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Vernepleierutdanning - Barnevernspedagog - Sosialt arbeid
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Attraktiv høgskole
Høgskolen i Bergen nyt høg prestisje blant høgskulane i
Noreg. Studentar som blir uteksaminerte herifrå, har både
ei solid faglig utdanning og ein sosial og kulturell ballast
som bare studium i ein storby kan gi.
Bachelor i vernepleie er eit studium innan helse- og
sosialfag og er eit naturlig val for
dei som har lyst å arbeide med menneske. Utdanninga gir
deg kompetanse til å arbeide innanfor miljøarbeid,
habilitering og rehabiliteringsarbeid med menneske med
samansatte funksjonsvanskar.
Ta kontakt med Høgskolen i Bergen
for nærmare informsajon
Sjå: www.hib.no

Vil du bli vernepleier? - Et spennende yrke med mange utfordringer.
Vernepleierutdanningen er et 3-årig høgskolestudium. Målet for utdanningen er å
utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere til miljøarbeid, habiliteringsog rehabiliteringsarbeid med mennesker med ulike funksjonsvansker.
Ta kontakt med Høgskolen i Sør-Trøndelag,
Avdeling for helse-og sosialfag, Program for
vernepleierutdanning, for nærmere info,
Tlf: 73559401 eller se: www.hist.no
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Som tiden går…

D

et heter seg, at når en blir eldre går tiden veldig fort. For oss som har vært på
banen ene stund, kan det i alle fall oppleves slik. Det samme opplever man
er tilfellet når man har mye som skal gjøres, og når man trives med det man holder på med.
Det er nok en kombinasjon av alt dette – og særlig de to sistnevnte årsakene
– som gjør at jeg synes at jeg nettopp skrev en lederen for Under Lupen for over
et år siden.
Vi har ennå mange saker å gripe fatt i i LUPE – mye som skal gjøres. Mange
ganger kan vi oppleve at vi kjemper med ryggen mot veggen, og at lite skjer av
handling fra instanser vi er underlagt og avhengige av. Selv om det mange ganger kan være slitsomt å måtte kjempe slik over lang tid, så oppnår vi jo resultater.
Vi opplever at arbeidet vårt blir meningsfullt.
Når vi ser resultatet av den innsatsen som frivillige i organisasjonen vår legger
ned rundt omkring i landet, og som kommer frem gjennom reportasjer i Under
Lupen, blir arbeidet i LUPE dobbelt viktig og dobbelt meningsfullt. Og det gir meg
mange grunner til å trives med arbeidet i LUPE – på tross av den omtalte veggen.
Styret samlet seg den første helgen i desember til årets siste styremøte. Rundt
20 saker stod på sakskartet. En av disse var en gammel traver som kommer opp
med jevne mellomrom, nemlig skoletilbud for utviklingshemmende. Man skulle
tro at etter 35 år med full integrering i den såkalt normale skolen, så skulle skoletilbudet til de utviklingshemmende være bedre enn det som vi erfarer er tilfellet
i dag.
LUPE har på nytt tatt opp saken med øremerkede midler til kommunene og den
betydningen det vil ha for tilbudene til de utviklingshemmede. Signaler vi har
fått, kan tyde på at vi denne gangen kan ha et lite håp om å nå frem med kravet
vårt. Noe som vi mener vil bidra til en betydelig bedre situasjon for de utviklingshemmende.
Jeg ser fram til å møtes på likemannskurset i Trondheim, der det blant annet møter folk fra sosialdepartementet. De skal snakke om ferietilbud for utviklingshemmende. La oss håpe at det i denne saken, som Lupe har frontet i ﬂere år, blir noe
mer enn snakk....
Styret ønsker alle en god jul og et godt nyttår .
Ole Berntsen
leder

LUPE på engelsk
Vi har fått spørsmål om hva vår organisasjon heter på engelsk.

Trykkeri:
GraﬁskNord AS
Postboks 23
9305 Finnsnes

Her kommer to forslag:
- The National Association for Retarded People,
their Families and Caregivers.
- The Norwegian Association for Retarded People and their Caregivers.

Materiellfrist neste nummer:
1. mars 2008

Redaksjonen tar gjerne mot forslag på en god oversettelse.
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Landstyremøtet i oktober 2007

Innholdsrikt i Ålesund

Av Erna Drønnesund, Landsstyremedlem

Landstyremøtet i oktober ble lagt til Ålesund for å møte medlemmene i laget for Møre og Romsdal, og ikke minst høre på gruppa “Merkesteinane”.
Landsstyremøte gikk av stabelen på Hotell Scandic i Ålesund. I tillegg til fem
landsstyremedlemmer var18 personer fra Møre og Romsdal til stede på møtet
lørdag den 13. oktober. Alle disse var invitert til lunsj på hotellet.

