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Modum
Regnskapskontor
Vikersundgata
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 33 80

Lommedalsv 301
1350 LOMMEDALEN
Tlf. 67 59 02 50

Nedre Eiker
kommune

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 25 00

4846 ARENDAL
Tlf. 37 08 68 00

St. Hansfjellet
Parkeringshus
Farmannsg 16
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 30 60 00

Kragerø
kommune

Familie og Oppvekst
3791 KRAGERØ
Tlf. 35 98 62 00

Vestfold
Plastindustri AS

Oslo og Akershus
Turbusser

Eidsvoll Auto

Løkenvangen, 2072 DAL
Tlf. 63 95 17 90
Fax. 63 95 55 96

Arendal
Videregående Skole
Kirkebakken 8
4803 ARENDAL
Tlf. 37 00 02 00

Markv. 46, 9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Kloppen
Lamelltre AS
2850 LENA
Tlf. 61 16 07 88
Fax. 61 16 03 65

Brekke
Auto Service

Brekkev 4 J, 0883 OSLO
Tlf. 22 23 60 02
Fax. 22 23 60 02

Strand og Grindahl A/S

Kommunehuset
5729 MODALEN
Tlf. 56 59 90 00

Salong

Partrederiet Mjånes

Ellengård
Arbeidssenter

9531 KVALFJORD
Tlf. 78 43 86 47
Mobil 948 95 578

Minnesundsenteret
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Tvedestrand
Bilverksted

Fjærkleivene 55
4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Liakollv. 1, 1202 OSLO
Tlf. 23 16 94 60

Skarpnes AS

Østerhus Industriområde
4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 88 00
Fax. 37 25 88 01

4985 VEGÅRSHEI
Tlf. 37 17 02 00

Brønnøy
kommune

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS
3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 33 00

Helse og Sosial

8900 BRØNNØYSUND
Tlf. 75 01 20 00

Sveiseverksted
Kristiansund
Alfred A. Berge A/S
kommune

Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01

6501 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 60 00
Fax. 71 58 61 05

ASVO Fusa AS

Horten
kommune

Ordføreren

Eikelandsheiane
5640 EIKELANDSOSEN
Tlf. 56 58 14 18
Fax. 56 58 10 66

Strand
kommune

Voss Olje

PB 10 , 3191 HORTEN
Tlf. 33 08 50 00 - Fax. 33 08 50 08

Elvev. 4, 1394 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92
Fax. 66 98 14 77

Rådhusg 2
4100 JØRPELAND
Tlf. 51 74 30 00

Aker Brygge D 3
0021 OSLO
Tlf. 03 000

Strandav. 62
5700 VOSS
Tlf. 56 51 34 50
Mobil 992 64 665

4809 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 90
Fax. 37 05 99 91

Saltdal
kommune

Vegårshei skule

Ilav. 32, 1605 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 70 70

Østre Aker vei 24, 0581 OSLO
Tlf. 22 65 18 14

Karl Joh g 20
0159 OSLO
Tlf. 22 42 78 59

Vegårshei
kommune

Ingeniørene

Modalen
kommune

Haugan Industriområde
3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 03 50

Kari

1413 TÅRNÅSEN
Tlf. 66 80 07 52
Vakttlf. 413 26 292

Gravør

Per Valbo

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Furulund Kro A/S
Stokke Rav 158
3160 STOKKE
Tlf. 33 33 86 37

Pleie og Omsorg
8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 22 42

Senter for
Rusforebygging
3001 DRAMMEN
Tlf. 32 80 67 00

Huseiernes
Landsforbund
Oslo og Akershus
Fred Olsens g 5
0152 OSLO
Tlf. 22 41 31 00

Tegl-Kafeen

Hotvedtv 6, Tingvoll
3220 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 40 00

Vegårshei
Sparebank

4973 VEGÅRSHEI
Tlf. 37 17 00 60

Skolt Auto AS
Stabburv. 3
1609 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 06 00

Hornebergv. 7
7038 TRONDHEIM
Tlf. 73 96 71 72
Fax. 73 96 77 05

Kjøpmannsg. 12
7013 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 37 04

PB 186, 3701 SKIEN
Tlf. 35 58 89 00
Fax. 35 53 02 18

Gjøvik Mekaniske
Kapellveien
Verksted
habiliteringssenter
Sivesindv. 12
2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 15 33

Kapellv. 6, 0487 OSLO
Tlf. 22 79 73 00
Fax. 22 79 73 10

Avd. for Voksenhabilitering
Solv. 117, 1170 OSLO
Tlf. 23 16 75 00
Fax. 23 16 75 05

1474 NORDBYHAGEN
Tlf. 67 92 78 80 - Fax. 67 92 78 99

Skipperg 18 C
9353 TROMSØ
Tlf. 77 68 79 15
Fax. 77 68 72 01

Forsiden
Deltakere på LUPE´s Landsmøte 2005 samlet til fotografering i godværet på plenen
utenfor hotellet.
Bildet er tatt av Jann-Oskar Granheim.
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Sommerferie
”En sommer er over, men minnene om den består.” heter det i en gammel
slager.
Slik følte vi det alle da vi møttes på arbeidet igjen etter en god ferie for
de ﬂeste av oss.. På lærerværelset ble det pratet om hvor vi hadde vært, om
hvordan været hadde vært og hvordan vi hadde det.
Før ferien snakket vi alle om hvor godt det skulle bli å komme bort fra
det vanlige i noen uker. Vi gledet oss.
Så var sommeren altså over. Da var det tankene kom:
Er det selvfølgelig at vi har ferie med mulighet til å reise bort noen dager? For svært mange er det det.
Hva med våre psykisk utviklingshemmede? Har de mulighet til å dra på
ferie?
Noen har det, og andre har hatt det. Vi vet hvordan de gleder seg og ser
frem til dette, kanskje mer enn mange andre.
Rundt omkring i boligene sitter det nå mange som ikke har fått sjansen
til å dra på noen ferie. Slett ikke alle har foreldre som kan ta dem hjem eller
med på tur. Foreldrene er ofte tungt belastet fra før og trenger ferie selv.
Mange kommuner,om ikke alle, har slettet posten på støtte til ferie for denne gruppen. Før kunne kommunene dekke utgifter de ansatte hadde utover
vanlig arbeidstid på ferie med beboere ,slik at ferien ikke ble så dyr for
beboerne. Nå må de betale alt selv . Noen av de psykisk utviklingshemmede
må ha med seg mer enn en ledsager når de skal ut på tur.
Det sier seg selv at mange ikke kan klare dette.
Så der sitter de da. I de samme omgivelsene som alltid. Den eneste forskjellen de merker, er at det vanlige personalet blir erstattet av sommervikarer slik at de ansatte får sin (for all del) velfortjente ferie. Da blir sommeren
om mulig enda vanskeligere for disse gruppene.
Hvilke minner sitter disse igjen med etter at sommeren er over. Noen minner å glede seg over??
Vi vet at det blir tatt små dagsturer, slik at beboerne får litt avveksling.
Dette er noe våre politikere bør ta seg ad notam og gjøre noe med! Det
skyldes på dårlig kommuneøkonomi. Hva med å øremerke midler til dette?
Det kan da ikke være helt umulig! Penger til store og ﬂotte idrettsanlegg for
frisk ungdom, det har de visst ikke vanskeligheter med å fremskaffe. Ikke
til nye og prangende bygninger heller. Kom på banen og tenk litt på disse
svake gruppene som sitter, ofte ensomme, rundt om i boligene sine hele
sommeren.
Denne gruppen trenger virkelig å få seg en velfortjent ferie i helt andre
omgivelser enn de daglige.Det er IKKE nok at de har fri fra dagsenteret
eller fra arbeidsstedet i 3 uker. Dagene hjemme uten engang variasjonen
jobben gir dem til vanlig, blir enda lengre og kjedeligere enn normalt.
La disse menneskene også få en sjanse til å sitte igjen med mange gode
minner om en sommer som er over.
Turid Jahren
styremedlem
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Sommerlekene 2005

