
du sette deg inn i «Paragrafjungel-
en» på side 37. Kanskje har du 
penger til gode?

En ting til forresten, før du 
 kaster deg over resten av bladet: 
Har du sett de nye nettsidene våre? 
På Handikapnytt.no skjer det alltid 
noe nytt.

Luselønn
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6	 	 	Nils	Johan	venter	
forgjeves���
Kommunen har vedtatt at Nils 
Johan Ottershagen skal ha  
støttekontakt, men de finner 
ingen til å gjøre jobben.

10		 	Inspirert	til	å	bli	
gründere��
Deltakerne på Handikapfor
bundets jobbverksted lærte 
 hvordan de kan skape sin egen 
arbeidsplass.

colorlab.no
The Norwegian Color Research Laboratory 

18 12�	 	Ernas	handikap
program�

� � �Dette vil Erna Solbergs regjering gjøre 
for funksjonshemmede.

14	� Gutten	på	tur�� � �� �
Sareng Amini visste ikke opp og ned på et 
stormkjøkken før han ble med i «Ingen 
grenser».

18�� 	Hverdagskapitalisten�� �
Tembo Simon (bildet) fra Uganda har fått 
fart på forretningene sine, kunnet gifte 
seg og få barn. Fordi han har fått tilgang 
til mikrolån.

25	� Stolene	som	snurrer� 
   Elektriske rullestoler med senterdrift 

kan snu på en femøring. Vi tok dem med 
på utprøvingsbanen.

 

30	� 	Vekk	i	veggen�� �
Finsk innovasjon vil løse  
plassutfordringene med skyvedører.

32	� ��Slår	ring	om		
lagkameraten	sin��
Fotballgutta i FK Vestre ble belønnet 
med landskampbilletter for hvordan de 
inkluderer Petter.

35�� 		Minneord	over	Odd	
Walter	Syltevik	�
�Den tidligere forbundslederen i Norges 
Handikapforbund ble 78 år.

38�� Kryssord

Telenor Open Mind 
Telefon:  67 89 00 00
e-post: openmind@telenor.com 
web: www.telenor.no/openmind
Twitter: twitter.com/TelenorOpenMind/ 
Facebook: Telenor Open mind

Arbeidsgivere, deltakere  
og samfunnet blir alle  
vinnere – når mennesker 
inkluderes i arbeidslivet 
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Jobben med å gi Nils Johan (37) en meningsfull fritid er så dårlig betalt at ingen vil ha 
den. En støttekontakt i kommunen hans tjener bare 115 kroner timen.
Tekst og foto: Ivar Kvistum

Med stor innlevelse og fryd forteller 
Nils Johan Ottershagen om hvordan 
han brukte å dra på kjøretur med den 
tidligere støttekontakten sin, som slut-
tet for lenge siden. Noen  ganger kjørte 
de helt til Sverige for å handle snop.

En gang ble de stoppet i kontroll av 
to pene, svenske politidamer. Med et 
lurt smil forteller Nils Johan hvordan 
de to norske karene skrudde på  sjarmen 
så de fikk kjøre videre.

– Jeg liker å kjøre bil. Lastebil, sier 
37-åringen og viser med hånda hvordan 
man drar i snora som får det store hor-
net til tute. Da gjelder det for  andre 
trafikanter å komme seg av veien.

Nils Johan er utviklingshemmet og 
bor i sin egen tilrettelagte leilighet i et 
bofellesskap på Bjørkelangen i 
 Aurskog-Høland kommune i Akershus. 
Nesten hver dag drar han på jobb i 
tiltaksbedriften Neverstua i nabobygda 
Løken. Der liker han seg godt.

Etterlyst: Støttekontakt
Men han skulle gjerne hatt mer å ta seg 
til på fritiden. Kanskje se Lillestrøm 
spille på Åråsen. Inspisere de flotte 
bilene på et amcar-treff. Bruke fiske-
stanga si mer. Dette er slike ting som 
Nils Johan liker å gjøre, men som kan-
skje ikke fenger mange nok av de andre 
i bofellesskapet til at det passer å gjøre 
det til en felles utflukt.

Nettopp for at fritiden skal opp leves 
rikere, har Nils Johan et kommunalt 
vedtak på tre timer støttekontakt i uka. 
Dette skal han bruke til å «delta i sosiale 
aktiviteter», som det heter i vedtaks-
dokumentet. Fra før har han 35 timer i 
uka med assistanse i  hjemmet.

Problemet er bare at ingen er villig til 
å ta på seg jobben med å gi Nils Johan 
med sosiale aktivitet. Broren hans, Lars 
Erik Ottershagen, er ikke i tvil om 
 årsaken:

– Det er altfor dårlig betalt å være 
støttekontakt.

Ingenting igjen
Aurskog-Høland kommune betaler 
nemlig støttekontaktene bare 115 kroner 
i timen. I tillegg kommer 300 kroner i 
måneden for å dekke utgifter i forbin-
delse med jobben. Kommunen yter 
verken sykelønn eller feriepenger, fordi 
støttekontakter er definert som opp-
dragstakere og ikke arbeidstakere.

Selv om betalingsnivået varierer noe 
fra kommune til kommune, er ikke 
 Aurskog-Høland et unikt tilfelle.

– Dette er noe de fleste gjør ved siden 
av, som en liten bijobb. Etter at du har 
dekket dine egne utgifter og betalt 50 
prosent i skatt, er det i  praksis ingenting 
igjen, sier Lars Erik Ottershagen.

– Selv er jeg selvstendig nærings-
drivende håndverker. Hadde jeg gitt 

mine ansatte like dårlige vilkår, ville jeg 
vel blitt satt inn, bemerker Lars Erik 
tørt.

Den forrige støttekontakten til bror-
en så det ikke engang som bryet verdt å 
levere timelister til kommunen. Etter 
hvert måtte han prioritere annerledes. 
Det siste året har ikke Nils Johan hatt 
noe tilbud i det hele tatt. Vedtaket om 
støttekontakt har han hatt siden 2009, 
men ordningen har har i praksis bare 
fungert i to korte perioder.

Trygghet og tilhørighet
Siden 2009 har Lars Erik Ottershagen 
vært oppnevnt som verge for broren 
sin. Selv bor han i en annen kommune 
og kan ikke følge opp hver dag. Nils 
Johan er svært knyttet til faren sin, som 
han har bodd sammen med i mange år. 
Nå er faren i 70-årene.

Lars Erik tenker framover og mener 
det er viktig at Nils Johan får hjelp til å 
bygge opp en best mulig tilværelse i 
egen bolig allerede nå. Han trenger å 
føle trygghet og tilhørighet. Derfor har 
det vært viktig for Lars Erik å få på 
plass vedtaket om støttekontakt.

– Men ingenting skjer. Kommunen 
har bestemt at han skal ha tre timer 
støttekontakt, men selv gjør de ingen-
ting for å følge opp sitt eget vedtak, sier 
Lars Erik.

Gledet seg for tidlig
Dagen etter at Handikapnytt besøkte 
Nils Johan i leiligheten sin på Bjørke-
langen, fikk han beskjed om at kommu-
nen hadde funnet en person. Nils Johan 
ble glad. Men han gledet seg for tidlig.

– Nils Johan var på meg flere gang er 
og lurte: hvem blir støttekontakten min. 
Vi hørte ikke mer. Etter tre uker sendte 
jeg et brev til kommunen der jeg lurte 
på hva det ble til. Da fikk jeg beskjed 
om at personen som var tiltenkt 
 jobben, hadde trukket seg. 

– Dette var noe Nils Johan gledet seg 
til. Nå vet jeg ikke hva som skjer, sier 
Lars Erik.

Marit Krogh kommer innom Nils 
Johan Ottershagen i leiligheten hans på 
Bjørkelangen. Hun har jobbet med om-
sorgsarbeid for utviklingshemmede i 
mange år. Etter at hun ble pensjon ert, 
har hun tatt oppdrag som støttekontakt, 

Livskvalitet  
til luselønn

HØYERE STATUS: Lars Erik Ottershagen er opprørt over at jobben med å gi Nils Johan og 
andre med utviklingshemning en rikere fritid, er så dårlig betalt.

BILENTUSIAST: Nils Johan Ottershagen 
elsker biler og bilturer. Men uten 
 støttekontakt kommer han seg ikke ut 
så ofte som han ønsker.
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både i Aurskog-Høland  kommune og 
i nabokommunen  Trøgstad i Østfold. 

Dermed har hun erfart hvor ulikt 
ordningen praktiseres i ulike 
kommun er, både når det gjelder 
 betaling, godtgjøring for utgifter og 
ikke minst hvordan kommunene 
 følger opp støttekontaktene.

Hun mener det ikke bare dårlig 
lønn som gjør det lite attraktivt å 
være støtte kontakt. Det er også 
 viktig å tilby  arbeidstakerne 
 utviklingsmuligheter og en opp-
levelse av å bety noe.

– Sørg for at det er interessant å 
stille opp. Gjør støttekontakten til en 
del av teamet som arbeider med å 
oppfylle brukernes behov, opp-
fordrer hun.

Lavt prioritert
Lars Erik Ottershagen engasjerer seg 
ikke bare på grunn av broren sin. Han 
er opprørt over at et viktig tilbud til 
de aller svakeste innbyggerne skal 
være så lavt prioritert at det i praksis 
ikke fung erer for dem som trenger 
det mest. 

– Nils Johan har jo meg til å stå på 
for seg. Men hva med alle de andre? 
spør Lars Erik Ottershagen.

Når Lars Erik møter vergene til 
Nils Johans naboer, kommer det fram 
at mange er i samme situasjon og har 
liknende erfaringer. Han mener opp-
skriften på en velfungerende støtte-
kontaktordning er enkel: Anstendig 
lønn, skikkelige arbeidstakerrettighet-
er og solid faglig oppfølging.

Vil gi støtte
kontaktene et løft
Aurskog‑Høland 
 kommune vil ta grep for å 
gjøre det mer attraktivt å 
bli støttekontakt.

– Vi tar ansvar for 
vedtakene vi fatter, 
men må medgi at det i 
enkelte saker er en stor 
utfordring å rekrut‑
tere støttekontakter, 
sier Lasse Fure, som 
er  kommunalsjef for 
helse og rehabilitering i 
Aurskog‑Høland.

Fure understreker 
at problemene varierer 
fra oppdrag til oppdrag. 
Det er ikke like vanskelig 
bestandig. 

– Jeg har ikke vært så 
lenge i denne kommunen, 
men min tidligere erfaring 
fra sektoren er at det ofte 
er krevende å  rekruttere 
støttekon takt er, sier 
Fure.

Han har ingen konkret 
forklaring på hvorfor 
Aurskog‑Høland bare 
betaler støttekontaktene 
sine 115 kroner timen.

– Det er ingen bevisst 
strategi som ligger bak. 
Antakelig er det bare 
fordi det har ligget på 
dette nivået lenge.

Nå varsler imidler‑
tid Lasse Fure at det 
 kommer en gjennomgang 
av hele støttekontakt‑
ordningen, hvor betaling 
er en av flere faktorer 

de vil se på. Bakgrunnen 
er signaler fra kom‑
munesektorens organ‑
isasjon KS, blant annet 
etter at Sivilombuds‑
mannen rettet et kritisk 
blikk mot den svært 
 vanlige praksisen å 
definere støttekontakter 
som oppdragstakere 
i stedet for vanlige 
arbeidstakere.

– Min erfaring er at 
et godt faglig tilbud er 
vel så viktig for rekrut‑
teringen. Derfor vil vi se 
på hvordan vi kan styrke 
veiledning og oppfølging 
av støttekontaktene, sier 
Fure.

Aurskog‑Høland 
 kommune lyser ut still‑
inger som støttekontakt 
med jevne mellomrom, 
cirka to ganger i året. 
Alle aktuelle kandidater 
tas inn til intervju når 
det er behov for støtte 
kontakt til en enkelt 
bruker. I forbindelse 
med intervjuene blir 
det gitt informasjon om 
 tjenesten og veiledning.

Aurskog‑Høland 
 kommune oppgir at 
støtte kontaktenes 
utgifter dekkes med et 
fast, månedlig beløp som 
er individuelt beregnet 
etter brukerens behov, 
fra 300 kroner til 800 
kroner.Mange står uten tilbud

Mange er i samme 
situasjon som Nils Johan 
og får ikke støttekontakt 
til tross for kommunale 
vedtak om at de skal ha. 
Det bekrefter general‑
sekretær Vibeke Seim‑
Haugen i Norsk Forbund 
for Utviklingshemmede 
(NFU).