M

øtet var lagt til lørdag 13. oktober. Lederen for LUPE - Ole
Berntsen - åpnet og ønsket alle velkommen og ga deretter ordet til Astrid
Aarø Engen. Hun kunne fortelle at
hun og de øvrige medlemmene i laget
hadde ventet på dette møtet i 10 år.
Laget i Møre og Romsdal har over 100
medlemmer.
Astrid ga så ordet til Hans Roth
Hansen som fortale litt om Ålesund,
som ble ladsted i 1793 og som ﬁkk bystatus i 1848. Byen brant i 1904, men
ble bygd opp igjen, og da med mange
hus i Jungendstil. Ålesund ligger på
ﬂere øyer. Byen er landfast og har også
undersjøiske tuneller til naboøyer.
4

Ivar Tolstad snakket om oppstarten av
LUPE Telemark 1991. Han snakket
også om LUPEs samarbeid med NFU
og FFO. Et samarbeid som fungerer på
tross av delte meninger i enkelte saker.
LUPE arbeider for et eget ombud for
funksjonshemmede, men Stortinget
gikk imot og opprettet kun et ombud
for helse og sosial. LUPE har en romslig holdning i forhold til et eventuelt
utvidet skoletilbud, men mener likevel
at dette tilbudet må forsterkes.
Når det gjelder boligtilbudet må
dette tilpasses behovet. Bofellesskap
kan også være aktuellt for enkelte.
Et aktuelt spørsmål er å utrede tilbudet bør dekkes skje i form av selveid

enebolig eller om det ville være mest
aktuelt å leie. Å eie selv blir betraktet
som det ideelle, evebtuelt at tilbudet
dekkes gjennom borettslag. Det man
ser i dag, er at det er mange dårlige tilbud i kommunene p.g.a. grupperinger.
Ole Berntsen orienterte om ferie og
behovet for hjelpere. I et utkast fra
Departementet blir dette kostnadsberegnet til 0,750 – 1,3 milliarder.
Utviklingshemmede må i dag dekke
all lønn til hjelper, og sammen med
egenandeler fører dette til store sammlede kostnader store for den enkelte.
En sekretær fra departementet vil
møte oss i Trondheim april 2008 for
å diskutere saken. Medlemmene bes
derfor om å synliggjøre kostnadene
i brev til LUPE slik at vi kan presentere virkeligheten for departementssekretæren.
Mange foreldre tar i dag sine med

på ferie for at det i det hele tatt skal
bli litt forandring for den enkelte. På
Lanzarote ﬁnnes det forøvrig et tilbud
der man kan leie inn pensjonister som
hjelpere.

Merkesteinane

Det er viktig at Lupe er med i brukerutvalg. Valget går via FFO - NAV SAFO. Det er viktig å få med yngre
medlemmer for å legge til rette for
barn og unge.

Gruppa “Merkesteinane” var invitert til å opptre under Landsstyremøtet i
Ålesund. Det ble et minneverdig møte med mennesker som har motto og
holdninger som bør få noen og enhver av oss til å tenke. Det samme bør
symbolikken i navnet på gruppa.

Ivar Tolstad orientetere om likemannsarbeidet og viktigheten av lokale samlinger. Deretter holdt han et kortere
innlegg om Sosialtjenesteloven.
Helga Jørgensen holdt innlegg om testamente. Hun understreket at vitner
må la den det gjelder vite hva han gjør.
Det bør helst brukes advokat. Legeerklæring må også være på plass.
Astrid Engen og Wigdis Hellstrøm
snakket om bolig og lovnader om
bolig. Det kunne vise til mange tilfeller av dårlig bemanning og dårlige
aktivitetstilbud. Det samme gjelder
tilbud om transport. Engen og Hellstrøm kom også kort inn på temaene
helse og tannhelse, og om viktigheten
av øremerka midler for å kunne oppnå
de tilbudene some er nødvendige.

Under:
Et par stemningsbilde fra møtet.