Av Jann-Oskar Granheim
Foto Artikkelforfatteren og hjemmesidene til Bardu kommune

Godvær, høyt innsatsnivå, idrettsglede, humør og pågangsmot er Polar Zoo, verdens nordligste zoo,
stikkord som gjelder for Sommeridrettslekene som ble arrangert i som ligger i vakre Salangsdalen.
Dette var en gave til deltagere og ledBardu 14. – 18. juni i år.

D

et var meldt på 331 deltakere til
lekene, som ble åpnet med braks
og bram. Seks bunadkledte jenter
dannet ﬂaggborg i spissen for hovedkomiteen med samarbeidspartnere,
som kom inn på banen tett fulgt av et
sammensatt korps fra Bardu musikkforening og Setermoen skolekorps.
Etter disse kom en lang rekke med
deltaker og ledsagere marsjerende inn
på friidrettsbanen.
Selv om det ikke hadde møtt fram
så mange publikummere, var stemningen på banen høy under åpningen.
Det deltok prominente gjester og
talere fra Bardu kommune, Troms
fylke, Fagforbundet i Troms og fra
Kultur- og kirkedepartementet. Liv
Turid Dervola fra Ibestad idrettslag
avla eden på vegne av utøverne før
ordfører Oddvar Bjørnsen klippet
snora som markerte selve starten på
arrangementet. Det ble også heist et
eget ﬂagg for Sommeridrettslekene.
Flagget er laget på Aktivitetssenteret
i Bardu.
Åpningskvelden var det underholdning med musikk og dans, selv om
ikke absolutt alt gikk an å danse til.

Onsdagskvelden var det derimot var
det fullt på dansegulvet hele tida til
ﬂott musikk av Blinklys fra Tromsø.
Det var lagt opp til et svært variert
innhold på lekene. I tillegg til konkurranser inne tradisjonelle grener som
løpsøvelser, kasteøvelser og svømming, var det lagt stor vekt på frie aktiviteter. Det innebar gokart, buskyting, kassestabling, taubane, natursti,
bilsimulator, bowling og besøk på
Troms forsvarsmuseum.
Det var lagt nytt grusdekke på friidrettsbanen ved Barduhallen denne
sommeren, slik at banen var i utmerket stand. Bardu idrettslag deltok som
teknisk arrangør og hjalp blant annet til for å ﬁnne folk til å stille i alle
komitene.
Det sportslige, som de øvrige arrangementene, gikk veldig bra. Noen
skrubbsår og overtråkk måtte nok enkelte av deltakerne ﬁnne seg i, men
det er slikt som skjer når man driver idrett på høyt innsatsnivå og skal
sprenge noen grenser av og til.
Tur til Polar Zoo
På torsdag bled et arrangert en tur til

sagere fra arrangørene.
Alle ﬁkk først en omvisning i
parken. Det var mange ﬂotte dyr å se;
jerv, bjørn, moskus, ulv, fjellrev, gaupe
og hjort var noen av dyrene som viste
seg. Grevlingen, som nesten aldri er
å se, var denne dagen nysgjerrig nok
til å vie publikum oppmerksomhet.
Men favorittdyrene var nok ulvene og
bjørnene. De er også veldig populære
hos de andre besøkende.
Dagen i Polar Zoo var en suksess,
og muligens blant de morsomste seks
timene som Sommeridrettslekenes
deltakere hadde under oppholdet sitt
i Bardu.
Ordfører Oddvar Bjørnsen som i fjor
overtok stafettpinnen fra Bodø, overleverte under avslutningen stafettpinnen til neste års arrangør, Gol kommune

Takk til Øivind Baardsen, Sondre,
Hilde, Eva, Albana, Marcus og Erik,
som har lagt ut disse opplysningene
på nettet. Du kan lese mer av det de
har skrevet ved å klikke deg inn på
www.bardu.kommune.no og klikke
videre på symbolet for sommeridrettslekene som du ﬁnner til høyre
på hjemmesiden. Der ﬁnner du også
ﬂere bilder fra sommerlekene.
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LUPE Midt-Troms på Refsnes på Senja
Magnus Westberg for styret i LUPE Midt-Troms

Øverst til venstre den eldre garden, som de kalte seg. Under til venstre den yngre garden. Øverst til høyre koser May Karin og Toralv
seg på verandaen. De to bildene nede til høyre viser grillmestrene Mikal og Synnøve.

I slutten av august, nærmere bestemt den 19. og 20. august inviterte LUPE Midt-Troms sine medlemmer til en koselig helg på Refsneshytta ute på Senja

V

i kan ikke si at været var med oss hele
tiden, men når man har et av Norges
vakreste naturskue rett utenfor vinduet,
samtidig som man kan grille på en ﬁnt
overbygd veranda så ble det allikevel en
topp helg.

Vi delte opp helgen slik at vi på fredagen
samlet ”den eldre garden” og på lørdag
”den yngre garden”. Aldersspennet var
faktisk fra den yngste på rundt 1 år gammel til den eldste på litt over 80 år ung(!).
Fredag var vi totalt 17 forhåpningsfulle
personer av ”den eldre garden” som ikke
kunne vente fort nok på at Synnøve skulle
bli ferdig med grillmaten. Etter store kokkekunster fra grillmester, med god hjelp til
salatskjæring av Ann Jorid ble det mat på
oss alle til slutt.
6

Etterpå var det nesten slik at vi ikke klarte
kaffen og kakene, men … vi fant rom også
for dem. Det var koselig å sitte og snakke
sammen om ditt og datt en stund før vi
rundt 21-tiden bestemte oss for å ta kveld.
Nå var vi 17 glade, mette og fornøyde personer som forlot Refsnes for natta.
På lørdag ettermiddag kom den ”yngre
garden” sammen for å kose seg med grilling også dem. Vi telte og kom fram til
at vi var 29 personer med smått og stort.
Denne dagen hadde vi ikke Synnøve og
måtte ta til tåls med Mikal. Men … maten
den ble god likevel, den!
Dessverre fortsatte været å være like
trist utover lørdagen, men barna lekte
sammen i den store og romslige hytten
mens vi voksne satt og snakket sammen.
Når det lakket mot kveld, tok mange farvel

og vende hjemover, mens vi var 11 personer som hadde tatt med oss nattpysj for å
nyte natta på stedet.
Etter en god
natts søvn våknet vi til litt bedre vær slik
at vi kunne være ute en stund. Da passet noen på å ta en tur i fjæra mens andre
disset i det ﬁne dissestativet. Men til slutt
var vi nødt til å rydde og pakke sammen
for å forlate denne nydelige plassen.
LUPE Midt-Troms vil passe på å takke
alle medlemmer som gjorde denne helgen
til en minnesverdig helg med positivt fortegn. Vi vil også passe på å takke LUPE
sentralt som ﬁnansierte helgen med øremerkede midler for slike tiltak. Uten den
hjelpen hadde det ikke blitt så ﬂott som
det ble.