– Dette er et helt reelt 
problem, og vi tror en 

viktig årsak er dårlige 
lønns‑ og arbeidsvilkår 
for støttekontakter. 
Dette har vi tatt opp med 
KS flere ganger, så langt 
uten å få gehør, sier 
Seim‑Haugen, og legger 
til at avlastningstilbudet 
lider under tilsvarende 
 problemer.

Ifølge NFU er ofte ikke 
pårørende eller verger 

klar over at kommunen 
har en plikt til å skaffe 
en støtte kontakt når 
det er fattet vedtak om 
at en person skal ha en 
slik ordning. Og ofte 
slåss man mot hjelpe‑
apparatet på så mange 
andre fronter samtidig 
at manglende støttekon‑
takt ikke blir prioritert 
som kampsak.

«KS har gitt råd til kommunene om at det må 
gjøres konkret vurdering i forhold til bruk av 
arbeidstaker eller oppdragstakerkontrakter 
for støttekontakter og avlastere.»

«Paragrafjungelen», side 37

STÅR PÅ FOR BROREN: Lars Erik Ottershagen kjemper for at broren Nils Johan skal få tilgang 
på den tjenesten kommunen har vedtatt at han trenger og skal ha: støttekontakt tre timer i uka.
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Få oppgaver er dårligere betalt 
enn å gi funksjonshemmede en 
menings full og aktiv fritid.

Støttekontakter har vanligvis 
en timebetaling som er langt 
under norsk gjennomsnittslønn, 
som brutt ned på timebetaling 
er utgjør cirka 252 kroner. Den 
gjennomsnittlige timelønnen for 
en støttekontakt er cirka 153 
kroner, ifølge tall fra kommu‑
neorganisasjonen KS. Men i den 
statistikken inngår bare støtte‑
kontakter som er regulære 
arbeidstakere.

Svært mange støtte  kon ‑
takt er er nemlig organisert som 
såkalte  «oppdragstakere» og 
ikke vanlige arbeidstakere. Det 
inne bærer at de ikke får rett til 
feriepenger av det de  tjener, og 
heller ikke sykepenger.

To nylige høyesterettsdommer 
og en uttalelse fra Sivilombuds‑
mannen setter store spørsmåls‑
tegn ved bruken av oppdrags‑
takerforhold når det gjelder 
støttekontakter, avlastere og 
fosterforeldre. I et rundskriv 
oppfordrer KS kommunene til å 
vurdere disse avtalene på nytt.

Det finnes ingen samlet over‑
sikt over hva støttekontakter 
får betalt, men Handikapnytt har 
tatt noen stikkprøver i tilfeldig 
valgte kommuner. Vi fant beløp 
som varierte fra 120 til 148 
kroner i timen. 136 kroner i timen 
er vanlig. I alle kommunene var 
støttekontaktene organisert som 
oppdragstakere.

Mange steder ytes bare et 
begrenset beløp for å dekke 
utgifter som støttekontakten 
har i forbindelse med jobben. Det 
laveste vi fant var 200 kroner, 
men 300–400 kroner er mer 
vanlig.

Støttekontakt ligger inne på 
lista over Norges 20 dårligst 
betalte jobber, ifølge forbruker‑
nettstedet Dinside.no.

Molift Mover 180 løfter for deg

• Lett å manøvrere
• Løfteområde fra 

270-1630 mm
• Løfter direkte     

fra gulv
• For 2 og 4                                                

punkts bøyle

Mange bruksmuligheter både for hjem 
og institusjon. Unikt håndtak med 
mange grepsmuligheter. Sikker drift 
med innebygget serviceindikator.

Personløftere 
fra Etac AS

• Sammenleggbar
• 4 punkt løftebøyle standard

Molift Smart 150

40
 YE

AR
S OF NEW POSSIBILITIES

SINCE 1973
Kontakt Etac for mer info!
Tlf 815 69 469
www.etac.no

En av Norges 
dårligst betalte 
jobber
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Organisasjonen Kristent Arbeid Blant Blinde (KABB) er i ferd 
med å fullføre arbeidet med å lage punkskrift‑utgaven av den nye 
bibeloversettelsen, som ble lansert i 2011. Det er over 30 år siden 
forrige utgave av Bibelen i punktskrift. Ny teknologi skal gjøre den 
nye versjonen mye enklere å finne fram i. (KABBnytt)

Gjør	drømmer	til	forretningsideer

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) klager TV2 inn for Medie‑
klageutvalget fordi kanalen ikke tekstet valgsendingene sine i 
høst. HLF mener TV2 som riksdekkende tv‑kanal har et særskilt 
ansvar for å gjøre sendingene sine tilgjengelige for alle deler av 
befolkningen. Ikke minst gjelder dette valgsendinger. 

Protest mot TV2valgsendinger
Gi rehabilitering på rød resept, krever Norges Blindeforbund. Forslaget er ment å sikre bedre rutiner for henvisning til rehabilitering, som en naturlig del av behandlingstilbudet for alle pasientgrupper.

Rebabilitering
på rød resept

– Dette er et veldig viktig 
signal til Norge og andre rike 
nasjoner om å sette funksjons‑
hemmede høyere på dags‑
ordenen i bistandsarbeidet, 
sier Lars Ødegård, styreleder i 
Atlas‑alliansen, stiftelsen som 
koordinerer bistandsarbeid i 
regi av funksjonshemmedes 
organisasjoner i Norge.

I september deltok han i 
den norske delegasjonen til 
Høynivåmøtet om mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i FN. 

Innrømmet feilgrep
I møtet slo FNs generalsekretær 
Ban Ki‑moon fast at det har 
vært et feilgrep ikke å gjøre 
funksjonshemmede til en 
eksplisitt målgruppe i tusen‑
årsmålene om fattigdoms‑
bekjempelse. 

Ødegård minner om at Norge 
har gått i feil retning sett i 
forhold til dette signalet fra FN.

– De senere årene har Norge 
bygd ned bistandsinnsatsen 
overfor funksjonshemmede, mot 
bedre vitende, sier han.

Ødegård forklarer hvorfor 
det ikke er mulig å bekjempe 
fattigdom uten å inkludere 
funksjonshemmede som egen 
målgruppe:

– Funksjonshemmede er 
verdens største minoritet. Man 
regner med at 15 prosent av 
verdens befolkning har en eller 
annen form for funksjonsned‑
settelse. Det utgjør en milliard 
mennesker. Av dem lever 80 
prosent i utviklingsland. Og 
de aller fleste av dem igjen 
er fattige. Fattigdom skaper 
i seg selv funksjonshemning. 
Og funksjonshemning skaper 
fattigdom.

Sats på utdanning
I et enstemmig vedtatt slutt‑
dokument går Høynivåmøtet inn 
for å forplikte medlemslandene 
til å inkludere funksjonshem‑
mede i lover og nasjonale 
handlingsplaner for fattigdoms‑
bekjempelse.

Atlas‑alliansen har gitt nor‑
ske bistandsmyndigheter noen 
råd om hva de bør gjøre for å 
komme på offensiven.  
For det første må de se fattig‑
domsbekjempelse blant funk‑
sjonshemmede i et rettighet‑
sperspektiv.  De bør satse på å 
gi flere utdanning, en tjeneste 
som funksjonshemmede i fat‑
tige land ofte ikke har tilgang til. 
Og de bør satse på å løfte jenter 
med funksjonsnedsettelser.

FN krever løft for  
funksjonshemmede
Det er ikke mulig å bekjempe fattigdommen i 
verden uten å gjøre funksjonshemmede til en 
klart definert målgruppe, fastslår FN.

NY LINJE: Ingen 
fattigdoms-
bekjempelse uten 
funksjonshemmede, 
innser FN. Atlas-
alliansen håper 
norske myndigheter 
tar signalet.

Ny bibeloversettelse i punktskrift

– Her blomster forretningsideene, 
konstaterer Svein Eystein Lindberg  og 
nikker tilfreds i retning av deltakerne på 
Handikapforbundets Jobbverksted.

Han er daglig leder i Ringerike 
Etablerersenter og har som jobb å bistå 
ide- og initiativrike mennesker som 
drømmer om å starte egen bedrift.

I oktober møtte han 19 personer med 
funksjonsnedsettelser for å vise 
hvordan det er mulig å bli sin egen sjef, 
dersom andre sjefer av en eller annen 
grunn ikke vil ansette deg.

– Hva er du god på? Hva kan du lage 
business av? spurte Lindberg deltakerne 
jobbverkstedet som var samlet på hotell 
Clarion Royal Christiania i Oslo.

Fra salen fikk Lindberg mange 
forskjellige svar: Dataskole for folk som 
sliter med å bruke en pc. Konsulent-
virksomhet som skal hjelpe utenlandske 
bedrifter å etablere seg i Norge. 
Dansestudio. Idrettsskole for funksjons-
hemmede barn. Og mye annet.

Underkommunisert mulighet
Det var tredje gang NHF arrangerte 
Jobbverkstedet. Målgruppen var 
person er med fysiske funksjonsned-
settelser som har et ønske om å komme 
seg i arbeid, eller tilbake i arbeidslivet.

Men man må ikke nødvendigvis være 
ansatt et sted for å få brukt seg selv i en 
jobb. Deltakerne ble oppmuntret til å se 
hvilke muligheter de har for å starte sin 
egen virksomhet. Dette er et tema som 
ofte underkommuniseres når det gjelder 

funksjonshemmede, mener sosionom 
og medlemsrådgiver Kristin T. Berg i 
Norges Handikapforbund:

– Vi opplever at Nav har lite fokus på 
muligheten til å starte egen virksomhet. 
Og det står heller ikke noe om dette i 
regjeringens jobbstrategi for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, konstaterer 
Berg.

Dette til tross for at egen virksomhet 
ofte kan være et godt alternativ, for 
eksempel hvis man har behov for å 
kunne legge opp sin egen arbeidstid.

Personen viktigere enn ideen
Svein Eystein Lindberg merket seg sær-
lig forretningsideen til Miriam Ibsen fra 
Risør, nå bosatt i Kristiansand. Hun ser 
for seg å starte en idrettsskole for barn 
med funksjonsnedsettelser, spesialisert 
på aktivitet i friluft. Her mener hun det 
er et stort, udekket behov. 

– Dett er noe jeg brenner for og som 
jeg virkelig har lyst til å gjøre, sier 
Miriam.

Lindberg oppmuntret entusiasmen, 
men advarer likevel mot å tro at eget 
selskap er en enkel vei til yrkesaktivitet. 
For mange er det riktige å satse på å få 
seg en jobb.

– Men jeg vil skape bevissthet om at 
det finnes andre muligheter. Folk som 
har vilje og evne, kan få det til. Det er 
viktig å ha en god idé, men personen 
som har ideen, er enda viktigere, sier 
han.

Jobbverkstedet handlet ikke bare om 
gründervirksomhet. Deltakerne trente 
blant annet på jobbintervju, de fikk 
informasjon om Navs virkemidler og 
de arbeidet med jobbmentorer: andre 
funksjonshemmede med erfaring fra 
arbeidslivet som coacher de jobbnys-
gjerrige.

Om døra til arbeidsmarkedet er 
stengt, hvorfor ikke starte for 
seg selv? 

INSPIRERT: Miriam Ibsen noterte 
ivrig Svein Eystein Lindbergs 
råd. (Foto: Ivar Kvistum)

5114	Navklager
Nav mottok 5114 serviceklager i løpet av fjoråret. I årets fire første 
måneder kom 1832 klager til. En tredel av klagerne er misfornøyde med 
Navansattes oppførsel. Vanlige klagegrunnlag er misnøye med oppfølg
ing, mangelfull veiledning og lang saksbehandling. (Magasinet Velferd)

Fotoutstilling som er «Helt A4»
Mandag 21. oktober åpnet fotoutstillingen «Helt A4» på 
Rådhusplassen i Oslo. Profilerte fotografer har bidratt 
med ti spektakulære bilder av funksjonshemmede under 
 mottoet «se hva jeg gjør, ikke hva jeg er». 

Utstillingen er et dugnadsprosjekt i regi av Sunnaas 
sykehus og  markerte åpningen av Rehabiliteringsuka 2013.

v

Debatt om 

Ingen grenserCMYK

Uloba inviterer til en frisk debatt
mellom tilhengere og motstandere 
av programmet. Kritiker Trond 
Blindheim kommer. Jørn Simen 
Øverli spiller og synger. Fullstendig 
program og hele debattpanelet vil 
bli presentert på Uloba.no. Gratis 
inngang og salg av drikke. 

Kommer du?
Påmelding senest 28. november til 

kampanje@uloba.no

tirsdag 3. desember, kl. 19-22 
på rockefeller i torggata, oslo

- et spekulativt freakshow 
eller alminneliggjøring av 

funksjonshemmede i praksis?