Astrid presenterte medlemmene i
gruppa som startet i 1992. Øyvind
Lied orienterte om opplegget for samarbeid og kunsten å innprovisere.
Det er mange personer rundt gruppa,
der også Jostein Bjørndal er en av
lederne.
Musikken er verktøy til utvikling.
Alle får komme med meininger og
vise følelser og blir tatt på alvor. Det
er viktig å synliggjøre seg.
I 2004 ble “Merkesteinane” en
egen forening som er omgitt av gode
støttespillere. De spiller både gratis
og til honorar. Gruppa har et godt samarbeid med Høgskolen i Volda.
“Merkesteinane” har et samarbeid
som er knyttet til Kenya i Afrika. De
viste ﬁlm fra et prosjekt der fra en
barneheim som tok seg av barn med
hiv og aids. De viste også videoen
“Finaste dame mellom Dalsfjorden
og Stryn”. Denne ﬁlmen blir i enkelte
sammenhenegr brukt i skolene.
“Merkesteinane” har et motto: Ingen problem - bare utfordringer.
Selve navnet har en symbolikk som
er sprunget ut fra at det ﬁnnes så
mange former for steiner - slik det
også er med mennesker. Selv kaller
de seg ikke utviklingshemmet, men
utviklingshindra.
Gruppa fremførte seks sanger. De var
i alt syv personer pluss lederen. Av
disse var Ragne kvinnelig vokalist
i tilegg til at noen av de andre også
sang. En kjempeﬂott opplevelse som
ga mersmak. Her var det mange ﬂinke
musikere på forskjellige instumenter.
Ragne ﬁkk tilslutt en blomsterkorg
overrakt til hele gruppa.

Dette ble et annerledes og kjempekjekt styremøte. Det er så godt å se
hva enkelte kan få til. Det viser også
at når noen ildsjeler setter i gang kan
mange få gode opplevelser. Takk til
alle i “Merkesteinane”.
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May Jorunn Bakås
fra Røros
Av Tore Gulbraar

På konferansen om selvbestemmelse i Trondheim treffer vi mange ﬂotte mennesker som har hatt en spesiell oppvekst og forhistorie. Vi snakker om folk med utviklingshemming.

ken. I noen år bodde jeg
hos besteforeldrene mine
i Ålen. Jeg ble konﬁrmert
i Klæbu.

G

anske rart egentlig hvordan vi
har presset medmennesker inn i
spesielle båser og gitt dem merkelapper. Det er ille at folk med en masse
ressurser, spontane, impulsive og ikke
minst sosiale individer må leve med
slike betegnelser.
Vi ser en frigjøring fram mot et rikere
liv for mange, tuftet på begrepet selvbestemmelse. Hele konferansen bar
preg av det, takket være utviklingshemmede som sto fram med egne historier i godt samarbeid med en tilrettelegger. Merk dere betegnelsen, den vil
vi få møte ofte i årene framover.
En slik ressursperson er May Jorun
Bakås. Kjekk og pen er hun, og lett å
bli kjent med. På konferansen har hun
stått fram med egne synspunkter i relasjon til selvbestemmelse i samarbeid
med tilrettelegger Herdis Olsen Vaa.
May Jorun har også en egen artikkel
i boka ”Selvbestemmelse”, her har
hun blitt intervjuet av redaktøren Karl
Elling Ellingsen. Det er ikke nei i hennes munn når jeg ber om en samtale
i en av salongene på konferansehotellet.
Du har ikke alltid bodd på Røros,
May Jorun?
Nei, jeg vokste opp i Trondheim,
hjemme hos mor og far, vi var tre søs6

Som voksen havna du
på Røros?
Ja, 21 år gammel ble det
til at jeg skulle få komme til Røros.
Foreldrene mine var fra Ålen, så det
var ikke så rart. Nå skulle jeg også få
gå mer på skole. Jeg har vært ett år
på Peder Morsets folkehøgskole. Der
var det veldig bra, jeg ﬁkk mange nye
venner. Så gikk jeg på husmorskole på
Brundalen, på Sara Løkens husmorskole. Nå skulle jeg få lære matlaging,
rengjøring, stell av tøy og slike ting
som jeg ikke kunne fra før.
Nå var du altså klar for å få ditt egen
hjem?
Ja, men først bodde jeg i en treningsleilighet. Nå var jeg også på voksenopplæring. Men vi kan jo ikke bo i
treningsleilighet hele livet. Jeg ville ha
min egen leilighet som jeg skulle eie
sjøl. Mange var nok ikke enig i at jeg
skulle ta på meg et slikt ansvar, men
jeg var sta, vet du.
Nå var du moden for arbeidslivet?
Visst var jeg det, overmoden kan vi jo
si. Jeg jobbet på to plasser. Det ene var
butikkarbeid, jeg solgte gaveartikler og
slike ting. Seinere begynte jeg å jobbe
på Røros sykehjem. Jeg likte veldig
godt å stelle for gamle folk. Etter hvert
ble jeg overført til verna arbeid. Vi har
noe som heter Optimus på Røros, der
driver vi med ved som vi legger i sekker og kjører ut til folk.