Medlemstreff i Kasakhstan
Av Tore Gulbraar
Foto Randi Voll

LUPE brer seg som ringer i vannet. Vi har faktisk et medlem
i Kasakhstan, i den gamle
skøytebyen Alma Ata som nå
heter Almaty.

Direktør Mayra Suleeva vil gjerne få
kontaker i Norge. Transparent bak bildet av Suleeva og bildet og nederst på
siden viser brosjyren som organisasjonen KENES har laget.

V

årt medlem der heter Cecilie Gulbraar Orestis og lever bra i byen
sammen med barn og mann. Og som dere
sikkert allerede har gjettet, hun er datter
av han som skriver disse linjene.
Det ble mange inntrykk å fordøye i en
så fjerntliggende kultur som Kasakhstan
og nabolandet Usbekistan representerer,
Kulturen har sine røtter fra ﬂere tusen år
tilbake i tid, men er likevel levende og
progressiv.
En målestokk for at byen Almaty lever
og gir rom for nye ideer, kan man se av
omsorgen for utviklingshemmede. Under
vårt opphold ﬁkk vi mulighet til å besøke
KENES. Det vil ikke være riktig å sette
en norsk betegnelse på denne organisasjonen med begreper som daghjem eller
institusjon. La oss heller kalle KENES
en kampanje for å gi funksjonshemmede
håp om rettigheter på linje med folk ﬂest
i samfunnet.
Under vår besøk med fagfolk knyttet til
KENES ﬁkk vi en klatr oppfordring om
å støtte kampanjen. KENES er en frivillig organisasjon som arbeider med utvi-

klingshemmede mellom 3 og 30 år. For
tiden er det knyttet 130 klienter til foretaket som har 45 ansatte. For noen er måle
å bli integrert i den vanlige skolen, for
andre har treningsprogrammet som mål
å oppnå størst mulig selvhjulpenhet. Her
ﬁnner vi Downs syndrom, autisme, cerebral parese, epilepsi og mye annet.
- Vi ser ikke på diagnose, men på hvordan
utviklingen kan gå videre, steg for steg,
sier en av fagfolkene vi møtte.

for det metodiske opplegget, Vera Zubkova, ønsker å utveksle erfaringer med
nordmenn som arbeider med funksjonshemmede. For egen del vil jeg si at slike
internasjonale kontakter er svært givende,
det handler om å få et visst perspektiv på
arbeidet her hjemme.

KENES får liten offentlig støtte og er
helt avhengig av gaver og sponsorinntekter fra enkeltpersoner og nasjonale og
internasjonale foretak og organisasjoner.
Folk i vårt eget land kan støtte en enkelt
funksjonshemmet i Kasakhstan. En annen mulighet er at LUPE som forbund gir
direkte støtte til kampanjen KENES.
De som vil vite mer om KENES kan
klikke seg inn på www.socium.frenet.kz,
eller sende e-post for mer informasjon til
kenes_may@nursat.kz.
Direktøren for hele foretaket, Mayra Suleeva, vil gjerne opprette kontakter i Norge og er åpen for studiebesøk. Lederen
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Peter Wilhelmson gikk rett på sak – direkte, åpent og ærlig.

Sorg og repeterende sorg
– i et likemannsperspektiv
Noen reﬂeksjoner etter et foredrag
Av Jann-Oskar Granheim

Den 27. august deltok jeg på LUPE´s likemannssamling på Silsand i Midt-Troms. Det var svært lærerikt. Og det
ga meg innsikt i områder i vår hverdag som til da hadde vært meg helt fremmed, og som jeg derfor aldri
hadde reﬂektert over tidligere. So for eksempel at når jeg gjør noe så selvfølgelig som å løfte foten femten
centimeter for å komme meg fra gaten og opp på fortauskanten, så gjør jeg det uten å tenke over det. For
andre gir den samme handlingen grunn til fortvilelse – fordi de ikke er i stand til å utføre den. For meg blir
handlingen et usynlig enkelttilfelle blant mange slike. For andre føyer den seg inn i det som oppleves som en
uendelig rekke av vanskelige tilfeller.

D

et var to deltakere på likemannssamlingen som ikke er pårørende til barn eller søsken med handikap.
Det var prest Peter Wilhelmson, som
holdt foredraget, og jeg. Wilhelmson
hadde brukt psykolog Arnold Myrvang som rådgiver. Myrvang var også
til stede som bisitter under foredraget
og kom med innspill underveis.
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”Ulovlige” tanker
Som regel forbinder vi sorg og mestring av sorg med hvordan vi mestrer
tapet av en nær venn eller et familiemedlem. I et likemannsperspektiv
handler det imidlertid om hvordan
man skal kunne hjelpe til med å mestre en sorg som er knyttet til situasjoner vi møter i dagliglivet. Det livet

som skulle bli så ﬁnt, men som ikke
gikk slik vi ønsket. Mestring av sorg
som knytter seg til slike dagligdagse
situasjoner, er ikke er naturlig del av
sosialiseringen og læringen vi er gjennom som samfunnsborgere.
Peter Wilhelmson gikk rett på sak
– direkte, åpent og ærlig. Han hentet