GI beskjed om du er fotgjenger eller 
rullestolbruker, og om du har behov 
for tegnspråktolking. Rockefeller er 

tilgjengelig for rullestolbrukere. 

Debatten vises direkte på Uloba.no
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I sitt siste statsbudsjett foreslår den nå 
avgåtte, rødgrønne regjeringen at funk‑
sjonsassistanse ikke lenger skal være en 
forsøksordning, men gjøres permanent.

Bevilgningen er foreslått økt med 6 

millioner kroner i 2014. Ordningen med en 
assistent som kan bistå i arbeids hverdagen, 
har vært et viktig tiltak for å øke funksjons‑
hemmedes muligheter til å være i jobb, 
mener Norges Handikapforbund.

Vil ha permanent ordning med funksjonsassistanse 

Villmarkskjendis Lars Monsen er byttet 
ut med langrennsveteran Odd‑Bjørn 
Hjelmeset. NRK er byttet ut med TV2. 
Men ellers er konseptet det samme: En 
gruppe mennesker med ulike funksjons‑
nedsettelser trosser egne begrensninger 
og drar på ekspedisjon i norsk natur. 
Mening ene om programmet er også like 
sterke og motstridende som tidligere:

– Konseptet kan karakteriseres som 
et freakshow. Dette er bare med på å 
sementere holdninger, sier leder for 
politikk og samfunn i Uloba, Ann Kristin 
Krokan, til Nettavisen.

I samme avis får hun svar på tiltale fra 
Leif Arild Fjellheim, leder i Landsfore‑
ningen for Ryggmargsskadde (LARS):

– De (Uloba red.anm.) har satt seg 
selv på en pidestall hvor de dikterer hva 
 andre skal mene og gjøre, sier Fjellheim 
og spør om ikke Paralympics også 
rammes av «freakshow»‑stempelet:

– Paralympics har mye av det samme 
konseptet som «Ingen grenser»: Det 
er kun funksjonshemmede som deltar, 
utfordringene står i tur, med slit, glede 
og tårer. Skal det og da tas av skjermen?

Sosiolog og rektor på Markeds‑
høyskolen, Trond Blindheim, fører an i 
kritikken mot årets «Ingen grenser». 

– Dette er ikke integrering, det er 
det motsatte. Man bruker dem som et 
underholdningsobjekt, sier Blindheim til 
Nettavisen.

Han sammenlikner «Ingen grenser» 
med å vise fram funksjonshemmede på 
sirkus.

Kommentarfelt og sosiale medier 
bobler over av engasjert debatt om det 
populære tv‑programmet. Vil du ha enda 
mer, innbyr Uloba til debatt om «Ingen 
grenser» på Rockefeller i Oslo tirsdag 
3. desember klokka 19.00. Her møter du 
blant andre Trond Blindheim.

Grenseløs
debatt – igjen
Freakshow eller frigjøring? 
Også tredje sesong av «Ingen 
grenser» skaper debatt.

I et brev til Arbeidsdepartementet 
advarer Norges Handikapforbund og 
Funksjonshemmedes Fellesorgan‑
isasjon om at mange funksjonshem‑
mede får en betydelig økonomisk 

belastning ved at småhjelpemidler 
ikke lenger dekkes av Folketrygden.
Brevet viser til vitnesbyrd fra men‑
nesker som ikke lenger har råd til 
spisehjelpemidler når de gamle går 

i stykker. Folk får nemlig ikke lenger 
dekket spesialbestikk som koster 
300–400 kroner per del. Dermed må 
de ha mer hjelp av assistentene sine, 
og blir mindre selvhjulpne.

Har ikke lenger råd til bestikk

Her	er	Ernas
handikappolitikk

VISJON: Erna Solbergs regjering erklærer at de vil ha et samfunn hvor alle kan delta. 
(Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix)

Dette er de viktigste punktene som omhandler funksjonshemmede 
direkte i regjeringsplattformen.

«Regjeringens visjon er et samfunn der 
alle kan delta», heter det i den såkalte 
Sundvollen-erklæringen, som er er platt-
formen som Høyre- og Frp-regjeringen 
bygger politikken sin på.

Flere tiltak skal sikre at funksjonshem-
mede skal kunne delta i arbeidsliv, 
utdanning og dagligliv.:

● Styrke tilretteleggingsgarantien og 
funksjonsassistentordningen.

● Rettighetsfeste brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA).

● Arbeide videre for et universelt 
utformet samfunn.

● Gjennomgå ordningene med 
ledsagerhjelp for døvblinde og forsøks-
ordningen med servicehunder, for å gjøre 
den mer lik ordningen med førerhund.

Rehabilitering
Regjeringen varsler en satsing på 
rehablitering «for å gi folk muligheten 
til å mestre livet og være i aktivitet 
etter endt behandling». På den måten 
skal flere kunne delta i samfunnet og 
arbeidslivet. Blant tiltakene er fritt 
 rehabiliteringsvalg og opptrappingsplan 
for rehabiliteringsfeltet.

Rehabiliteringstilbud i spesialisthel-
setjenesten skal ikke bygges ned før 
tilsvarende kapasitet og kompetanse er 
på plass i kommunene. Flere pasient-
grupper skal få tilgang på tilbudet om 
behandlingsreiser. Det foreslås en ny 
finansieringsmodell for fysioterapeuter.

Prioriteringen av rehabilitering og 
habilitering høster applaus hos Funk-

sjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO), som lenge har arbeidet for 
dette. FFO er likevel er spørrende til når 
fritt rehabiliteringsvalg kan innføres.

Boliggjennomgang
Regjeringen er opptatt av å få vekk 
 offentlige reguleringer som unødig for-
sinker eller fordyrer boligbyggingen.  
I Sundvollen-erklæringen varsler regje-
ringen at de vil «gå igjennom bygge-
forskriftenes effekt når det gjelder pris 
og byggeaktivitet for de minste boli-
gene». De byggetekniske forskriftene 
skal forenkles, i samarbeid med bygge-
bransjen.

Dette har skapt uro i Norges 
Handikap forbund, som frykter at det vil 
svekke kravene til tilgjengelighet i 
små leiligheter, som deler av byggebran-
sjen lenge har vært ute etter å få bort. 

Etter tiltredelsen har kommunalminister 
Jan Tore Sanner uttalt at ambisjonene 
om universell utforming ligger fast.  
(Se forbundslederens kommentar, side 34.)

Utenfor likestillingen
Mennesker med nedsatt funksjonsevne 
er ikke nevnt i avsnittet om likestilling, 
i motsetning til kvinner og LHBT-per-
soner. Flere punkter omhandler kvinner 
med etnisk minoritetsbakgrunn. Regje-
ringen vil fremme en universell likestil-
lings- og antidiskrimineringslov.

Segway
Regjeringen erklærer at den vil fjerne 
det særnorske forbudet mot det tohjuls-
drevne, gyro-balanserte kjøretøyet 
Segway.

I utlandet finnes det flere 
forflytnings hjelpemidler for bevegelses

hemmede som er basert på denne 
teknologien. Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde har allerede opp-
fordret regjeringen til å legge til rette for 
at disse kan brukes lovlig i Norge, og 
kunne formidles som vanlige 
hjelpemidler.

IKT og bistand
Andre punkter i regjeringsplattformen 
som direkte eller indirekte omtaler funk-
sjonshemmede, er:

● Investering i moderne informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi i offentlig 
sektor, med vekt på universell utforming.

● Økt satsing på velferdsteknologi.
● Sikre trygge og stabile rammebetin-

gelser for Special Olympics Norge.
● Bistandspolitikk med særlig opp-

merksomhet mot utsatte grupper, blant 
dem funksjonshemmede.

Brukerstyrt personlig assistanse 
i Aleris er supert!

tlf: 481 55 808

www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig assistanse 
i Aleris er supert!

tlf: 481 55 808

www.aleris.no/bpa
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Hele livet til Sareng Amini handler om 
musikk. Han er en bygutt av hele sitt 
hjerte. Takker aldri nei til en fest. 
Derfor var overraskelsen stor for 
venner og familie da 22-åringen fra Ski 
i sommer la ut på en trettidagers tur.

I telt.
Nå har de fleste rukket å bli kjent 

med den unge mannen gjennom noen 
episoder av årets sesong av «Ingen 
grenser», programmet der en gruppe 
funksjonshemmede legger ut på 
ekspedisjon i villmarka mot alle odds 
og forutsetninger.

Allerede i første episode avslører 
Sareng at han ikke er turvant. 
Ekspedisjons leder Odd-Bjørn 
 Hjelmeset forklarer lattermildt og 
småstrengt på en gang at han ikke kan 
bære utstyret som en handlepose. 

 – Det ser jo ut som du er på 
 shoppingtur i Paris!

Under intervjuet med Handikapnytt 
ler Sareng og unnskylder seg med at 
han aldri før hadde vært på tur i fjellet. 
Da han først skulle på tur, slo han på 
stortromma. Fire uker i villmarka opp 
Hardangerjøkulen fra Bergen. Han 
meldte seg på «Ingen grenser» for å gi 
seg selv en skikkelig utfordring. Langt 
vekk fra den urbane leiligheten på 
Kampen i Oslo og hip hop-musikken 
hjemme.

– Da jeg fant ut at jeg skulle sove en 
måned i telt, tenkte jeg at dette kom til 
å gå rett i dass.

Tett bånd til familien
Gutten fra Ski er nemlig ikke født med 

ski på bena. På grunn av en sjelden 
leddsykdom, kalt AMC (Artrogryposis 
Multiplex Congenita), var han syv år før 
han lærte seg å gå. Funksjonsnedsett-
elsen påvirker i Sarengs tilfelle hele 
kroppen og gjør leddene vanskelige å 
bøye. Beina er også veldig tynne. 

– Jeg ble mobbet fra femte til tiende 
klasse. Da begynte folk å forstå at vi 
alle er forskjellige, og de begynte å 
respektere meg, sier Amini.

Den unge gutten holdt mye av 
frustrasjonen inni seg, men fant 
etterhvert gleden i musikk. Siden han 
var femten år har han laget hip hop.  
I en av sangene, Family, beskriver han 
sitt tette bånd til den lille familien, som 
opprinnelig kommer fra Iran.

– Det første verset handler om min 
bror, det andre om pappa og det tredje 

Ut av  
asfalt

jungelen
Sareng Amini har alltid satt uteliv langt foran friluftsliv.  

Men det var før han ble med på «Ingen grenser».

Tekst: Stine Machlar  I  Foto: Tore Fjeld

PÅ TUR UT: Bygutten Sareng 
Amini overrasket alle han  
kjenner da han dukket opp som 
deltaker i «Ingen grenser».

Personlig: Født 31. juli 1991, oppvokst 
i Gjøvik og Ski, med foreldre fra Iran. 
Bor på Kampen i Oslo. Singel.
Profesjonelt: Utdannet musikkdesigner, 
jobber som butikkmedarbeider.
Aktuell som: Deltager i «Ingen  grenser» 
på TV2.

SARENG	AMINI	
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MEDIEVANT: Lite søvn og nyervervet  
medierutine lokker fram gjespen midt under 
fotograferingen.
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om mamma, sier han med smilende 
øyne før han legger til:

– Låten handler om alt familien har 
gjort for meg. Mamma ble veldig lei seg 
da hun fikk vite at jeg hadde AMC, 
men hun ga aldri opp og har lært meg 
mye.

Musikken er drøm, håp og terapi
Heller ikke Sareng gir seg så lett. I 
slutten av første episode ser vi at han 
ønsker kaste inn håndkledet. Ut i andre 
episode verker beina så mye at det 
virker helt håpløst å skulle fortsette 
ekspedisjonen.

Hjelmeset og meddeltager Kristin 
Maridal får ham likevel med videre. 
Sistnevnte forteller at hun selv tenker 
på farger for å vinne over nakke-
smertene. Amini flykter til musikken. 
Det er også det han har gjort alle 
ungdomsårene når funksjonsnedset-
telsen har vært tung å bære.

– Musikken er min terapi. Den har 
for meg bevist at du kan gjøre hva du 
vil, selv med et handikap.

22-åringen sitter og vipper på en 
barstol foran meg, mens vi venter på at 
fotografen skal få gjort klart studioet til 
bildetaking. Sareng skulle ta med 
DJ-utstyret sitt som rekvisitt, men når 
han kommer er han tomhendt. 

– Det ble så tungt å bære på, sier han 
unnskyldende mens han løfter på 
skuldrene og åpner den samme 
boble jakka som var med på ferden til 
 Hardangerjøkulen. 

Nå når turbuksa er byttet ut med 
jeans og ulltrøya erstattet av ei rutete 
skjorte glir vinterjakka inn i den urbane 
stilen Sareng hører hjemme i. Personlig 
holder jeg latteren tilbake med tanke på 
at mannen foran meg har båret mange 
titalls kilo i ulendt terreng, men at et 
minikeyboard ble for tungt å ta med 
bussen.   