Du måtte til slutt gi opp dette med å
bo i egen leilighet?
Ja, for 7 år siden nå til jul ble jeg rett
og slett overfalt hjemme hos meg sjøl.
Da ble jeg veldig utrygg og måtte få
folk til å hjelpe meg. Jo da, folk skulle
hjelpe meg, men nå ville jeg bort. Jeg
var sta og søkte på trygdeleilighet. Og
det ﬁkk jeg, et greit sted å bo. Vi bor
6 stykker i samme huset og så har vi ei
fellesstue.
Hva med leiligheten din?
Den solgte jeg og ﬁkk en masse penger. Så kunne vi reise til Karibien. Vi
var 7 stykker fra samme familie, en
onkel, bror til mamma, boren min og
ﬂere andre. Det ble en stor opplevelse.
Så har jeg vært på Solgården, men ei
uke blir for lite. Ja, jeg er glad i å reise,
får forskjellige ferietilbud og mange
Trondheimsturer.
Hvordan har du det ellers?
Bra, jeg slutta på Optimus for ﬁre år
siden, gikta begynte å plage meg. Er
jo 52 år gammel. Sta er jeg, ingen
skal tvinge meg til å gå på arbeid.
Leiligheten min har stue med kjøkkenkrok, soverom og bad. Jeg har hjelp i
huset. Jeg føler meg ikke ensom, det
er bra å være knytta til et kollektiv. Jeg
har mange venner på Røros, men ingen kjærest.
Hvordan har du blitt kjent med
Herdis?
Hun er ansatt i hjemmetjenesten.
Røros kommune har forskjellige tiltak
for funksjonshemmede, jeg trives med
det. Men jeg vil bestemme sjøl, er redd
for å bli for mye avhengig av andre.

LUPE orienterer

Kan en psykisk
utviklingshemmet opprette
testamente?
Av Finn Kåre Brox, Advokat MNA

S

pørsmålet om en psykisk utviklingshemmet kan
opprette testamente og derved bestemme hva
som skal gjøres med det han etterlater seg når han
dør, reguleres av arveloven. Men arveloven sier intet
om ”psykisk utviklingshemmede” i denne sammenhengen.

Det følger av dette at en psykisk utviklingshemmet
kan avgi testamente dersom han til tross for sin utviklingshemming var testasjonskompetent – det vil
si forstår hva testamentet innebærer og at hans utviklingshemming ikke har innvirket på innholdet i
testamentet.

Av arveloven § 48 fremgår at den som har fylt 18 år
kan opprette testamente og at erklæring fra lege om
tilstanden til testator (den som oppretter testamentet)
bør vedlegges testamentet avgitt fra noen som ”er
umyndiggjort eller har fått oppnevnt hjelpeverge etter
vergemålsloven § 90a” (det vil si myndige personer
som på grunn av ”sinnslidelse, andre psykiske forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemming
elle legemlig funksjonshemming” ikke kan ivareta
sine interesser). Det er imidlertid ingen betingelse
for gyldig testamente at legeerklæring som nevnt er
vedlagt testamentet.

Dersom en psykisk utviklingshemmet har avgitt testamente blir testamentet gyldig inntil det blir gjort
ugyldig. Det kan enten gjøres ved at testamentsarvingene (arvingene tilgodesett i testamentet) og slektsarvinger blir enige om å anse testamentet for ugyldig.
Alternativt kan slektsarvingene reise søksmål ved
domstolene for derved å få fastslått ved dom om testamentet er ugyldig. Det er i så fall slektsarvingene
som må bevise at testator var i høg grad hemmet i sjelelig utvikling eller i høg grad svekket da testamentet
ble gjort. Dersom retten kommer til at testator var i
en slik tilstand, har testamentsarvingene bevisbyrden
for at disposisjonen har vært uberørt av tilstanden.

Av arveloven § 50 fremgår at testamentsvitnene bør i
vitnepåtegningen opplyse om testator ”var ved sans
og samling”. Det er heller ikke en betingelse for gyldig testamente at slik vitnepåtegning er gitt.
Av arveloven § 62 fremgår at en testamentarisk disposisjon er ugyldig når testator var sinnsyk eller ”i
høg grad hemma i sjeleleg utvikling eller i høg grad
sjeleleg svekt” da testamentet var gjort, med mindre
”det er usannsynleg at sinnsstoda hans har hatt innverknad på innhaldet i disposisjonen”.