fram ordene vi ofte ikke tør si i vanskelige situasjoner, og han satte ord
på tanker vi mange ganger til og med
prøver å hindre oss selv i å tenke.
Det er ikke til å unngå at vanskelige og ”ulovlige” tanker dukker opp
i en fra tid til annen. Da opplever vi
ofte et stikk av dårlig samvittighet og
skyld, og vi stanser tanken før den får
lov til å ta tak. Den dårlige samvittigheten og skyldfølelsen kan imidlertid
ofte bli liggende og ulme et sted langt
bak i bevisstheten. Kanskje skulle vi
heller tørre å tenke vanskelige tanker
helt ut? Kanskje skulle vi større grad
sette ord på dem for å gjøre oss bedre
i stand til å bli ferdig med dem og gå
videre? Tankene blir nemlig ikke til
ønsker vi er redd skal gå i oppfyllelse,
og vi behøver ikke frykte den dårlige
samvittigheten. Vi må jo vite hva det
er vi møter og som plager oss, før vi
kan gjøre noe med det. Wilhelmson
satte ord på slike tanker som vi knapt
tør - eller vil - tenke, og lot oss forstå
at de aller ﬂeste har det slik.
Når slike ulovlige tanker knytter
seg til våre barn, eller til andre nære
pårørende, blir det ekstra vanskelig
for oss, og vi kan oppleve tankene gir
oss sorgopplevelse.
Hvilken sorg,
og hvorfor all den sorgen?
Våre liv preges av våre barns livsvilkår. Har ikke våre barn det slik vi ønsker at de skal ha det, opplever vi det
som sorg. En sorg som stadig vender
tilbake. En repeterende sorg. Og desto lenger det er mellom slik vi ønsker
at våre barn skal ha det, og den muligheten de har for å få det slik, desto
sterkere blir sorgen.
Hvem eller hva er det så vi sørger over? Er det barnet? Dets livssituasjon? Eller er det vår egen livssituasjon, skapt av barnets? Og har vi
egentlig selv bidratt til at det ble slik?
Spørsmålene drives fram av våre følelser, og vi er lært opp til å bebreide
oss selv.
Wilhelmson kom i sitt foredrag inn
på ﬂere aspekter som skaper sorg hos
oss på vegne av barnet. Vi sørger på
grunn av barnets manglende mulighet
og evne til selvutfoldelse; manglende

evne til selvuttrykk; vi sørger over de
venner, omsorgskamerater og kjærester våre barn ikke får; vi sørger over
den horisonten som de ikke får se og
utvidet; og vi opplever at barna våre
lider.
Som om ikke det var nok, ser vi
at noen av våre barn forstår sin situasjon, de strever og vil, men får det
ikke til. Det gjør at barnet også sørger over sin situasjon. Det forsterker
igjen foreldrenes sorg. Barnets sorg
blir vår sorg.
Det knytter seg store forventninger
til det å få et barn. Disse forventningene tillater på en måte ikke sorgen å
få et rom å utfolde seg i. Den sorgen
som kommer når det ikke gikk som vi
hadde forventet.
Når fortvilelsen, bitterheten, håpløsheten, sinnet, frustrasjonen, ensomheten, tomheten, mørket, tristheten og alt det vanskelige som skjer
samtidig, blir til både virkelighet og
følelser, fortrenger det alt annet og
tar kraften og pågangsmotet fra den
som sørger. Barnet får slitne og sorgtunge foreldre. Mange barn merker at
foreldrene er triste, og sørger av den
grunn. Som igjen forsterker foreldrenes sorg...
Skyldfølelsen og selvbebreidelsen vi
opplever, må tolkes og forstås. Men
det krever overskudd og overblikk.
Ofte klarer vi det ikke alene.
For en som bærer på selvbebreidelse og anger, kan det å be om
hjelp ”utenfra” være en høy terskel å
komme seg over. For høy for mange
av oss, og vi ser oss om etter andre
forklaringer – og andre løsninger. Risikoen for å fordreie virkeligheten er
stor, og vi kan fort ﬁnne ut at det som
virket som en løsning, var en ﬂukt fra
problemet.
Og ikke nok med det...
Mange av de som planlegger og fatter
vedtak og utfører handlinger som direkte eller indirekte berører en handikappet eller hans pårørende, vet ikke
hvilken dyp sorg som kan ligge bak
når engasjement kommer til uttrykk.
Det handler ikke bare om den bratte
fortauskanten, eller den rullestolram-

pen som mangler. Det handler ikke
bare om dårlig tilrettelegging og valg
av løsninger som ikke sømmer seg
et samfunn der alle skal behandles
som likeverdige. Dypest sett handler
det om en mulighet til et fullverdig
liv som er frarøvet den det gjelder
- og som kan oppleves frarøvet den
som står han eller henne nærmest. Og
det kan handle om en opplevelse av
å være frarøvet en mulighet til fritt
å kunne utfolde seg i det store fellesskapet og i mellommenneskelige
aktiviteter.
Mange av må håndtere dette i tillegg til at de møter de samme tildragelsene i hverdagen som alle andre
møter. Når all ekstrabelastning blir
stor nok, kan også de små hverdagsproblemene, som de ﬂeste av oss
knapt nok legger merke til, fortone
seg som uoverkommelige hindre for
den det gjelder.
Mestrer man sorgen?
Man kan mestre sorgen. Men man må
erkjenne at man kommer ikke over
sorg, og målet kan derfor heller ikke
være å slutte å sørge. Det eneste som
gjelder er å lære seg å leve med den.
Det er sagt tidligere at vi er lært opp
til å bebreide oss selv. Kanskje vil det
derfor være et steg i retning av å forstå
sorgen, om vi innser at de tolkningsrammer vi dømmer oss selv innenfor,
er kulturelle konstruksjoner. Vi lar ofte
det vi tror at andre tenker, styre mange
av våre handlinger – og våre tanker.
Altså ligger nøkkelen til mestring hos
oss selv. Vi vet at det er store individuelle variasjoner både blant funksjonsfriskes og funksjonshemmedes
egenskaper og forutsetninger for å
føre fullverdige liv. Det innebærer at
når vi sammenligner oss med andre,
må vi ta hensyn til både våre egne og
andres forutsetninger. Noe av nøkkelen til å mestre sorg, blir da å gi enhver
rom til å leve etter sine forutsetninger.
Det handler altså om å anerkjenne den
enkelte, erkjenne seg selv i den sammenhengen og akseptere det som ikke
lar seg endre. Det vil utvikle og styrke
våre egne forutsetninger for mestring.
I et likemannsperspektiv vil det
også gi oss overblikk og overskudd til
å kunne bidra om noen ønsker det.
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Likemannen
Notater etter et innlegg om sorg og det å ha barn med spesielle livsvilkår
Av Jann-Oskar Granheim
med takk til Magnus Westberg for nyttige råd og veiledning

Kunnskap om hva en likemann er og
om hvordan likemannen arbeider, er
viktig kunnskap om det arbeidet som
LUPE driver. Det er viktig å få denne
kunnskapen formidlet både innad i organisasjonen og til de institusjoner som
mottar Under Lupen. Vi gjør her et lite
innspill, basert på et innlegg som styremedlem i LUPE, Magnus Westberg holdt
under likemannssamlingen på Silsand
den 27. august.