Gadd ikke trene
For selv om Amini gjerne vil fremstå 
som mannen som aldri gir opp, må han 
tilstå at han er av den bedagelige typen.

– De ba oss trene før ekspedisjonen 
begynte, men det gadd jeg ikke, sier han 
og ler.

Men til tross for at telt, stormkjøkken 
og harde treningsøkter ikke er 
hverdags kost for Amini, var han fast 

bestemt på at han ville være med på 
dette ekstremtilfellet av en søndagstur.

– Før jeg dro, kunne jeg ingenting av 
dette. Jeg hadde aldri laget mat i 
naturen eller satt opp telt. Nå ville jeg 
bevise for meg selv og andre at jeg 
kunne klare dette. Klare det gjorde jeg 
også. Etter to dager lagde jeg mat på 
stormkjøkken. Det var jo egentlig lett!

Står fram som aldri før
Den tretti dager lange turen borte fra 
venner og familie var til tider tøff, men ga 
ham også nye vennskap for livet. 

– Jeg fikk et godt forhold til alle 
sammen på turen, men spesielt til Erik 
som er like gammel som meg. Vi er nesten 
mer som brødre enn venner, sier Amini 
med det velkjente smilet som aldri er langt 
unna.

Etter flere dager med mange intervju 
begynner unggutten å være vant til 
blitslampene og fotografer. Gjespen 
kommer også innimellom smilene til 
fotografen i natt ble det lite søvn. Sareng 
har sammen med den nye «broren» fortalt 
om det å sprenge sine grenser på «God 
morgen Norge». Det er nemlig slutt på å 
gjemme den vevre kroppen.

– Før holdt jeg 
sykdommen inni meg, 
men nå har jeg begynt å 
fortelle om den til folk. 
Jeg viser frem bena 
mine. Det gjorde jeg 
aldri før.

Med ekspedisjonen 
fikk Sareng Amini 
selvtillit til å gi AMC et 
ansikt i rampelyset.

– Turen har lært meg 
så masse. Før var jeg en 
bygutt. Nå vet jeg at jeg 
kan klare så mye mer 
enn jeg noen gang 
hadde trodd.  
I tillegg tør jeg nå å 
innse at jeg ikke klarer 
alt, å be om hjelp.

Alt er mulig!
Selv om han fortsatt 
trives best i byen skal 
Sareng definitivt på flere 
turer.

– Pappa driver med 
jakt. Før sa han at det 

var langt for meg å gå i en hel dag. Nå sier 
jeg bare «Pappa, jeg har gått på tur og 
ligget i telt i tretti dager». Han ler av det, så 
jeg regner med at vi tar noen jaktturer i 
fremtiden, sier unggutten. 

Nå som han har fått bevist at han kan 
så mye mer enn å feste, har han et mål for 
fremtiden. Lage hip hop-musikk med 
budskap og mening.

– Jeg vil bli en av de beste hip-hop 
artistene i verden.

Amini er på god vei. I vår ble han 
ferdigutdannet musikkdesigner ved 
Norges Kreative Fagskole i Oslo. Han har 
allerede gitt ut fire plater med den 
populære musikkformen som ytrer 
budskap med røffhet, og han er om ikke 
lenge klar med sin femte plate som har 
fått navnet «Truth serum».

– Den skal handle om konflikten i Israel 
og USA, de to tårnene og hvem som sto 
bak, sier Sareng Amini.

For 22åringen er det flere likheter 
mellom musikken og ekspedisjonslivet i 
telt.

– Begge deler har for meg bevist at alt 
er mulig, selv med en funksjons hemming. 
Bare du står på og kjemper vil du klare 
alt her i livet. ●

Da jeg fant ut at jeg skulle sove en måned i telt, tenkte jeg at dette kom til 
å gå rett i dass.

Sterk og pålitelig
For en tøffere livsstil!
M400 Corpus HD er en pålitelig og sterk rullestol. M400 HD har 
Corpussetesystem, som er utviklet i samarbeid med en anerkjent 
ergonom. Sete følger kroppens form for suveren komfort og optimal 
sittestilling. Setet har forsterkede armlener, benstøtter og fotplater. 
Ved å vinkle rygg og sete blir M400 HD en “hvilestol” uten forflytning. 
Ved bruk av stolens elektriske funksjoner, får man hevet bena over 
hjertehøyde som gir flere helsefordeler, blant annet å forebygge 
trykksår. M400 HD chassis er gjennomgående forsterket og har et 
fjærsystem for optimal kjørekomfort. Rullestolen har brukervekt opp til 
205 kg og maks hastighet er 8km/t. M400 Corpus HD er bygd for en 
tøffere livsstil!

Permobil Norge

www.permobil.com
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BEDAGELIG: Ingen 
grenser-deltakerne 
fikk beskjed om å trene 
før turen. Det gadd ikke 
Sareng Amini.
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Nakawa-markedet i Ugandas hovedstad 
Kampala er en labyrint av enkle 
salgsboder som selger alt fra hermetikk-
bokser til klær. Overalt sitter selgere 
med pyramider av vannmeloner, 
papayaer og andre frukter og grønn-
saker stablet opp på tepper foran seg. 
En stank av råtne grønnsaker blander 
seg med søte dufter av bananer og 
nyskivet ananas.

I et betongskjul med rustent blikktak 
sitter 39-årige Tembo Simon ved et 
vaklevorent trebord og fører tall inn i 
en regnskapsbok.

– Jeg er sekretær i en gruppe av 22 
selgere som har tatt opp mikrolån, 
forklarer han.

En trestokk som gjør nytten som 
krykke, står lent mot bordet. Tembo er 

lam i sitt høyre ben etter å ha hatt polio 
som liten.

– Jeg vokste opp i en liten by der alle 
så på meg som unormal. Jeg var 
misunnelig på mennesker som ikke var 
handikappet og ønsket at jeg var som 
dem, forteller han.

I 1993 flyttet han til Kampala og 
begynte å selge frukt og grønnsaker på 
markedet.

– I Kampala innså jeg at det fantes 
mange funksjonshemmede som jobbet 
som advokater, leger og andre viktige 
yrker. De fikk meg til å innse at «kan de, 
så kan jeg». Nå håper jeg at andre 
funksjonshemmede skal li inspirert av det 
jeg har fått til.

Tembo er et vellykket eksempel på 
hvordan ugandere med funksjons-

nedsettelser – som generelt er fattigere 
enn befolkningen som helhet – kan stå 
økonomisk sterkere gjennom mikro lån. 
Problemet er bare at få funksjons-
hemmede søker om slike lån.

– Mange er redde for at de ikke skal 
kunne klare å betale tilbake, men også for 
at bankpersonalet skal behandle dem 
dårlig, forklarer Tembo.

Trenger kapital
Organisasjonen NUDIPU (National 
Union of  Persons with Disabilities in 
Uganda) er mangeårig samarbeidspartner 
med Norges Handikapforbund. AMFIU 
er paraplyorganisasjon for mikrofinans-
banker i Uganda. I 2006 gikk de sammen 
om et prosjekt for å integrere funksjons-
hemmede i mikrofinanssystemet.

tembos vei  
til suksess
I Uganda tilbyr mikrokredittmarkedet en vei ut av fattigdom. Funksjonshemmede som 
Tembo Simon har vært utestengt fra systemet. Men ikke nå lenger.

Tekst: Bengt Sigvardsson  I  Foto: Jesper Klemedsson

LEVEBRØD: Tembo selger grønnsaker på Nakawa-markedet i Kampala. Han er et 
eksempel på hvordan funksjonshemmede blir sterkere av mikrofinanstjenester.

BOKFØRING: Blant løken i Tembos salgsbod ligger regnskaps-
boka som dokumenterer hvordan forretningene blomstrer. 

FORRETNINGSMANN: Tembo Simon er 39 år og sekretær i en gruppe lokale selgere som har gått sammen om å garantere for hverandres 
 mikrolån. Tembos høyre bein er lammet på grunn av polio.

For to år siden hadde 
jeg råd til å gifte meg 
med min forlovede. 
Vi flyttet inn i en bra 
bolig. For fire måneder 
siden fikk vi en datter.
Tembo Simon (39), forretningsmann
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Tembo Simon er en av dem som 
tidlig i prosjektet fikk informasjon om 
mikrolån. På det tidspunktet gikk 
forretningsdriften hans bare så vidt 
rundt. Han hadde deltatt på et av 
NUDIPUs kurs i entreprenørskap i 
2005. Men det er ikke nok å vite 
hvordan man skal drive forretninger. 
Kapital er nødvendig for å få fart på 
virksomheten.

– Jeg ble med i en gruppe av selgere 
som garanterte for hverandres 
betalings evne. Dessuten hadde jeg noen 
sparepenger som sikkerhet, forteller 
han.

Gruppa fikk lån hos mikrofinans
institusjonen Opportunity Bank. 
Tembo investerte pengene i en salgs-
bod på den beste delen av markedsom-
rådet, der veiene er betongbelagt. Så 
utvidet han varesortimentet sitt.

– Det førte til økt salg. For to år 
siden hadde jeg råd til å gifte meg med 
min forlovede. Vi flyttet inn i en bra 
bolig. For fire måneder siden fikk vi en 
datter, sier han.

Gruppen av låntakere treffes hver 
uke for å samle inn penger til 
avbetaling ene. Renten på lån under 
2200 kroner er 2,5 prosent. På høyere 
beløp er den 2,25 prosent.

– Hittil har jeg ikke hatt problemer 
med å betale tilbake, sier Tembo.

Utestengt og dårlig behandlet
På markedet treffer vi også den 60-årige 
selgeren Magalla Hassan. Også han er 
lammet i det ene benet etter å ha hatt 
polio som barn. Magalla har solgt 
trekull på markedet siden 1989. Han 
tok opp mikrolån gjennom en låntaker-
gruppe allerede i 2001.

– Her finnes det flere selgere med 
funksjonsnedsettelser, men veldig få 
har søkt om mikrolån, sier han.

Kampala har 1,6 millioner innbyg-
gere. I sentrum krysser du gaten med 
livet som innsats, spesielt i rushtiden 
når armadaer av motorsykkeldrosjer 
sikksakker seg fram i bilkøene. De 
fleste veiene er asfalterte, men fortaus-
kantene er høye. Det er lett å telle 
antallet ramper.

– Men det største problemet er å ta 
seg inn i bygninger. Nesten ingen er 
tilgjengelige. Det gjelder til og mikro-
finansbankene, noe som stenger 
funksjonshemmede ute, sier Magalla.

Han forteller at han som funksjons-
hemmet er blitt behandlet dårlig av 
bankansatte mange ganger, men at 

MARKEDSMYLDER: Rett utenfor 
Kampala sentrum ligger Nakawa- 
markedet, en labyring av trange smug 
og overfylte fruktboder.
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holdningene er blitt bedre etter at 
NUDIPU dro i gang sitt prosjekt.

– Nå om dagen blir jeg møtt på en 
god måte, og jeg har fått flere nye lån.

Mobiliserer kvinner
Magalla kjenner bare til én kvinnelig 
selger med funksjonsnedsettelser. 
Standen hennes er stengt når Handikap-
nytt besøker markedet.  
I stedet tar vi turen til NUDIPUs 

 hovedkontor, noen kilometer utenfor 
sentrum av Kampala. Der treffer vi 
Nakigozi Harriet, som er programsjef  
på økonomi avdelingen. Hun forteller at 
funksjonshemmede kvinner er svært 
marginaliserte i Uganda. De fleste 
mangler utdannelse, de forblir ugifte og 
forsøkes av familiene sine.

– Derfor satser vi ekstra mye på å 
mobilisere kvinner i programmet. Femti 
prosent av deltakerne må være kvinner, 
sier hun.

Prosjektet er ett av tre programmer 
som støttes av Norges Handikapfor-
bund, med formål å styrke funksjons-
hemmede i Uganda økonomisk.

Nakigozi understreker at hensikten 
med prosjektet ikke er å gi funksjons-
hemmede særbehandling, men integrere 
dem i det allmenne mikrofinans
systemet.

– Hele ideen går ut på å spre budskap 
både blant funksjonshemmede og hos 
mikrofinansinstitusjonene, sier hun.

En ny kundegruppe
Av Ugandas cirka 35 millioner innbyg-
gere, anslås tre millioner å ha noen 
form for funksjonsnedsettelse.

– Bankene i Uganda reklamerer med 
at «vi er til for alle». Men en person i 
rullestol blir utestengt fordi det ikke 
finnes ramper eller heiser. Vårt mål er 

at alle finansinstitusjoner skal gjøres 
tilgjengelige, sier Nakigozi.