Det er følgelig klart at den som eventuelt skal bistå en
psykisk utviklingshemmet med å opprette testamente, bør sørge for at en eller to kompetente personer
som testamentsvitner påfører testamentet en vitnepåtegning hvor vitnene beskriver testatorens psykiske
tilstand pr. testasjonstidspunktet. I så fall vil det være
enklere å i ettertid fastlå om testamentet er gyldig.
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Selvbestemmelse
Omtale av ei bok som foreldre og pårørende bør lese
Av Tore Gulbraar

Marte Wexelsen Goksøyr:
Da jeg begynte på Toneheim folkehøgskole, ﬁkk
jeg botrening uten å bli
spurt (botrening er at en
sivilarbeider skal se at
jeg har det reint på rommet, hjelpe å vaske klær, til
og med være til stede når
jeg skal vaske håret). Det
er unødvendig. Jeg vil ha
hjelp bare når jeg trenger
det, og jeg vil bli spurt. At
andre bestemmer uten at
jeg blir tatt med på råd, er
å frata meg ansvar for mitt
eget liv.
Karl Elling Ellingsen (red.)
Selvbestemmelse.
Egne og andres valg og verdier
Universitetsforlaget 2007
194 sider. Pris: kr. 200

Dette har blitt ei bok som er vesentlig
annerledes enn andre bøker om utviklingshemming. Den handler om
selvbestemmelse med direkte bidrag
fra mennesker med utviklingshemming gjennom fortellinger, intervjuer,
dikt og bilder. Selvbestemmelse er å
bestemme over egen hverdag, gi uttrykk for egne meninger og hevde
egen verdi. En menneskerett for alle
vil vi si, men sjelden gitt så klart uttrykk som her.
Vi tar med et par eksempler hvor vi
kan lytte til utviklingshemmedes
egne stemmer:
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Leif Kåre Fjelde:
Når det gjelder den hjelpen jeg
trenger i det daglige, føler jeg at jeg
får lov til å bestemme hvor mye hjelp
jeg skal ha fra fellesen. Fellesen er
det stedet hvor miljøarbeiderne har
basen sin. Jeg har også vært med på
å utformet egne vedtak. Det synes jeg
har vært ålreit å være med på. Det er
mine ønsker og behov som gjelder.
De sentrale kapitlene i boka er tekstene, bildene, fortellinger og intervjuer
med personer med utviklingshemming. Her møter vi mange viktige
problemstillinger, tanker, ønsker,
drømmer og lengsler. Noen dreier seg
om bokas hovedtema, selvbestemmelse, men bidragene favner videre.
Til sammen er fortellingene en god
beskrivelse av hva selvbestemmelse
er: Tro på meg, ta ansvar for andre,
ta ansvar for meg selv, bli skikkelig
informert, omtanke for en annen rent

kroppslig og ha noe å holde på med
som jeg liker.
Et inntrykk en sitter igjen med etter
å ha lest bidragene handler om nære
ting som familie, venner, forholdet til
tjenesteytere og arbeidsledere. Dette
er viktig, men ikke avgjørende for de
store valg i livet. Kravet om retten til
selv å bestemme er ofte formulert som
et ønske om å bli tatt på alvor. Mer
enn noe annet ber mennesker med utviklingshemming om å bli anerkjent
på linje med andre.
Personer med utviklingshemming blir
ofte overhørt, overkjørt og ikke gitt
nok rom for å treffe egne valg basert
på egne verdier. Her kommer organisasjonene inn som kan bidra til å gi
mennesker med utviklingshemming
egne møteplasser, egne brukerråd,
egne foreninger. Her har LUPE et stort
ansvar. Det må ikke bli slik at våre
egne kurs og likemannskonferanser
har foredragsholdere som dekker seg
bak posisjoner og akademiske titler
og på den måten stenger ute de som
vi egentlig vil tas til inntekt for.
Kjøp boka og gjør dine egne reﬂeksjoner. Karl Elling Ellingsen har gått
nye veier i forståelsen av våre kjære
med utviklingshemming. Vi i LUPE
har hatt ham som foredragsholder på
Sanner hotell. Han leder nå Samordningsrådets (SOR) prosjekt om
selvbestemmelse og er daglig leder av
NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø
for utviklingshemning hvor vi også
har en fot innenfor. Gå inn på www.
prosjektselvbestemmelse.no så får du
vite mer.