Magnus Westberg. Foto JOG

M

agnus Westberg tok i sitt innlegg opp tråden fra Peter Wilhelmssons foredrag tidligere på dagen om sorg og sorgbehandling. Han
satte opp en enkel framstilling av de
linjene som sorgen følger etter hvert
som den når de forskjellige reaksjonsfasene slik de pårørende kan oppleve
det. Det begynner med en sjokkfase
via reaksjons-, bearbeidings- til nyorienteringsfasen.
Westberg spurte møtedeltakerne
om de mente det at det er slik at det
er i nyorienteringsfasen man trenger
likemannen. I den fasen da de verste
bølgene har lagt seg og man kan trenge støtte og veiledning når familien
skal ﬁnne ut av kaoset og komme seg
i gang på nytt. - Nei, det er ikke slik
det fungerer å ha et handikappet barn,
svarte Westberg selv. – Vi er hele tiden, og samtidig, i alle de forskjellige
fasene. Det er jo selvsagt slik at vi ønsker at også våre barn skal få oppleve
alle de naturlige milepælene i barnets
liv. For eksempel det første skrittet,
første ordet, m.m.. I utviklingen til
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et barn skjer det hele tiden noe nytt,
mange av disse opplevelsene får vi
dessverre ikke oppleve - sorgen repeterer seg. Vi blir på en måte ikke ferdig med den ene milepælssorgen før
det kommer en ny komme til. Derfor
vil behovet for en likemann være til
stede hele tiden og i alle fasene.
- Og der bør vi være i likemannsarbeidet, sa han. - Hele tiden og i alle
fasene.
Hva er en likemann?
Forsamlingen prøvde seg med sin
egen deﬁnisjon av begrepet. Den kom
fort fram til at det som ligger i ordet
er at det er en person med samme erfaring som en selv har, en som er villig til å yte ut fra sine erfaringer og
dele sine kunnskaper med en, og at likemannsarbeidet ikke er profesjonsuavhengig. Det er en lekmann som en
selv ofte er det.
Det ﬁnnes en ofﬁsiell deﬁnisjon av
begrepet. Den sier at et likemannsarbeid er, ”Samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt,

eller i noenlunde den samme livssituasjon og hvor selve samhandlingen
har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom.”
Med andre ord er likemannsarbeid
aktiv og målrettet bruk av erfaring
man har skaffet seg ved å være i den
samme situasjonen som den man skal
være en likemann for. Likemannen
vil normalt være en som gir av sine
erfaringer og kunnskaper til andre
som ikke er kommet fullt så lang som
en selv.
Det er svært viktig å merke seg at en
likemann ikke er en som behandler,
og at det derfor ikke kan forventes at
likemannen kan løse konkrete problemer for en. Men likemannen kan si at
”Dette kan jeg ikke hjelpe deg med,
men jeg kan hjelpe deg med å ﬁnne
en som kan det.”

Hvordan arbeider likemannen?
Likemannsarbeidet kan være den en-

kle samtalen, både mellom to eller i et
fellesskap. Likemannsarbeid i grupper
der man gir spesiﬁkk informasjon eller tar opp ulike temaer kan være like
fruktbart som enkle samtaler. Her kan
man få mange fruktbare og gode drøftinger mellom deltakerne. Drøftinger
som kan hjelpe den enkelte videre.
Enten det skjer mellom to personer
eller i en gruppe, må man sørge for
at settingen der likemannsarbeidet
foregår, oppleves som romslig og gir
trygge rammer for den det gjelder.
Husk at det er brukeren som velger
sin likemann, og som gir eventuell
skriftlig fullmakt om innsyn i taushetsbelagte personlige dokumenter
fra offentlige innstanser. Rent juridisk
er ikke likemannen underlagt noen
form for taushetsplikt. Det er imidlertid helt klart at han moralsk er det,
selv om brukeren ikke har gitt uttrykk
for et ønske om taushetsplikt. Her er
det viktig at likemannen er sitt ansvar
bevisst, og overholder en strikt taushetsplikt hvis han har tatt på seg en
likemannsoppgave.
Hvem kan bli likemenn?
I utgangspunktet kan alle bli likemenn. Det er imidlertid helt klart at
man må ønske å bli det.
Må man ha dypere innsikt mellommenneskelige anliggender for å
bli likemann? Det er ikke meningen
at likemannen skal ta på seg en rolle
som sjelesørger. Til det har vi mennesker med nødvendig kompetanse

Fra likemannssamlingen på Silsand. Magnus Westberg.
for å hjelpe. Men likemannen kan
være den som for tiden har nødvendig
overskudd til bare å være et tilgjengelig medmenneske i omtrent samme
situasjon.
Etter hvert som vi blir ”eldre” i foreldrerollen for en utviklingshemmet
har vi gjerne lært oss om samfunnets
forskjellige irrganger. Vi kjenner de
forskjellige sjiktene i det kompliserte nettverket som består av alt fra
nærmeste familie og naboer til sosialkontor, trygdekontor og helseinstitusjoner og som kjenner veiene å gå
i forbindelse med søknader av ymse
slag. For en som ikke har vært gjennom alle de forskjellige situasjonene
og som ikke vet hvordan man skal
ﬁnne fram til alle ulike kontorer, vil
jeg, eller du, som likemann være til
uvurderlig hjelp og nytte.

Likemannsarbeid er altså også en del
av den nettverksbyggingen som mennesker som opplever å være i samme
båt, kan drive for å kunne bistå hverandre med kunnskaper og bruk av
egenbaserte erfaringer.
I vår kultur er storfamiliens rolle
overtatt av et uhyre komplekst storsamfunn. Der storfamilien gikk inn og
ga hjelp til den som trengte det, er den
som trenger hjelp hos storsamfunnet
i betydelig grad overlatt til seg selv,
og han må selv ﬁnne hjelpen og kreve
den. Da er det en stor styrke å kunne
hevde seg gjennom manges kunnskaper og erfaringer.
- Vær ikke redd for å stille opp som
en likemann, avslutter Magnus Westberg. - Dere har kunnskapen, og det
trenger ikke å være tidkrevende. Hver
og en tar bare på seg det han synes
han makter akkurat der og da.

Litteraturliste
Til temaet om sorg og det å ha barn med spesielle livsvilkår
”Når trærne mister bladene, blir utsikten
fra vinduet bedre”
Tomas Sjødin (svensk)
1998, Luther
ISBN 8253143842
Om sjokket ved å få to barn som lider av en
udiagnostisert hjernesykdom som gjør barna
gradvis dårligere.
Om den daglige kampen for å fungere, og
troens kamp med de mange spørsmål som
reises.
”Reservekraft”
Tomas Sjødin/Vibeke Lindstad
2003, Luther
ISBN 8253144490

Bør leses som en oppfølger til ”Når trærne
mister…” Rød tråd; er det mening at alt skal
ha mening?
Om tilværelsens små og store undere, om
tegn og oppmuntring, og om livets skyggesider.
”Den enkleste gleden”
Tomas Sjødin/Ella Gyri Groven
2000, Kabb
Kassett (lydbok?)
ISBN 8278842523
Skrevet som svar på alle brev etter ”Når
trærne mister..”
En reise i hverdagen.