AMFIU og NUDIPU besøker 
mikrofinansbanker i hele landet. De gir 
informasjon og holder kurs om hvordan 
funksjonshemmede kan integreres i 
systemet deres. De blir alltid tatt godt 
imot. Mikrofinansbankene er tross alt 
kapitalistiske institusjoner som er sultne 
på nye kunder.

– Siden programmet startet har flere 
ordinære banker og mikro-
finansinstitusjoner skaffet seg ramper 
og senket høyden på minibankene sine, 
forteller Nakigozi.

Parallelt har NUDIPU – som har 
avdelinger i hele Uganda – informasjons-

kampanjer for funksjons hemmede. Man 
holder kurs om hvordan man søker og 
tilbakebetaler mikrolån, og hvordan man 
skal lykkes med virksomheten man driver.

Mikrofinansbankene har ulike kriterier 
for å bevilge lån og for hvor store beløp 
man kan låne.

– Det henger sammen med omset-
ning en din, hvor lenge du har hatt 
virksomheten og forutsetningene for å 
betale tilbake. De som ikke har spare-
penger som sikkerhet, organiserer seg i 
grupper der medlemmene garanterer for 
hverandre. De som har deltatt på våre 
kurs, har sjelden problem er med å få lån, 
forsikrer Nakigozi.

Interessen er stor. 
– I enkelte distrikter har flere hundre 

personer meldt seg på programmet, men 
vi har bare kapasitet til å ta imot om lag 
30. Vi har delvis løst problemet ved at 
lokale ledere i NUDIPU gir informasjon 
på landsbymøtene, sier hun.

Den vanligste virksomheten er små 
enmannsforetak  i nærheten av hjemmet.

– På landsbygda er det vanligst at man 
søker lån til jordbruk i beskjeden 
målestokk. I byene handler det oftest om 
salgsvirksomhet, forteller Nakigozi.

EU-bank vil lære
I Opportunity Banks hovedkontor i 
Kampala treffer vi Margaret Namazzi, 

som er en av sjefene, og Flavia Bwire, 
programkoordinator i AMFIU. De 
forteller at programmet lykkes, men er 
enige i at det er vanskelig å bevise 
suksessen uten fullgod statistikk.

– «Funksjonshemmet» er et kom-
plekst begrep. Om noen søker om lån, 
spør vi ikke om personen har en 
funksjons nedsettelse. Det ville vært 
diskriminerende, påpeker Flavia.

Flere utenlandske institusjoner har 
vist interesse for satsingen på 
funksjons hemmede i mikrofinans, blant 
annet Den europeiske investeringsbank, 
som har som fremmer utviklingen i 
økonomisk akterutseilte distrikter i EU.

– De er interesserte i å integrere 
liknende prosjekter i sine tjenester. 
Mange vil vite hvordan samarbeidet 
 mellom kapitalistiske AMFIU og ideelle 
NUDIPU fungerer.

Programmet har ikke medført noen 
store ulemper for Opportunity Bank.

– Vi har skaffet ramper og satt opp 
plakater med budskap om mikrolån 
spesielt rettet mot funksjonshemmede. 
Til gjengjeld har vi fått flere kunder, 
sier Margaret.

Før programmet begynte, ble det 
lagd en undersøkelse om hva som 
hindret funksjonshemmede fra å søke 
mikrolån.

– Den største hindringen var 
utilgjengelighet og at de ble tatt imot på 
en dårlig måte. Mange ansatte så på 
funksjonshemmede som late tiggere, 
forteller Flavia.

AMFIU har lagt ned mye energi i å 
endre disse holdningene, blant annet 
ved å la bankansatte få møte funksjons-
hemmede som er svært suksessfulle 
forretningsfolk.

– Det har vært fruktbart. Problemet 
er at gjennomtrekken av ansatte i 
mikrofinansbankene er stor. Vi må 
stadig ha nye opplysningskampanjer. ●

VETERAN: Magalla  
Hassan er 60 år og selger 
trekull på Nakawa- 
markedet. 

SKAPER MULIGHETER: Margaret Mazzi er leder i Opportunity 
Bank.ut
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FRAMGANGSRIK: Ved hjelp av en 
stav tar Tembo Simon seg fram på 
det kaotiske markedet.

Mikrofinans er en samlebetegnelse  
på banktjenester til fattige mennesker, 
særlig i utviklingsland, som ellers er 
utestengt fra tradisjonelle finans‑
markeder. Mikrofinansbankene tar 
imot mikroinnskudd og gir mikrokreditt 
eller mikrolån. Systemet baserer seg i 
stor grad på tillit, der formell sikkerhet 
mangler.
70 prosent av den voksne befolkningen 
i utviklingsland uten mulighet til å 
nyttiggjøre seg det alminnelige bank‑
vesenet. Mikrofinans er derfor et 
 sentralt virkemiddel i norsk bistands‑
politikk.
Kilder: Wikipedia og Norad

MIKROFINANS

Den svenske frilansjournalisten  
Bengt		Sigvardsson og fotograf Jesper	Klemedsson	
reiser rundt i verden og lager reportasjer om 
 mennesker med  funksjonsnedsettelser, på oppdrag for 
Handikapnytt.

SIKRER SELVBERGING: 
Nakigozi Harriet er  

programsjef i NUDIPUs 
økonomiavdeling.

SELVBERGET: Tembo 
Simon fikk polio som 

liten. Siden har han 
vært lam i sitt høyre 
ben. En trestav gjør 

tjeneste som krykke.

Bankene i Uganda  
reklamerer med at  
«vi er til for alle». Men 
en person i rullestol blir 
utestengt fordi det ikke 
finnes ramper  
eller heiser. 
Nakigozi Harriet, programsjef i NUDIPU



Stolene som
snur på en
femøring

| Hjelpemidler 
          teknologi |

i en stol med senterdrift kan du rotere 
rundt din egen akse. Men smidigheten 
krever at du ofrer andre egenskaper.
Tekst og foto: Ivar Kvistum

Går du inn på våre nettsider 

www.handikapnytt.no, kan du se en 

videofilm som viser hvordan stolene 

oppførte seg på utprøvingsbanen.

Se filmen på
Handikapnytt.no

www.volkswagen-nyttekjoretoy.no

Drivstofforbruk blandet kjøring: 0,68 – 1,05 l/mil. CO2-utslipp 179 - 245 g/km. Pris fra 599.500,- veil. levert Oslo inkl. lev.omk. Frakt utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg.
Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

Frihet til å reise dit du vil.
Volkswagen Caravelle har plass, komfort og kjøreegenskaper du kan forvente av en  

topp moderne familiebil. Friheten du får ved å velge en kort eller lang Caravelle,  

med moderne DSG-automatgir eller 4MOTION firehjulsdrift, seteløsninger og 

ekstrautstyr gir deg muligheten til reise dit du vil i en bil tilpasset din familie.  

På toppmotoren 2,0 TDI 180 hk kan du også få kombinasjonen DSG og 4MOTION!  

Stikk innom din Volkswagenforhandler, så forteller vi deg mer!
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Det finnes forhjulsdrevne elektriske 
rullestoler. Og det finnes bakhjuls-
drevne elektriske rullestoler.

En tredje kategori – stoler med 
senterdrift – var lenge bare beregnet til 
innendørsbruk. Men de siste årene er 
det lansert flere allroundmodeller 
med denne drivløsningen som skal 
kunne dekke flere behov, også ute.

En stol med senterdrift – på engelsk 
«midwheeler» – har i de fleste tilfeller 
seks hjul: To foran, to bak og to større 
drivhjul som befinner seg rett under 
setet. Fordelen er åpenbar: I en slik 
stol kan du rotere rundt din egen akse, 
omtrent som med en manuell rullestol.

Dette gjør stolene fleksible, 
manøvrer bare på små flater og 
velegnet til både ute- og innebruk. Det 
blir også færre forflytninger fra stol til 
stol når den ene og samme dekker 
flere bruksområder.

Utviklingen av midwheelerne drives 
ikke minst av at brukere i mange land 
– for eksempel USA – bare får støtte 
fra det offentlige til én stol som må 
dekke alle behov. En stol med senter-
drift kan være et kompromiss mellom 
ulike egenskaper som gjør nytta på 
mange områder i hverdagen.

Mest på asfalt
Stoler med senterdrift kan være et 
velegnet alternativ i urbane strøk:

– Jeg ser for meg at den typiske 
brukeren er voksen, bor i leilighet og 
stort sett ferdes på asfalt ute, sier 
ergoterapeut Anne Berit V. Nilsen, 
rådgiver ved Nav Hjelpemiddelsentral 
Oslo og Akershus.

Men utviklingen går fremover, så 
stolene er blitt bedre til bruk i ulendt 

terreng og kan møte større utfordring-
er enn før.

Teknisk fagkoordinator Torbjørn 
Nygård ved sentralen fremhever også 
senterdriftens smidighet, ikke minst når 
du skal manøvrere i trange områder.

– Men på glatt underlag som snø eller 
gress kan du lettere få problemer med å 
komme fram. Noe av forkarlingen kan 
være at tyngden ligger rett på driv-
hjulene, noe som gjør at stolen er mer 
sensitiv på rotasjon og får markant 
bakkekontakt, sier han.

Tekniske utfordringer
Nygård har også inntrykk av at stoler 
med senterdrift generelt er mindre 
retningsstabile og krever hyppigere 
 korrigeringer med joysticken under 
 kjøring enn andre elektriske rullestoler.

Midwheelere har i utgangspunktet 
også en teknisk utfordring når de skal 
forsere hindringer. Når du for eksempel 
skal opp en fortauskant, vil drivhjulene 
være i løse lufta når bare forhjulene har 
klatret.

For å unngå problemet må «støtte-
hjulene» foran og bak være fjæret slik at 
alle hjulene til enhver tid er i kontakt 
med underlaget. Men stolen kan 
samtidig ikke være så myk at den svaier 
under normal kjøring. Produsentene 
har sine ulike patenter for å løse dette 
problemet.

Til tross for et avansert hjuloppheng 
har ikke Torbjørn Nygård inntrykk av 
at stoler med senterdrift er mindre 
solide enn stoler med drivhjulene forn 
eller bak. Ved HMS Oslo og Akershus 
er det i hvert fall ikke mange tilbake-
meldinger om brukere som har hatt 
problemer med dette.

Tre prisforhandlede alternativer
I Navs prisforhandlede katalog  finnes 
det tre senterdrift-stoler som kan 
brukes ute: Quickie Salsa M fra Sunrise 
Medical, Invacare TDX Extra og Levo 
Combi fra Handicare. Selv om sto-
lene har til felles at du sitter rett over 
drivhjulene, er de ellers ganske ulike. 
Både Quickie M og Invacare TDX er 
klassifisert under post 14 som middels 
avanserte stoler for begrenset utendørs 
bruk i hjelpemiddelkatalogen. Levo 
Combi er klassifisert i post 15 som en 
avansert stol. 

Du kan også få en stol med senter-
drift i post 13 (enkel elektrisk rullestol). 
Da dreier det seg om den i utgang-
spunktet bakhjulsdrevne Quickie Salsa 
R. Understellet med senterdrift tilbys 
som tilbehør i samme post. Stolen heter 
da Salsa Rm. Den største forskjellen på 
denne og Salsa M i post 14 er antallet 
elektriske setefunksjoner.

Det finnes flere stoler med senterdrift 
enn dem som er prisforhandlet av Nav. 
Permobil M400, for eksempel, er et 
relativt nyutviklet alternativ som ikke er 
med i katalogen i denne perioden. 
Stolen markedsføres som rask, kraftfull 
tross liten størrelse, og med et unikt 
system for å forsere hindringer.

MC Jazzy 1170 II har vært i Nav-
sortimentet tidligere, men er nå utgått. 
Medemagruppen, som markedsfører 
Jazzy-stolen, oppgir at den skal ha svært 
gode egenskaper på vinterføre.

Flere leverandører jobber med 
utviklingen av nye, bedre og kraftfulle 
senterdrevne rullestoler.

I tillegg finnes det et knippe pris-
forhandlede stoler med senterdrift som 
bare skal brukes inne.

Handikapnytt tok med seg «testpilot» 
Anne‑Berit Hallbeck for å prøvekjøre 
Quickie Salsa M og Invacare TDX på utprøv‑
ingsbanen til Nav Hjelpemiddelsentral Oslo 
og Akershus.

Anne‑Berit har ingen erfaring med 
senterdrift‑stoler fra tidligere, men hun 
ser at den smidige manøvrerbarheten kan 
være interessant til jobb‑bruk, den dagen 
den forhjulsdrevne stolen hennes er moden 
for utskiftning.