LUPE orienterer

”HELE LANDET” ER VELKOMMEN TIL TRONDHEIM I APRIL 2008!
LUPES SENTRALE LIKEMANNSSAMLING 2008
Samlinga går av stabelen fredag 25.- søndag 27. april på
det ﬂotte Rica Nidelven hotell i Trondheim. Vi starter
fredag kl. 17.00 og slutter søndag seinest kl. 15.00.
Alle LUPEs medlemmer er velkomne til å melde seg
på til forhåpentligvis nyttige og hyggelige dager i
Trøndelags hovedstad. Naturligvis har vi ikke plass til
alle medlemmene våre, men vi håper på god oppslutning.
Samlinga/kurset er ikke ment bare for tillitsvalgte. Vi
ønsker å møte ﬂest mulig av de ”vanlige” medlemmene
også.
Spesielt velkommen til våre nye medlemmer! Vi
har fått en del nye medlemmer i år, og for disse tror vi
Trondheimssamlinga kan være en god måte å bli kjent
med LUPE på!

Temaer som blir tatt opp på samlinga er:
- Eie, leie bolig og bostøtte
- Kosthold og mangler ved kostholdet i boligene
- Sorg og sorgarbeid, repeterende sorg (ikke minst
med tanke på at mange pårørende blir gamle,
medboere i boenheter som blir syke, dødsfall
m.v.) Innleder: Prest Peter Wilhelmson.
- Ferie, ferietilbud, feriekostnader for
utviklingshemmede - utfordringer for
organisasjonen og medlemmene. Innleder: Grete
Hjermstad fra Sosial- og helsedirektoratet.
- Småtema: Ressurskrevende brukere,
erstatningsansvar ved ødeleggelser, hvordan
tørre ta opp saker og forhold når det gjelder
tilbudene/omsorgen,
- Likemannsarbeidet i organisasjonen.

LUPEs sekretær Ivar Tolstad tar mot påmeldinger allerede fra 2. januar.
Ring noen i styret hvis det er noe du lurer på. Se telefonnummer og e-postadresser i ”Under Lupen”.
LUPE dekker naturligvis alle reise- og oppholdsutgifter for deltakerne. Ingen egenandeler hos oss, nei!

NOTISER
Ingen armer – ingen kake

Trastad Samlinger

Sosial- og helsedirektoratet melder:
Boka Ingen armer – ingen kake er et resultat av et samarbeid mellom ﬂere organisasjoner og enkeltmennesker som
arbeider med og er opptatt av diskriminering og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet.
Målet er at boka skal bidra med ny innsikt og et nytt blikk
på de funksjonshemmedes situasjon i Norge i dag. Den
består av 13 skjønnlitterære tekster, der utgangspunktet er
funksjonshemmede i forskjellige arbeidsmiljøer – vanlige
mennesker i vanlige miljøer.

Trastad Samlinger er en stiftelse som arbeider for å fokusere på psykisk utviklingshemmedes kunst, kultur, historie og hverdag. Trastad Samlinger arbeider for å øke
kunnskaper om psykisk utviklingshemmedes liv og røre
i samfunnet. Fordi vi tror det er viktig å sikre mangfoldet
og det inkluderende samfunnet på alle plan.

Anne Lise Flavik har vært prosjektleder og redaktør for
boka, mens Morten Krogvold har stått for bildene sammen
med en del unge fotografer under utdanning. Boka er ﬁnansiert av Sosial- og helsedirektoratet og er en del av
kampanjen Ingen hindring,

Trastad Samlinger åpnet landets første museum for psykisk utviklingshemmedes historie sommeren 1996. Her
legger vi spesielt vekt på sentralinstitusjonsfasen etter andre verdenskrig, men dekker også perioden før og etter
HVPU-reformen vedtatt i 1985.
Trastad Samlinger: http://www.trastad.no/default.asp

Vi håper boka vil være til inspirasjon. Flere eksemplarer
ville kunne fås ved henvendelse til Trykksaksekspedisjonen i Sosial- og helsedirektoratet, tlf. 24 16 34 92.
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LUPE - tur til Sessvollmoen 11. august 2007