”Stemmer rundt en sorg” av (Chreuss?)
Sagen
”Et sjeldent barn” av Elisabeth Bekstrøm
Sveen
Perm om sorg og handikappede barn; kontakt Steinar Ekvik, Åkerøy
Vdr. støttegrupper;
Morten Svendsen, Oslo, Sykehusprest Ullevål sykehus
Einar Sand, tlf. 35 90 54 67 / 906 09 124
Sølvi Dale, Stavanger,
tlf 52 83 08 06/916 43 143
Rita Johnsen
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STUDIETUR TIL KØBENHAVN 1.-5. MAI 2005
Av Liv Ødegård

O

m ettermiddagen 1. mai 2005 dro 10
forventningsfulle elever og lærere fra
Kafé Åsen med DFDS til København. Alle
hadde store kofferter, fulle lommebøker og
mange forhåpninger til ekskursjonen. I tillegg til vanlig bagasje som klær og toalettsaker, hadde vi med gitar, keyboard, sanghefter, gaver og infomateriell om Åsen i
mengder.
Vi reiste fra Oslo i strålende vær og
rakk en forfriskning på dekk, før vi kunne
innta en deilig middagsbuffet som inneholdt noe for enhver smak. Resten av kvelden på båten opprettet vi en base i pianobaren, mens noen handlet taxfritt og andre
tok en dans.
Om natten var det noen som sov og snorket, mens andre var oppe og røykte, og den
tredje lå våken og lyttet; lærere og elever i
skjønn forening.
Uansett ble det morgen igjen den 2.
mai, og vi kunne nyte en bedre frokost på
båten under innseilingen til København.
Fra havnen tok vi gratis shuttle-buss inn
til sentrum, og derifra 3 drosjer til Hotel
Gulsmeden i Vesterbrogade 66, der vi
skulle bo i 2 netter. Dette er et forholdsvis rimelig og sentralt hotell som vi ﬁkk
anbefalt av DFDS, og som vi ikke nøler
med å anbefale videre! Svært hyggelig betjening, vakre rom, fantastisk frokost med
hjembakt brød, mmm. (Your “home from
home”).
Vår første avtale den dagen var på
Netværkscenter Nord på Lærkevej 3, et av
4 tilsvarende sentra i København (De er
delt inn i sonene nord, syd, øst og vest).
Etter at vi hadde installert oss på hotellet,
spaserte vi til Banegården der vi kjøpte
busskort i mengder og spiste lunsj. Men
før vi begynte å ta i bruk busskortene,
ble det 3 drosjer igjen til Netværkscenter
Nord. For København er en storby, og det
tar tid å forﬂytte seg...
Vi ble mottatt av Ebbe Skov, som viste
oss rundt og informerte oss både om stedet
spesielt og om endringene i København
generelt. (Liv og Wenche var på studietur
til København i 1999, og vi hadde vært der
før...) Så selv om det har skjedd endringer
i tilbudet for handikapede i København,
hadde vi inntrykk av at det ikke hadde
skjedd så mye nytt på Netværkscentret
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Nord. Men all ære til arbeidet de gjør med
å få folk ut i annen jobb etter at de har jobbet på Netværkscentret.
En annen ting som tente oss, var at de
hadde holdt kurs om følelser for menn,
og noe herifra ﬁnnes på video. Og denne
videoen har de lovet oss! Dette er midt i
blinken for Åsen, da vi har arrangert kurs
for kvinner innen temaet følelser, og nå er
i startgropa med å supplere med et kurs for
menn!
Her må jeg innskyte at vi noterte på
omgang på ekskursjonsstedene, og i tillegg tok vi en oppsummering om kveldene
(“Hva har vi lært i dag?”). Dette var veldig
nyttig.
En av elevene mente Netværkscentret
var et spennende sted og trodde han ville
ha benyttet dette tilbudet om han selv hadde bodd i København. Alle syntes godt om
kursene de arrangerte (bl.a. om hygiene,
ernæring og førstehjelp).
Mandagens andre avtale var med Støtteog KontaktCentret med Café 24 i Linnésgade 24. Her hadde Heidi og Liv vært på
ekskursjon med faggruppe psykiatri et år
tilbake (juni 2004), og i desember 2004
hadde vi besøk på Åsen av en stor gruppe
derifra. (Både personale og brukere)
Heidi og Bjørn hadde spilt inn en CD
med musikk og tekst av en av brukerne,
Tommy, og denne gangen hadde vi med
enda en ny CD som Tommy hadde spilt
inn på lydstudioet under besøket på Åsen,
og Heidi hadde lagt sang oppå. For å si det
med en gang: Vi ble mottatt som kongelige! Det hang plakater om at Tommy skulle
ha konsert med norske musikere, Vi ﬁkk
deilig mat og folk kom på jobb selv om
de var fri, bare for å treffe oss. (Det hadde
gått mengder av epost mellom København
og Oslo i forkant av ekskursjonen). Det
var en atmosfære av kjærlighet, varme og
gjensynsglede som overbeviste oss om
at denne kontakten skal vi opprettholde.
Både faglig og sosialt har vi mye å hente
og lære der. Faggruppe psykiatri vil ta
dette opp igjen neste skoleår og sørge for
at samarbeidet vil fortsette. Og for oss var
dette enda en “home from home”! Konserten gikk strålende i C-dur, der Tommy
bestemte repertoaret og spilte med skjelvende ﬁngre på sitt trekkspill, og vi andre

la oss på på gitar og ﬁrhendig keyboard.
Allsanghefter var utdelt og sangen ljomet
gjennom lokalet.
Under oppsummeringen om kvelden
ble vi enige om at vi skulle dele mer på å
gi gaver og takke for oss. Alle kan bidra!
Slitne og lykkelige sovnet de ﬂeste av
oss godt denne kvelden, med eller uten sovetabletter!
Tirsdag 3. mai nøt vi den første av de fantastiske frokostene på Hotel Guldsmeden,
før vi spaserte bort til Banegården og tok
toget til Ishøj. Programmet for denne dagen var arrangert av Anna-kirstene Brejner
som er dansk og bor og jobber i København, og som var i praksis på Åsen våren
2004. Hun møtte oss på stasjonen i Ishøj
og så vandret vi i strålende sol og varme
til Aktivitetscentret i Ishøj. Her ble vi godt
mottatt med kaker, kaffe, informasjon og
omvisning på mange avdelinger. De har
bl.a økologisk bakeri, lager bilder, har
trykkeri, selger kort, sjal, mm.
Et spennende punkt ved stedet var bl.a. at
de har blandete grupper mht. funksjonsnivå, og vi så at mennesker med store handikap selv kom og hentet lunsjen i kafeen.
Rullestolsbrukere kjørte f.eks. maten fra
kafeen rundt på huset til andre brukere.
(Kanskje har vi litt for lett for å “hjelpe”
på Åsen?). De hadde praktikanter fra spesialskoler som jobbet i kafeen. (Idé?). Vi
ﬁkk også bl.a. idé til antrekk for kafémedarbeidere og til lyspyntmansjetter, likeså
ideer om hvordan man bruker kunst under
bearbeiding av traumer. Bygningene var
veldig godt tilpasset formål og brukere.
Siste ekskursjonssted tirsdag 3. mai var
Tusindfryd. Anna-Kirstine geleidet oss
trygt via diverse busser og førerløse Tbaner.(Københavns nye T-banenett). Innimellom alt rakk vi en middag mm i strålende vær på Tivoli.
På Tusindfryd ble vi igjen mottatt som
gode, gamle venner. Vi hadde med fotograﬁer fra besøket vårt der i 1999, (det var
veldig lurt og populært!). Noen av gjestene hadde vært i Norge og bl.a besøkt
Ragna Ringdal Dagsenter. “Spirebandet”
hadde øvelse som vi ﬁkk overvære, og
spesielt Rune opplevde en stor gjensynsglede under dette besøket.Wenche husket