– Jeg ser fordelene med senterdrift når 
jeg skal ta meg fram inne i produksjonen på 
jobben. Hovedpoenget med disse stolene, 

sammenliknet med forhjulsdrift, er jo at 
det ikke er noen «hale» bak meg som kan 
knuse ting når jeg skal snu meg rundt, sier 
ingeniøren fra Kongsberg.

Snø og slaps, nei takk
– Men jeg hadde ikke følt meg trygg på snø‑ 
og slapseføre med noen av disse stolene, 
legger Anne‑Berit til.

Utprøvingsbanen til hjelpemiddelsen‑
tralen på Økern i Oslo gir mulighet til å teste 
hvordan rullestolen oppfører seg på ulike 
underlag og over ulike hindringer.

Av de to stolene Anne‑Berit forsøkte 

på banen, holder hun en knapp på Quickie 
Salsa M. Den er nettere, og hun synes den 
har betydelig penere design enn Invacare 
TDX. Vårt prøve‑eksemplar av sistnevnte 
var dessuten utstyrt med for stort sete 
og elektriske fothvilere som ga den et mer 
«medisinsk» preg enn Quickie‑stolen.

Men til tross for et tiltalende ytre, ble 
Anne‑Berit skuffet over Quickie‑ens fram‑
kommelighet, særlig på løs grus.

– Den ble stående og spinne; det var nær 
ved at jeg satte meg fast. Under vanlig 
kjøring kjennes den også vinglete og med 
manglende sidestabilitet, sier hun.

– Fikk ikke trygghetsfølelsen
AnneBerit lot seg ikke overbevise om at en stol med senterdrift er det rette 
valget for henne, selv om noen egenskaper imponerte.

FORSERTE HINDRINGEN: Anne-Berit 
fikk seg en positiv overraskelse da hun 
skulle over en sprekk bred som en trik-
keskinne med en Salsa M.

STOPP: TDX Extra krevde en langt mer  kontant 
tilnærming for å komme over, viste det seg.

SEKS HJUL: 
To hjul foran, 
to hjul bak og 
to kraftige 
drivhjul rett 
under setet. 
Det er fasiten 
på en stol med 
senterdrift.

SPINNER: Verken 
TDX-en, som på bildet, 
eller Quickie-stolen 
likte seg på løs grus. 
Anne-Berit ble ikke 
overbevist om at 
egenskapene er gode 
nok for henne på 
 vanskelig underlag.
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Dette til tross for at Quicke M ifølge 
produsenten er utstyrt med et spesielt 
«anti‑dykk»‑ system som skal gjøre den 
særlig stabil ved kjøring i bakker.

Takler trikkeskinner
Derimot ble hun positivt overrasket over 
hvordan stolen tar seg over trikkeskinner 
og andre sprekker i underlaget. Her kommer 
Quickies «intelligente» system med uavhen‑
gig fjæring på alle hjul til sin rett.

Invacares stol var ikke nærheten av å 
takle denne typen hindringer like godt. 
Anne‑Berit kjørte seg fast første gangen 
hun prøvde, og erfarte at stolen må kjøres 
mye mer kontant over for eksempel trikke‑
skinner. Hun kom seg over på andre forsøk, 
men da måtte hun ta fart.

TDX‑en måtte også gi tapt tidligere enn 
Salsa‑en ved forsering av kanter, og den ga 
heller ikke noe mer overbevisende inntrykk 
på løs grus. 

Suveren svingradius
Til gjengjeld syntes Anne‑Berit at Invacares 
stol opplevdes mer stødig og stabil ved 
kjøring på vanlig underlag.

Men den suverene svingradiusen kan 
ingen bestride ved noen disse stolene. De 
svinger ikke, de roterer. ●

Takk	til	Nav	Hjelpemiddelsentral	Oslo	
og	Akershus	for	å	ha	lagt	til	rette	for	
prøvekjøringen.	Alle	subjektive	vurdering
er	av	rullestolene	i	denne	artikkelen	står	
ene	og	alene	for	Handikapnytts	regning.
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Hvilke hjul som driver en elektrisk  
 rullestol, gir stolen ulike egenskaper.

Bakhjulsdrift har ofte bedre  
 retningsstabilitet og kan være lettere 
å korrigere under ujevne forhold. Den 
dreier med fronten, noe mange opplever 
som mer oversiktlig enn forhjuls‑ og 
senterdrevne stoler.

Forhjulsdrift	innebærer at ret‑
ningsstabiliteten kan være vanskeligere 
å håndtere, noe flere produsenter 

kompenserer med gyroteknologi. En 
fordel er at du lettere kommer inntil for 
eksempel butikkhyller, bord eller dører, 
men det er vanskeligere å ha oversikt 
over hekken, som dreier rundt bak deg.

Senterdrift	kan rotere rundt sin egen 
akse, uten at bakparten svinger rundt 
som med en forhjulsdrevet stol. Men sta‑
biliteten oppleves gjerne dårligere enn 
de to andre alternativene, siden kursen 
ofte må finkorrigeres under kjøring.

Ulike drivhjul – ulike egenskaper

QUICKIE SALSA M:  Produsenten legger 
vekt på lav bredde og settehøyde, noe som 
gjør den lett å manvørere, særlig innendørs. 
Uavhengig fjæring på alle hjul og en spesiell 
«anti-dykk»-funksjon skal sikre stabilitet og 
trygghet utendørs.

INVACARE TDX EXTRA: Stolen oppgis 
av produsenten å være både «intuitiv», 
manøvrerbar og stabil. Det siste ivaretas 
av et system som Invacare kaller «Stability 
Lock», som innebærer at alle hjulene følger 
underlaget uavhengig av hverandre.

TEST: Anne Berit V. Nilsen og Torbjørn 
Nygård følger med mens Anne-Berit 
Hallbeck prøver senterdrift-stolene

For mer informasjon om våre produkter og løsninger 
se vår hjemmeside www.handicare.no

Har du trykksår eller er redd for å få?

•	 Overmadrass CuroCell S.A.M. er svært behagelig å ligge 
på, uten plagsom støy fra madrass og pumpe. 

•	 Overmadrass CuroCell S.A.M. brukes for å forebygge 
og behandle trykksår. Den er skråskjært i fotdelen for 
ytterligere avlastning av hælene. 

•	 Overmadrass CuroCell S.A.M. er delt inn i 3 soner, for 
avlastning også i sittende stilling. Enkel innstilling av 
brukervekt og kroppsstørrelse. 

•	 Overmadrass CuroCell S.A.M. leveres med et elastisk og 
mykt hygienetrekk som puster og transporterer fuktighet. 
Prisforhandlet med NAV.

1. v
alg 

NAV
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| Hjelpemidler 
          teknologi |

Limmex er et sveitsisk ur som kan varsle i nødsituasjoner. Med ett 
trykk på knappen på klokken, ringer den opp et telefonnummer som 
er lagt inn. Med klokken på armen har du en sikkerhet hvis du glemmer 
mobiltelefon eller trygghetsalarm. Du kan ha den på deg i dusjen også. 
Cognita as, tlf. 22 12 14 50m, www.cognita.no.

Stilsikker sikkerhet

Tekst: Bjørn Kollerud

Kan produkter utviklet for å skape et 
bedre liv for demente, også har relevans 
for andre grupper som sliter med urolige 
søvnmønstre?  

NRKs TV‑aksjon 20. oktober gikk i år 
til Nasjonalforeningen for Folkehelsens 
arbeid med demens. Gruppen med Alzhei‑
mer, eller andre demenssykdommer, teller 
i dag 70.000 personer, og får økt fokus i 
helsevesenet. 

Samtidig utvikles nye hjelpemidler som 
skal gjøre hverdagen bedre for denne 
voksende diagnosegruppen.

Slike produkter kan også ha relevans 
for andre mennesker med andre typer 
funksjonsnedsettelser, mener Markeds‑
sjef Veronica K. Astrup i Bardum as.

– Man har selvsagt det medisinske 
aspektet ved demens, men vi opplever 
også økt fokus på å tilby løsninger som 
tar vare på hele mennesket. Det er for 
eksempel mange flere enn personer med 
demens som sliter med søvnproblemer og 
uroligheter i kroppen, sier Astrup.

Bardum leverer en madrass, ThevoVital, 
som skal dempe mange av symptomene 
som følger av demenssykdom. Den er 
laget for å stimulere kroppsbevisstheten, 
noe som gjør kroppen roligere.

– Dette skjer ubevisst, og jeg tror flere 
grupper kan ha nytte av denne formen for 
stimulering. Det kan redusere behovet for 
beroligende medikamenter og gi flere et 
bedre søvnmønster, sier Astrup.

Et annet eksempel er ThevoChair, 
en hvilestol for demente, som gir en 
beroligende gyngebevegelse og gjør at 
kroppen slapper av. Stolen mobiliserer 
også hofte‑, kne og ankelledd og bedrer 
balansen.

– Når du søker etter hjelpemidler, er 
mitt råd å ha et åpent blikk for løsninger, 
uavhengig av diagnoser og funksjonsned‑
settelser, sier Veronica K. Astrup.

Stimulerer til ro

MADRASSLØSNING: ThevoVital er kon-
struert for å fremme kroppsbevisstheten.

MUSE-
LØSNING: 
Quha Zono 
med klips 
til å feste 
den med. 

Skyver	plassproblemer	til	side

Finnene mener de har funnet løsning-
en på mange av utfordringene med 
universell utforming i små boliger: 
Plassbesparende og lettbetjente skyve-
dører, markedsført under navnet 
«Liune».

Finlands ledende produsent av 
stålprofiler, Aulis Lundell Oy, har 
utviklet et veggmodulsystem med 
skyvedører som de hevder sparer 
plass, samtidig som både funksjonalitet 
og tilgjengelighet blir bedre.

– Da Finland fikk nye bestemmelser 
om universell utforming i 2006, ba 
entreprenørselskapet NCC oss om å 
komme opp med nye dørløsninger. 
Det var starten på Liune-dørene. Nå 
har vi levert 10 000 slike dører i 
Finland, sier administrerende direktør 
Leena Lundell-Pendov.

Ved hjelp av prefabrikerte ramme-
elementer i stål kan skyvedøren skli 
inn og ut av vanlige innervegger, som 
etter finsk standard er 66 millimeter 
tykke. Stålprofilene sørger for at 
konstruksjonen er solid og stabil, 
samtidig som den krever lite plass.

Og fordi skyvedøren går helt inn i 
veggen, hevder Lundell-Pendov at 
kravene til døråpningens bredde kan 
ivaretas med en smalere karm enn ved 
en vanlig, hengslet dør.

En annen og selvsagt fordel er at 
døren ikke legger beslag på areal når 

den skal åpnes eller lukkes. Det blir 
heller ingen terskler å forsere; 
skyvedørene er hengslet i overkant.

– Dermed er dette en løsning som 
er interessant for rullestolbrukere, sier 
salgsdirektør Tomi Viitanen. 

Det er også mulig å få skyvedørene 
levert med automatisk åpning og full 
fjernstyring.

– Med en stadig eldre befolkning, 
krav til enklere adkomst, nye byg-
geregler og krav til universell utform-
ing er dette fordeler både byggherre, 
arkitekter og potensielle huskjøpere 
bør merke seg, sier Leena Lundell-
Pendov.

I Finland leveres Liune-skyvdørene 
til prosjekter i regi av Peab, Skanska og 
NCC. Aulis Lundell Oy lanserte sitt 
framstøt mot det norske markedet 
under messen Bygg Reis Deg på 
Lillestrøm i oktober.

Liune-dørene leveres i en rekke ulike 
design og størrelser. Og selvsagt: I 
sortimentet finnes flere dedikerte 
saunaskyvedører.

Finner banker på hos 
norsk byggebransje. De vil 
tilby bedre tilgjengelighet 
– med skyvedører.
Tekst: Ivar Kvistum

FINSK LØSNING: Liune-skyvedørene 
frister med plassbesparelser, samtidig 
som tilgjengeligheten skal være lettere 
å ivareta. Inni veggen henger døren på en 
ramme av stålprofiler.

Quha Zono er en datamus n benyttes på alle datamaskiner uten installering 
eller kabler. Den krever ikke kamera, eller spesialskjerm. Du plugger en USB‑
enhet til maskinen og fester musen på en brille, en arm, eller fot som du kan 
peke med, så skal du være operativ.
Cognita as, tlf.22 12 14 50 , www.cognita.no/produkt/618

Trådløs tilgjengelighet

Et nytt, patentert sittesystem skal tilpasse seg 
kroppens bevegelser og gi spastikere en bedre 
sittestilling over tid.