O

ddny klarte det igjen!
Den 11. august 2007 møttes en forventningsfull gjeng på Ragna Ringdals
dagsenter. Denne dagen var det Sessvollmoen og Forsvarets hundeskole som
var målet. Værgudene sørget for regn
nok om morgenen før vi la i veg med en
hyggelig dame, Tove Mette, ved rattet.
Vel framme - etter litt sightseeing
kom vi til leiren og ble tatt imot av en
kjekk og veldig hyggelig ung dame i
uniform, Grenader Aina Bentsen, og to
kjekke rekrutter i ”stram giv akt”. Aina
fortalte greit om leiren og opplegget før
vi ﬁkk hilse på en pensjonert schæfer og
den lille elleville etterfølgeren.
Vi ﬁkk lov til å gå gjennom ”hundestallen” – og det var nok mange som
ønsket å ta med både en og ﬂere hunder med hjem. Vi ﬁkk også en ﬁn demonstrasjon på sporsøk etter en person
som hadde ”stukket av” med kaffen vår.
Det var imponerende, selv med alle oss
rundt som forstyrret gikk søket perfekt.
Kaffen kom til rette. Det var ”litt
mistanke om hundesmugling” da vi
skulle reise videre.

Over: Grenader Aina Bentsen.
Til høyre: Oddny Lillevik - som
klarte det igjen.
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Som vanlig når vi er på tur – det hadde
ikke regnet mens vi ute av bussen!!
Neste stopp på turen var Quality
hotell for lunsj. En delikat og variert
lunsjtallerken smakte godt med nybakt

brød til. Prikken over I-en var den kjempegode jordbærkaka vi ﬁkk servert til
kaffen etterpå. Det var en overraskelse
fra hotellet.
Nå var alle klar for hjemturen. Det
var relativt stille i bussen på tilbaketuren. Vi fordøyde nok både mat og inntrykk. Oddny ﬁkk en velfortjent klapp,
og det ﬁkk også sjåføren.
Vi ankom Ragna Ringdals dagsenter
i ﬁn ettermiddagssol og til avtalt tid for
de som hadde bestilt transport videre
hjem.
Takk for en super tur!
T. Krøvel

NOTODDENLEKENE 2007
20-ÅRSJUBILEUM MED STOR DELTAKELSE

Over: Medaljeutdeling er moro og alvorlig.
Til høyre: Eivind Kvålen i ﬁnt driv i hoppegropa.

D

e 20. Notoddenlekene for utviklingshemmede gikk
av stabelen i idrettshallen på Notodden lørdag 20.
oktober.
Hele 104 deltakere fra Vestfold, Buskerud og Telemark
deltok, og det er rekord. Det ble bl.a. konkurrert i presisjonskast, stille lengde, kule, 60 meter og presisjonskast
med erteposer.
Som vanlig skapte Notodden bymusikk feststemning under innmarsjen og i salen. Noen derfra sørget også for fanfarer ved medaljeutdelinga.
Naturligvis ﬁkk alle medaljer. Etter tjue års deltakel-

se begynner nok noen etter hvert å få en anselig samling
medaljer.
Etter en anstrengende idrettsdag var det stor bankettmiddag i Samfunnssalen i rådhuset/hotellet i sentrum. Og
hvem underholdt der? Jo, selveste Sputnik kom helt fra
Drangedal for å spille og synge. DET skapte stemning det
til langt ut mot natta. Hele 164 deltakere og ledsagere var
med på banketten, og det er også ny rekord.
ALLE gleder seg til Notoddenlekene neste år!

Til venstre:: Eivind Kvålen og Eivind Stenersen og ledsager klare til dyst på Notoddenleikene.
Til høyre: Det ble ikke kåret noen vinner av festen etter lekene, men her viser “Elvis himself”,
i Gisle Sønstebøs skikkelse, men uten gitar, at han har rytmen i orden og bidrar til den gode stemningen.
11

”Respektér de eldre”
Av Dissimilisgründer Kai Zahl

eg viser til kveldsnytt på NRK den 12.11. Bakgrunnen for innslaget var kritikk av de eldres boforhold
og livskvalitet, noe helse- og omsorgsminister Sylvia
Brustad selv mente var uverdige. Her presenterte lederen av forbundet for eldre et forslag om å opprette
et eget ombud for målgruppen. Svaret han ﬁkk var at
dette ansvaret bør ligge under pasientombudet. Mitt
spørsmål er da om eldre mennesker automatisk skal
deﬁneres som syke på grunn av sin høye alder?

J

Det at eldre mennesker automatisk skal deﬁneres
som pasienter fordi de har vært så heldige å få leve i
mange år, er et upassende forslag. Eller kanskje ikke;
målet er muligens at de politiske myndigheters manglende respekt for de eldre skal gjøre dem til pasienter? Burde man ikke heller forsøkt å bedre deres
livskvalitet, med for eksempel en forsvarlig bosituasjon og pleie av god kvalitet de siste leveårene de har
igjen?