også at hun hadde vært på Tusindfryd før,
og syntes det var veldig gøy. “Fint med høy
musikk!”
Under oppsummeringen på hotellet etterpå, noterte vi bl.a. at det er lurt å gjemme
på (digitale) bilder til eventuelt nye besøk.
Av generelle oppsummeringer kom det
fram at vi hadde hatt en lærerik, men også
slitsom ekskursjon, spesielt med tanke på
forﬂytningene fra sted til sted. To besøkssteder om dagen er nok!
Det er lurt å begynne tidlig med å planlegge programmet – og det er ﬁnt å ha en
oppsummering hver dag!
Og så en liten kommentar fra Rune på sengekanten: “Vi (jeg og Liv) later som vi er
normale!” Kanskje sier det litt om oss som
gruppe?
Vi var sammen om dagen og delte dobbeltseng om natten, elever og lærere, noen
med større handikap i vårt samfunn enn andre. Men vi var venner som utfylte hverandre, og kanskje ble grensene litt visket ut..?
Vi håper vi kan ta en slik ekskursjon igjen.
Slitsomt? Ja. Lærerikt? Absolutt!
Om natten sov de ﬂeste av oss sånn noenlunde bra (selv om noen hadde andre piller enn de var vant til...).
Onsdag 4. mai hadde vi satt av til handling
og fritid, før vi skulle ta båten hjem. Dagen
startet med deilig morgenmat på hotellet, og
så ﬁkk vi stablet bagasjen vår inn på et rom,
før vi tok en kulturell vandring opp Istegade
og bort til Strøget med “Søstrene Grene” og
“Tigern” (billigbutikker med stort julegavepotensiale!). Noen valgte å sitte på kafé,
mens andre brukte opp de siste pengene på
gaver og dill. Vi hadde en siste felles lunsj
i København før vi kom oss i drosjer til
båten, tyngre lastet enn ved uttur. På båten
ﬁkk vi en god middag igjen og spilte Yatzy
mm i pianobaren, mens vi vugget oss hjem
til Norge. Vi avsluttet med en deilig frokost
på båten, og så var det takk og farvel for
denne gang,
Alle var enige om at det hadde vært en
ﬁn tur!

Øverst t.v.: Tor og Jan utenfor Tusindfryd
Øverst t.h.: Rune overrekker gave til omviseren vår på Aktivitetscenteret i Ishøj
I midten: Wenche og Anna-Kirstine studerer brødbaksten på Aktivitetscenteret i
Ishøj. Til høyre: Tid for lunsj i Tivoli;
Wenche, Bente, Anna-Kirstine, Bjørn, Jan
og Liv.
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Aud Selboe, Leif Bellingmoe og Karl Elling Ellingsen (red)

Selvbestemmelse for tjenestenyter
Bokanmeldelse av Tore Gulbraar

kan få mye igjen når de ser at arbeidet de
gjør er helt nødvendig, når de lykkes og
når de føler at de er med på å utvikle hele
fagfeltet. Men vi kaller ikke dette å nyte,
det blir å strekke begrepet for langt.
Karl Elling Ellingsen tar for seg begrepene selvbestemmelse og brukermedvirkning til nærmere drøfting. Ellingsen
argumenterer for ikke å bruke begrepet
brukermedvirkning om den individuelle
retten man har til å ta beslutninger i eget
liv, men heller snakke om medvirkning
eller selvbestemmelse. Medvirkning kan
være helt avgjørende for utviklingen av et
godt tjenestetilbud som sikrer kvalitet og
et godt liv. Retten til å medvirke vil derfor stå sentralt og må ytterligere styrkes.

R

edaktørene på tittelbladet av denne
fagboken er ikke ukjente for medlemmer av LUPE. Både Aud Selboe og
Karl Elling Ellingsen har vi hatt som
forelesere på våre likemannskonferanser
på Sanner hotell. Alle tre er lektorer og
knyttet til Høgskolen i Sør-Trøndelag
som bl.a. utdanner vernepleiere. Boken er
å betrakte som en lærebok, men vil selvsagt være av interesse for foreldre, søsken og andre med tilknytning til arbeidet
med utviklingshemmede.
Den oppmerksomme leser vil muligens
tro at her har vi med en trykkfeil å gjøre
og at man har skrevet tjenestenyter i stedet for tjenesteyter. Så er ikke tilfelle.
Redaktørene slår et slag for å innføre et
nytt begrep, en fellesbetegnelse for både
tjenesteyter og tjenestemottaker. Ideen er
å oppnå likeverdighet mellom de utviklingshemmede og de som jobber innefor
dette fagfeltet til daglig.
Å nyte kan oppleves både positivt og
negativt. Å nyte henspiller ofte på noe
passivt, som å ta imot uten å yte noe til
gjengjeld. På den annen side vil vi at våre
utviklingshemmede skal nyte godt av de
tjenester som samfunnet i dag tilbyr. De
som har tatt på seg det krevende yrket å
arbeide med og for utviklingshemmede
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Tjenesteyterens oppgave blir å legge til
rette for at den enkelte kan øke sine ferdigheter til å bestemme selv. Selvbestemmelse må altså læres. Ikke minst utviklingshemmede må motiveres til å være
med i beslutningsprosessen. Dette tror
jeg vi foreldre ikke riktig har fått med oss.
Det er lett å bære med seg holdninger som
gjenspeiler at det er vi og bare vi som vet
hva so m er best for barna våre. I hvilken
grad disse holdningene også ﬁnnes i store
deler av omsorgsapparatet er det vanskelig for meg å si noe sikkert om.
Vi vet så inderlig odt at når et begrep, en
betegnelse, innenfor området som har
med funksjonshemmede å gjøre bare er
brukt lenge nok, så blir det så og si utslitt.
Slik er det med ordet bruker. Argumentasjonen i den foreliggende boken har
påvirket meg. ”Bruker blir platt og vammelt”. Det er da ikke nødvendig i det hele
tatt å kalle mennesker for brukere: En av
foreleserne på et seminar i Trondheim i
tilknytning til lansering av boken hadde
følgende replikk på bussen samme dag:
”Dette bofellesskapet har 12 brukere”.
Dumt, ikke sant!
Skulle jeg trekke en foreløpig konklusjon,
må det bli at vi fra nå av kutter ut ordet
bruker, men vil ikke ta i bruk ordet tjenestenyter.
Jeg tør anbefale boken: Ikke akkurat lettlest, men det er mye bra å ﬁnne der, også