Med en vanlig rullestol kan det være vanskelig 
å tilby brukere med spasisitet et ufrivilling bev‑

eglsesmønster en god sittestilling over tid.
Risikoen er at spastisiteten 

tvinger kroppen ut av den 
tilpassede sitteen‑

heten, noe som 
dessuten kan 

forårsake 
høyt 

trykk på utsatte kroppsdeler. Firmaet Alur Re‑
hab på Klepp i Rogaland lanserer det patenterte 
 systemet  Netti Dynamic System som skal være 
en løsning på disse problemeen.

Systemet skal tilpasse seg kroppens 
 bevegelser i under‑ og overkroppen ved ufrivil‑
lige spasmer og retter seg opp igjen i vanlig 
posisjon. Stolen hindrer brukeren å gli ned i setet 
og gir god sittestilling over tid. Leveres som et 
komplett system, med dynamisk hode, rygg og 
benstøtte. 

Her blir brukeren ført tilbake til den opprin‑
nelige sittestilling, etter ekstensjonen. 

Rullestolen er dynamisk og vil følge hele 
kroppens bevegelse.Det som skal sikre den gode 
sittestillingen er synergien mellom benstøttene, 
rygg, setet og hodestøtte. 

Alu Rehab ble grunnlagt i 1989. Firmaet arbei‑
der med komfortrullestoler og sittesystemer, 
fortuten sykler og tilbehør.

Bedre sittekomfort for spastikere

DYNAMISK: 
Systemet 
fra Alu 
Rehab 
tilpasser 
seg krop-
pens bev-
egelser.
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VIL INN I NORGE: 
Salgsdirektør 
for Liune-dørene, 
Tomi Viitanen. 
(Foto: Ivar 
Kvistum)

www.permobil.com

Barnas ståstol
Stå- og Relax funksjon i ett
LIFESTAND LSR KID er utviklet i samarbeid med barn og 
foreldre. Resultatet er en rullestol som stimulerer barnas bevegelser, 
gir mulighet for trykkavlasting og hvile. LSR KID er markedets 
eneste manuelle rullestol med stå- og Relaxfunksjon for barn. Relax-
funksjonen gir god hvilestilling uten forflytning. 
Rullestolen som gjør barnet mer selvstendig og aktiv i hverdagen!

Permobil Norge
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www.mol lerbi l t i lpassing.no

telefon: 24 03 26 00
Hvamstubben 8, 2013 Skjetten

Velkommen til oss for en bilprat!

Spesialtilbud på strøm til medlemmer av
Norges Handikapforbund

Les mer om avtalen Topp 5 Garanti  
på fjordkraft.no/nhf  

eller ring oss på 06100.

Strøm med prisgaranti
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T: +47 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no
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Fleksibel 
bekledning For deT 

nordiske klimaeTFunksjonelle klær For rullesTolbrukere

Nyhet! – Ny prisforhandlet Servantheis
ergonomiutstyr

Astec AS  -  Tlf. 2272 2355  -  post@astec.no  -  www.astec.no

Elektrisk servantheis
Designline 415 er en 65 cm bred 
elektrisk hev og senkbar servan-
theis.   Valgfri servant monteres 
på heissystemet og justeres 
enkelt ved bruk av håndkontroll. 
Klemsikring hindrer klemfare un-
der bruk. Speil monteres fast på 
vegg, heisen heves og senkes fra 
65-90 cm over gulv etter brukers 
behov. Avløp og trykkslanger er 
skjult bak dekkplater. 

Servanten vant nylig NAV 
prisforhandling og dekkes av 
folketrygden. Servantheisen 
benyttes mye i omsorgsboliger, 
legekontor, skoler og andre 
prosjekter med krav til tilpasn-
ing.   Servantheisen leveres av

Det er torsdag og vi er på fotballbanen 
på Bøverbru, Vestre Toten i Oppland 
fylke. Petter har snørt på seg fotball-
skoa og tripper utålmodig. Han elsker 
fotball, og stort sett hver eneste dag er 
han på trening eller kamp med enten 
FK Vestre G14 eller Eina G13. 

– Petter har en svært sjelden 
kromosom feil, og har for sinket 
utvikling av motorikk og språk, 
forklarer mor Inger Grete Dotseth.

.
En av gutta
Funksjonsnedsettelsen gjør det 
utfordrende å uttrykke alt han har på 
hjertet. Likevel har han alltid vært en 
av gutta på fotballaget. Slik har det 
vært helt siden han startet med fotball 
på Eina i fem–seks- årsalderen.

11. september dro gutta til Gjøvik 
for å spille seriekamp mot Vind. Det 

var en viktig kamp for laget, men at 
TV2 Sporten var på plass for å få den 
med seg, var nok ganske så uventet.

– Jeg har lenge hatt lyst til å gi gutta 
en påskjønnelse for måten Petter alltid 
har blitt inkludert og vært en naturlig 
del av laget på, sier moren.

Invitert på landskamp
Laget fikk også laget en sjekk på 
10.000 kroner fra Toten Metall, samt 
at Vind IL hadde ordnet med billetter, 
sponset av Norsk Tipping, til lands-
kampen mot Island for hele laget.

– Da jeg kontaktet Nettbuss, for å 
bestille buss, ville de også sponse 
turen på oss, forteller Inger Grete.

Dermed fikk Petter feire sin 15. 
bursdag med lagkamerat ene. De 
stoppet og spiste pizza på vegen. 
Resten av pengene gikk til trenings-

leiren til Torrevieja Spania i februar.
På grunn av Petters funksjonsned-

settelse kunne laget ha søkt om å ha 
en ekstra spiller på banen, men dette 
var ikke aktuelt.

– Petter er med på laget på de 
samme premissene som alle andre, 
sier Inger Grete.

Lagkamerat	på	lik	linje
Da Norge møtte Island til landskamp på Ullevål stadion, var FK Vestre G14 på plass på 
tribunen. Det var belønningen for hvordan de inkluderer lagkamerat Petter Dotseth.

Tekst og foto: Ragnhild Fladsrud

IVRIG: Trenerne Magnar Bjørnerud  
(til venstre) og Geir Gulbrandsen er viktige 
støttespillere for Petter.

INKLUDERT: FK Vestres G-14 slår ring om Petter Dotseth, som er en selvsagt del av laget. Videre i klokkeretningen: Kristoffer Bergstuen, 
 Andreas Helmersen, Jonas Thorsbakken, Peder Andreas Bågårud, Fredrik Strande, Mattis Evensen, Magnus Bergersen, Martin Gulbrandsen, 
Mats Olafsen, Fredrik Bjørnerud, Johan Karlsson, Simen Berg-sveen, Kristian Sandbekken, Andreas Bakkelund  og Jonas  Bratlien. 
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Universell utforming er et begrep som 
har opptatt oss i Norges Handikap-
forbund (NHF) i lang tid. Det universelle 
samfunnet er et samfunn som stiller alle 
likt. Utforming handler selvfølgelig om 
hvordan vi former samfunnet. Et viktig 
grep ble gjort fra myndighetene da tek-
niske forskrift til plan- og bygnings loven 
kom i 2010, den mye omtalte  
TEK 10.

TEK 10 setter opp en del minimums-
krav til hvilke egenskaper nye boliger og 
andre bygninger skal ha, for eksempel når 
det gjelder energibruk, brannsikkerhet 
– og ikke minst: tilgjengelighet.

Det skapte stor usikkerhet i NHF da vi 
i regjeringserklæringen kunne lese at den 
nye regjeringen ville vurdere kravene i 
TEK 10. Naturlig nok ble spørsmålet stilt 
om utviklingen skulle snus, og om 
 regjeringen ønsket å lempe på kravene 
slik at ideen om det universelle samfun-
net svekkes. 

Kommunalminister Jan Tore Sanner 
har sagt i intervju med NRK: «Regjering-
en vil opprettholde kravet til universell 
utforming. Det er viktig fordi vi skal ha et 
samfunn og boliger som både er tilpasset 
funksjonshemmede og en økende andel 
eldre. Samtidig er det selvsagt viktig å gå 
gjennom alle elementer som bidrar til å 
presse opp kostnadene på nye boliger.»

Dette er viktig signal fra den nye 
 regjeringen. 

I oktober var jeg på avslutningskonfe-
ranse for et omfattende prosjekt som 
berørte 17 fylker og 80 kommuner. De 
har nettopp vært opptatt av hvordan 
utviklingen av samfunnet kan gjøres i 
praksis slik at alle borgerne kan delta. Jeg 
møtte mange politikkere og lokale byrå-
krater, samt ansatte i ulike offentlige 
 etater, som har sett mulighetene i de gode 
løsningene. 

Universell utforming handler ikke først 
og fremst om centimeter eller snusirkler. 
Det handler om hvilke verdier framtidens 
samfunn skal bygges opp omkring. 
 Universell utforming er ikke tiltak for de 
få, men for alle. Skal det være et samfunn 
som passer for noen, eller et samfunn 
som på naturlig måte tar høyde for 
 mangfold og ulikhet?

Jeg er glad for at Regjeringen er tydelig 
på at verdiene som ligger i universell 
utforming skal legges til grunn for 
 samfunnsutviklingen. Gjennom det viser 
de nettopp rom og plass til mangfold og 
dermed rikdom.

Det er et viktig premiss når vi i fram-
tiden skal diskutere andre politikk 
 områder som berører skole, arbeidsliv, 
samferdsel, trygd og kommunale tjenester 
bare for å nevne noen aktuelle områder. 

Verdiene vi skal bygge på

Universell utforming 
handler ikke først  
og fremst om  
centimeter eller  
snusirkler. Det 
 handler om hvilke 
verdier framtidens 
samfunn skal bygges 
opp omkring.

| Forbundslederen har ordet |

ROM FOR ALLE: Forbundsleder Arne Lein er glad for kommunalministerens  
forsikring om at boligmarkedet skal være til for alle, selv om regjeringen skal gå på jakt 
etter kostnadsdrivere.  (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

| Minneord |

| Debatt |

til minne om Odd Walter Syltevik

Det er med stor sorg vi mottok melding 
om at Odd Walter Syltevik døde fredag 
27. september, 78 år gammel. 

Siden Odd Walter ble medlem i 
Trondheim Vanførelag i 1967, har han 
innehatt mange verv i, og vært en sterk 
og tydelig  representant for, Norges 
Handikapforbund. Med sin kunnskap 
og allsidighet har han brukt mye av 
tiden sin til arbeidet i organisasjonen, 
alltid på en fremragende måte som 
gjorde at han ble lyttet til. I løpet av de 
årene Odd Walter var tillitsvalgt, 
 produserte han 25 trykksaker i form av 
 rapporter, debatt hefter, kurshefter og 
lignende. Han har også skrevet 
 historien om sitt eget liv.

Før Odd Walter ble valgt som for-
bundsleder i Norges  Handikapforbund 
(NHF) i 1977, var han leder både lokalt 
og regionalt i NHF. Han har vært presi-
dent i Nordiska Handicapförbundet og 
visepresident i FIMITIC (europeisk 
handikap organisasjon). Etter ni år som 
forbundsleder ble han igjen leder i 
NHF Sør-Trøndelag fram til han gikk 
av i 1999.

Odd Walter har vært en stor pådriver 
i arbeidet for at funksjons hemmede 
skulle få en bedre hverdag. En av de 
lokale seierne han selv brukte å trekke 
fram, var etableringen av Transport-
sentralen for uføre i Trondheim i 1970. 
Denne etableringen bidro til et økt 
engasjement fra mange i handikap-
bevegelsen, noe som har bidratt til en 
 samfunnsutvikling i riktig retning for 
funksjonshemmede. Odd Walter var i 

flere år medlem i det fylkeskommunale 
rådet for funksjonshemmede i Sør-
Trøndelag og deltok bl.a. med oppbyg-
gingen av TT-tjenesten i Sør-Trøndelag.

Odd Walter var en tålmodig og god 
læremester og motivator. Han var opp-
tatt av at funksjonshemmede skulle få 
et selvstendig liv og oppnådde mange 
resultater gjennom gode samtaler. Som 
den framsynte mannen han var, minnet 
han oss alltid på at samfunnet hele 
tiden er i endring og at det alltid vil 
komme kamper som må kjempes om 
igjen.

I 2001 mottok Odd Walter Kongens 
fortjenstmedalje i gull for sitt arbeid.

Vi føler med familien i sorgen. Odd 
Walter har vært en bauta og forbilde for 
mange. NHF har mistet en av sine 
fremste talspersoner for likestilling og i 
kampen for et selvstendig liv. En ekte 
NHF-er gått bort. Vi lyser fred over 
hans minne.