for oss foreldre som strir med fagterminologien. Blind høne kan også ﬁnne korn
– som det heter.
Utdrag fra boken (side 14 og 15)
LAKMUSTESTEN
Samhandlingsforholdet mellom tjenesteyter og tjenestemottaker blir vanligvis
sett på som et forhold som ikke er likeverdig i makt og kompetanse. Vi har erfaring for at slike komplementære relasjoner kan gjøre det vanskelig for tjenestemottaker å bli hovedpersonen i sitt eget
liv. I en praksis som skal ivareta selvbestemmelse, er det derfor bevisstgjørende
å erstatte de komplementære begrepene
mottaker og tjenesteyter med et nytt ord
som beskriver begge de to sidestilte samhandlingspartnerne. Dette er bakgrunnen
for tittelen på boka. Selvbestemmelse for
tjenestenytere.
Hva er en tjenestenyter, og hvordan blir
man det? Sett med våre øyne er graden av
innﬂytelse over tjenesteytelsen en viktig
forutsetning i denne forbindelse. Begrepet tjenestenyter beskriver både tjenestemottakere og tjenesteytere som i praksis
klarer å ivareta sin egen og hverandres
personlige utvikling gjennom samhandling. For mennesker med store hjelpbehov er det ekstra viktig å ha innﬂytelse
over hvilke tjenester de ønsker, og hvordan disse tjenestene ytes. Den mest hjelpetrengende utgjør sjelden sterke pressgrupper i samfunnet. Desto viktigere er
det derfor at de blir sett og hørt som individer i hverdagen.
Betegnelsen tjenestenyter brukes imidlertid ikke i denne boka. Vi lar det være opp
til hver og en hvor i teksten det er grunnlag
for å innføre dette begrepet. Slik blir boka
også en lakmustest for den våkne leser
som selv må vurdere hvor begrepet tjenestenyter forsvarer sin plass som erstatning
for tjenestemottaker og tjenesteyter.
ISBN 82.05-34274-1
200 sider
Pris kr 250
Gyldendal Norsk Forlag AS 2005

ADRESSER OG TELEFONER
Verv:

Navn:

Adresse

Telefon:

E-post:

Landsstyret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
1. vararepr.:
2. vararepr.:

Ole Kr. Berntsen
Thor Henriksen
Ivar Tolstad
Helga Jørgensen
Turid Jahren
Magnus Westberg,
Erna Drønnesund

Leiknes, 9300 Finnsnes
Karl Andersensvei 149, 1086 Oslo
Larskåsvn. 36, 3676 Notodden 3
9302 Rossfjordstraumen
Hellevn. 13, 2319 Hamar
Hamran 4, 9303 Silsand
Midøy, 6146 Åheim

77 84 56 21
22 21 11 14
5 02 03 84
77 84 67 63
62 52 26 25
77 84 44 52
411 62 851

olkrbe@online.no

Arvid Roaas

Sørjordet 10, 1400 Ski

64 87 06 36

Reidun Gulbraar
Gudrun Bergsland
Beathe Signy Hebnes
Jostein Søreide

Chr. Bruuns gt. 11, 2315 Hamar
Gulltunvn. 26, 3676 Notodden
Kobbungsveien 18, 4085 Hundvåg
Saksarrinden 62, 5253 Sandsli

62 52 47 47
35 02 02 30
51 54 81 93
55 22 97 98

jossoer@frisurf.no

Harald Hansen

Djupedalen, 6740 Selje

57 85 66 15

lupesfj@c2i.net

70 02 40 24

a-aaro@c2i.net

ivtol@online.no
pijahren@frisurf.no
magnu-w@frisurf.no

Fylkesledere:
Oslo:
Hedmark og
Oppland:
Telemark:
Rogaland:
Hordaland:
Sogn og
Fjordane:
Møre og
Romsdal:
Sør og NordTrøndelag:
Troms:
Midt-Troms:

Astrid Aarø Engen

6146 Åheim

Gerd Hestad
Ole Kr. Berntsen
Magnus Westberg,

Nils Ryjordsvei 5, 7020 Trondheim 72 55 75 39
Leiknes, 9300 Finnsnes
77 84 56 21
Hamran 4, 9303 Silsand
77 84 44 52

jbhestad @frisurf.no
olkrbe@online.no
magnu-w@frisurf.no

Fylkeskontakter:
Agder:
Akershus:
Vestfold:
N. Trøndelag

Asbjørn Sandvik
Odd Myrland
Irene Hansen
John Håve Grindal

Joåsveien 21, 4846 Arendal
Torvmyrveien 23, 1476 Rasta
N. Slottsgt. 5c, 3100 Tønsberg
7393 Rennebu

as-sandv@online.no
odd.myrland@c2i.net

37 01 22 64
67 90 41 99
33 31 46 63
72 42 52 33

OVERSIKT OVER ANSVARS- OG SPESIALOMRÅDER FOR MEDLEMMENE I LANDSSTYRET. AJOUR PR. 10.8.05

Til bruk for kontoret, landsstyret, lokal- og fylkeslag, fylkeskontakter og enkelt-medlemmer.
Ta primært først en sak opp med ditt fylkeslag, lokallag eller din fylkeskontakt for å prøve å få råd og hjelp der.
Når en sak dukker opp og lokallag/fylkesledd må ha hjelp: Se på dette skjemaet hvem som kan kontaktes.
Prøv å spre henvendelsene på landsstyremedlemmene,- slik at ikke bare noen få blir ”belastet”.

Saksområder

Hjemmetjenester/
sosialtjenesteloven
Tvang og makt, §4A
Betaling for tjenester
Enkeltvedtak, individuell plan,
klage på vedtak
Hjelpeverge, verge-målslov
Opplæring: Skole, førsk., vid.g.,
voksenopplæring
Helse, speshelsetj., kordinering,
hab/rehab
Erstatning for skade

Thor

Ole

Magnus

Ivar

X

X

Erna

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Rettshjelp

X
X

X

X

X
X
X

Bilkjøp
Sorgarbeid

Helga

X

Bygging, husbank
Arbeid, dagaktiviteter
Personlig økonomi: Pensjon, trygd, andre ytelser
Arv

Turid

X
X

Ferie, fritid, kulturtiltak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Brukermedvirkning

X

X

Likemannsarbeid

X

X

X

X

X

X

X

X
X

BLAD

B

Retur:
LUPE
Hans Nielsen Haugesgt. 44 B
0481 OSLO

ISSN0805-2238

VERV ET MEDLEM

Jeg har vervet:

Du vet sikkert at LUPE får statstilskudd for hvert betalende medlem.
Derfor trenger vi din støtte i form
av medlemskap.

Navn.............................................................................................................

Vi trenger også din hjelp til å verve
ﬂere medlemmer. Det gir oss økonomisk styrke til kursing av tillitsvalgte og medlemmer til kamp
for våre utviklingshemmedes rettigheter.

Postnr ...........................Poststed ..................................................................

Start med dine nærmeste. De som
står den utviklingshemmede nær,
ansatte i boligen eller på dagsenteret, venner og bekjente. Som
medlem støtter de en god sak og
får fritt tilsendt vårt medlemsblad.

Postnr ...........................Poststed ..................................................................

Medlemskontingenten er
i 2005 kr 150,-

Adresse..........................................................................................................

Navn.............................................................................................................
Adresse..........................................................................................................

Navn.............................................................................................................
Adresse..........................................................................................................
Postnr ...........................Poststed ..................................................................
Klipp ut, eller ta kopi av talongen og send den til:

Hans Nielsens Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