Norges Handikapforbund
Arne Lein, forbundsleder
Arnstein Grendahl, generalsekretær

Tidligere forbundsleder i NHF, Odd Walter 
Syltevik er død, 78 år gammel. 
 (Arkivfoto: Handikapnytt)

Får du eller en du er pårørende til ikke den 
sykehjemsplassen, dagaktivitetsplassen eller 
hjemmehjelpen du trenger? Eller opplever 
du at det er dårlig kvalitet på tjenesten du 
mottar? Da har du rett til å klage og få 
behandlet saken din.

Altfor mange lar være å levere en formell 
klage. Det kan være flere grunner til at man 
ikke klager, og en av dem kan være at de 
fleste er fornøyd. Men fra oppslag i media 
og fra egen organisasjon, vet vi at det ikke 
alltid er slik. Noen har grunn til å klage, 
men gjør det ikke likevel.

Det kan også være flere årsaker til at man 
ikke klager, selv om man har grunn til det. 
Man kan være bekymret for å støte noen, 
eller at de skal reagere på en måte som ikke 
blir bra for en selv eller den som mottar 
tjenestene. Slik bør det ikke være. Offent-
lige myndigheter og tjenestetilbydere må 
bestrebe seg på å ta imot klager på en så 
positiv måte at alle som trenger å få saken 
sin vurdert på nytt, trygt kan gjøre det.

En annen årsak til at folk ikke klager, kan 
være at de ikke vet at det nytter, ikke vet at 
de har rett til det, eller ikke vet hvordan de 
skal gå fram.  Vi vet at det nytter, svært 
mange som klager får medhold. Og vi vet 
at myndighetene legger vekt på innholdet i 
klager.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er 
interesseorganisasjon for personer med 
demens og deres pårørende. På vår 
 Demenslinje kan du få råd om hvordan 
klageretten fungerer. Vi er opptatt av 
 demenssyke og deres pårørende skal kjenne 
til, og ta i bruk, klageretten. Derfor har vi 
sendt alle våre lokallag en veileder i hvordan 
man kan gå fram for å klage. Mange flere 
enn våre medlemmer vil ha nytte av dette, 
og derfor har vi lagt veilederen ut på våre 
nettsider.

Vi oppfordrer alle som mener de har 
grunn til å klage på en offentlig helse- og 
omsorgstjeneste, til å ta veilederen i bruk.

Lisbet Rugtvedt
Generalsekretær  
Nasjonalforeningen for folkehelsen

KLAG SÅ KLART: Vi vet at det nytter, svært 
mange som klager får medhold. Og vi vet at 
myndighetene legger vekt på innholdet i klager, 
skriver Lisbeth Rugtvedt, general sekretær i 
Nasjonalforeningen for  folkehelsen.  
(Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen)

Bruk klageretten din



36	 handikapnytt  07–2013 		 handikapnytt  07–2013	 37

Støttekontakter og avlastere skal normalt være arbeidstakere. Den som har 
 oppdragskontrakt, kan fremme krav om arbeidstakerkontrakt og kompensasjon. 

feriepenger og overtids-
betaling til gode? 

| Paragrafjungelen  | Advokat Petter Kramås har lang erfaring med å bistå 
funksjonshemmede og familier med funksjonshemmede 
barn.  
I Handikapnytt skriver han om dine rettigheter.  
Har du spørsmål til advokatene, eller er det temaer du vil 
de skal ta opp? Send en e-post til handikapnytt@nhf.no.

advokat Petter Kramås
petter.kramaas@hestenesdramer.no
Advokatfirmaet Hestenes og Dramer
www.hestenesdramer.no

Safo fremover

| Safoshjørne |

Vigdis Endal

Det siste året har organisasjonene NHF, 
NFU og FNDB hatt diskusjoner om 
veien videre for Safo. Noen konklusjo-
ner har blitt trukket. 

Safo fortsetter paraplysamarbeidet, og 
baserer seg på en felles kamp for like-
stilling. Det står fast at vi skal jobbe etter 
konsensusprinsippet. Dette innebærer at 
vi fortsetter å jobbe sammen i saker vi er 
enige om. I tillegg skal vi supplere hver-
andre. Fordi vi har likt ideologisk ståsted 
og ulike målgrupper, har vi utfyllende 
kompetanse. Fram mot Safos årlige 
konferanse i januar 2014 skal det arbeid
es med oppdaterte vedtekter. Så det kan 
nok bli diskusjoner framover om priori-
teringer og veivalg.

Framover vil vi lage oppdaterte 
politikk dokument på ulike saksområder. 
Vi ønsker å klargjøre Safos standpunkter 
om forhold som fremmer likestilling. 

Vi er nå i sluttfasen av et arbeid med 
oppdatering av det som i dag heter Safos 
strategi for inkluderende opplæring. 
 Dokumentet legges ut på Safos hjemme-
side. www.safo.no. Vi håper det blir et 
godt verktøy for deg som i ulike fora skal 
representere Safo når det gjelder inklude-
ring i grunnskolen. Dokumentet inne-
holder også oversikt over regelverk, 
 definisjoner av typiske begreper på om-
rådet, samt aktuelle utredninger, stortings-
meldinger og lignende. Vi har begynt på et 
tilsvarende dokument for boligpolitikken. 

Det kan også være nyttig å ha noe 
skriftlig å dele ut om Safo når vi møter i 
ulike fora. 

På hjemmesiden finner du nå Safo-
brosjyren «Et godt liv i egen bolig». 
 Brosjyren er ment å være et verktøy for 
organisasjonene i det interessepolitiske 
arbeidet på boligområdet.

Vi har i tillegg laget en enkel presenta-
sjonsfolder om Safo, som du kan finne 
på hjemmesidene under toppmenyen 
«Om Safo». Den kan du skrive ut når du 
trenger den. 

Savner du noe når du skal representere 
Safo? Kom med tips. Vil du bestille 
 brosjyrer? I begge tilfellene skriver du til 
post@safo.no.

Norges Handikapforbund er med i 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes
 organisasjoner, Safo. 

Daglig leder Vigdis Endal holder deg oppdatert.

Terrengen er bensindrevet, har ubegrenset rekkevidde, 
trinnløs regulering av hastighet og kan tilpasses 
brukere med spesielle behov.

Konstruert for ferdsel i typisk norsk terreng!

Terrengen er et norsk firehjulsdrevet terrenggående 
hjelpemiddel som fortsetter der veien slutter

Terrengen AS  •  Stamnan 7392 Rennebu  •  Telefon 72 42 65 60  •  www.terrengen.no  •  E-post: info@terrengen.no

Vi har tidligere skrevet om arbeidstaker-
rettigheter for støttekontakter og 
 avlastere – etter uttalelse fra Sivil-
ombudsmannen og dom i Høyesterett 
(Handikapnytt nr. 3, 2013). 

Kommunenes sentralforbund (KS) 
har også omtalt disse spørsmålene. I 
den siste av to artikler kommenteres 
konsekvensene av «Avlaster-dommen» 
 nærmere. Du finner artikler og rund-
skriv om temaet på www.ks.no. 

Individuell vurdering – og etteroppgjør
KS peker på at det ikke har vært grunn-
lag for en standardisert bruk av opp-
dragstakerkontrakter. Likevel har dette 
vært vanlige praksis i de fleste 
kommun er. KS understreker at kom-
munene må foreta en konkret vurde-
ring i den enkelte sak. 

KS anbefaler at kommunene går 
gjennom sine oppdragskontrakter – 
både når det gjelder brukerstyrt person-
lig assistanse (BPA), avlasterne og 
støttekontakt er. 

Videre anbefales at for de tilfellene der 
forholdene ligger «nær opp til avlaster-
dommen», bør kontraktene endres fra 
oppdragstaker til arbeidstaker. 

I tillegg bør det i disse tilfellene vurde-
res etteroppgjør for de tre siste år for så 
vidt gjelder feriepenger, etterinnmelding 
i tjenestepensjonsordningen og eventuell 
overtid i de tilfellene der oppdragstaker 
også har hatt et ansettelsesforhold i 
kommunen. 

Avlastere
I forhold til avlastere viser KS til de 

faktiske forhold i avlaster-dommen fra 
Høyesterett, blant annet: Det forelå et 
regelmessig oppdrag over to år tilsvar-
ende ca. 40 prosent stilling. Tjeneste yting 
foregikk i brukers hjem. Det var bruker-
styring når det gjaldt tidspunkter for når 
tjenesten skulle gis. Og det var bruker-
styring når det gjaldt innhold i assistan-
sen. 

KS presiserer at dommen ikke 
oppfatt es å være et grensetilfelle, og at 
det innebærer at det kan være grunnlag 
for etterbetaling også der oppdraget har 
vært av mindre omfang enn det som var 
tilfellet i avlaster-dommen. 

Støttekontakter
KS oppfatter avlaster-dommen som 
uklar i sin henvisning til Sivilombuds-
mannens uttalelse i støttekontakt-saken 
(SOM-2011-3397). Det er redegjort 
nærmere for dette i artikkelen. 

I denne saken handlet det om oppdrag 
over tre til fem år som støttekontakt for 
tre brukere og med om lag 28 timer pr 
mnd. 

Sivilombudsmannen la i sin uttalelse til 
grunn at støttekontakten i den aktuelle 
sak var arbeidstaker. 

Følg opp selv 
KS har gitt råd til kommunene om at det 
må gjøres konkret vurdering i forhold til 
bruk av arbeidstaker- eller oppdrags-
takerkontrakter for støttekontakter og 
avlastere. 

I alle saker som ligner eller ligger nær 
opp til avlaster-dommen, må det benytt-
es arbeidstaker-kontrakt – og for tidli-

gere inngåtte avtaler må det vurderes 
etteroppgjør for siste tre år. 

Krev arbeidstaker-kontrakt
Dersom kommunene ikke aktivt  følger 
opp dette på eget initiativ, er det grunn-
lag for følgende råd til avlastere eller 
støttekontakter: Den som skal påta seg 
slike oppgaver, bør kreve arbeidstaker -
kontrakt.  Den som har oppdragstaker-
kontrakt, bør fremme krav om å få 
 arbeidstaker-kontrakt, og etteroppgjør 
etter de anvisninger KS her har gitt. 

Dersom kommunen ikke aksepterer 
arbeidstaker-rettigheter eller etteropp-
gjør, bør man kreve en begrunnelse med 
redegjørelse for hvilke momenter i den 
konkrete vurdering kommunen mener 
diskvalifiserer i forhold til arbeidstaker-
rettigheter. 

En slik begrunnelse bør vurderes 
nøye. 
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Hovedmedlem - kr 300

Husstandmedlem - kr 150 *

Juniormedlem (0-1  år) - kr 50 *

For husstands- og juniormedlemskap 
forutsettes et hovedmedlem i husstanden. 
Medlemsnummer til hovedmedlem:

Studentmoderasjon 50 % på kontingenten 
(kopi av studentbevis må legges ved)

Jeg ønsker ikke medlemskap i NHFU 
(gjelder de under 30 år)

Mitt medlemskap gjelder følgende lands-
forening av NHF

Innmelding i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnummer:                                Poststed:

E-post:

Telefon/mobil:

Fødselsdato og år:

Sted/dato:

Underskrift:

Når jeg melder meg inn i Norges Handikapforbund (NHF) samtykker jeg i å motta 
informasjon fra organisasjonen gjennom alle kanaler. Innmeldingsopplysninger
behandles sensitivt og etter Datatilsynets retningslinjer. Medlemskapet 
følger kalenderåret fra 1.1 til 31.12 samme år.

Funksjonshemmet Interessemedlem

Medlemstype (velg én)

Pårørende

Kategori:

* 
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Benytt kupongen selv, eller gi den til noen som bør benytte den!

Crippen er skapt av den anerkjente britiske tegneren Dave Lupton. De satiriske  
tegningene hans har brodd mot samfunnsskapte barrierer og diskriminering av  
funksjonshemmede. Du finner Crippen i hver utgave av Handikapnytt.

| Crippen  |Løsning i Handikapnytt 
6‑2013

MARIANN FLYR HØYT 
MED VINDEN SOM 
MOTOR

Vinner av kryssord i  
nr. 6 er
Eva Øiehaug
Gulliversvei 6
3123 Tønsberg

Hun mottar 15  
Quick-lodd i posten.  
 
Vi gratulerer!
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Returadresse
Handikapnytt
Postboks 9217 Grønland, 
0134 Oslo

Velkommen til vår nye

fErSKvarE-
avdELing

Handikapnytt er
nytt på nett

Handikapnytt lanserer ny nettavis
med ferske nyheter og oppdateringer flere 
ganger i uka.
Handikapnytt.no er for deg som vil følge med på 
nyheter som setter funksjonshemmedes likeverd 
og likestilling på dagsordenen.

Det ferskeste stoffet leser du først på nett.

Besøk oss på www.handikapnytt.no