Det samme svaret ﬁkk for øvrig jeg den gang jeg
spurte om det ikke var behov for et ombud også for
mennesker med psykisk utviklingshemming. Atter
andre mente at de psykisk utviklingshemmede naturlig hørte inn under arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etter min oppfatning var alle forslagene like
meningsløse, noe jeg kan forklare på en enkel måte:
En psykisk utviklingshemmet trenger i utgangspunktet ikke noen behandling. Han/ hun er ikke syk. Dette
er mennesker som kun er seg selv fra livets begynnelse til livets slutt.

Det ser nå ut til at alt som har et klart behov for eget
ombud, skal samles i en stor sekk som heter pasientombud. Slik jeg ser det, vil dette bidra til å skape
den totale forvirring når psykisk utviklingshemmede
og mennesker som av ulike årsaker har vokst seg ut
av middagshøyden også skal deﬁneres som pasienter. Ikke bare har disse målgruppene vidt forskjellige
behov, men de skal i tillegg slåss om ressursene i en
allerede meget omfattende ombudsordning.

NOTISER
Autisme
Autisme er en omfattende funksjonshemming som
særlig påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt
samspill. Funksjonshemningen framtrer som regel
før barnet er tre år. Autisme er betegnelsen på et
syndrom, dvs. summen av en rekke symptomer som
opptrer samtidig.
Diagnoser
innen
autismespekteret
omfatter
diagnoser som autisme (infantil autisme),
Asperger syndrom, atypiske former for autisme og
psykisk utviklingshemming med autistiske trekk.
Mennesker med autisme kan i tillegg også ha andre
funksjonshemninger og sykdommer.
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Forskningen viser at forekomsten av mennesker med
diagnose innen autismespekteret er ca. 3 – 5 pr. 1000
innbyggere og er hyppigst hos gutter. En organisk
hjerneskade regnes som grunnleggende, men årsaken
er fortsatt usikre. Det forskes mye på området, og
man vil i framtida trolig ﬁnne ﬂere årsaker til autisme.
Det er enighet blant forskere om at psykososiale
faktorer eller spesielle opplevelser i barndommen
ikke forårsaker autisme.
Symptomene kan være til stede allerede ved fødselen
av, men kan også oppdages senere i livet.
(Kilde: Autismeforeningen i Norge)

Støttekontaktordningen
i Stjørdal kommune
John Hove, styremedlem i Trøndelag fylkeslag, har
oversendt deler av korrespondanse han har hatt med sin
egen kommune. Han sier i brev til oss at Stjørdal kommune har fått en bedring i forhold rundt støttekontaktordningen og at det er mer åpenhet rundt arbeidet med
personer som må ha ekstra hjelp og støtte. Det er tydelig at mange kommuner nå får inn en ny generasjon av
saksbehandlere som tar slike henvendelser opp seriøst.
Vi burde kanskje mer skrive brev til omsorgseksjonen
på kommunenivå, telefonhenvendelser har ikke alltid
samme virkning.
Vi tar her med deler av brevet fra Stjørdal fordi dette
har allmenn interesse:
”SVAR - STØTTEKONTAKTER - FORESPØRSEL
OM BEMANNING M.V.
I det jeg viser til deres brev av 11.09.07 med forespørsel om det er for lite penger til støttekontakter kan jeg
svare nei. Økonomien er ikke avgjørende om det innvilges støttekontakttimer, ei heller diagnose. Det er det
individuelle behovet til den enkelte søker som avgjør
om det blir avslag eller innvilgelse av søknaden jfr. lov
om sosiale tjenester § 4-2c støttekontakt for personer
og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.
De aller ﬂeste som søker om støttekontakt får innvilget
sine søknader i vår kommune. En del får dekt behovet på andre måter eller i kombinasjon med noen timer
støttekontakt – pluss andre tilbud/tjenester. Kommunen
kan selv velge hjelpeform, foreslå andre tilbud. Forutsetningen er at dette skjer i samråd med brukeren jfr.
lov om sosiale tjenester § 8-4 plikt til å rådføre seg med
klienten.
Stjørdal kommune har erfaringsmessig hatt god tilgang
på personer som er interesserte i å ta oppdrag som støttekontakt. Men det er brukeren selv som avgjør/velger
hvem han/hun ønsker. Viktig at kjemien stemmer, og
at tjenestemottaker og støttekontakt har noe til felles,
f.eks. en hobby eller fritidsinteresse”.
Stor takk til John Hove for dette initiativet. Vi tar gjerne mot reaksjoner på hva som skjer på dette området i
andre kommuner.
Tore Gulbraar
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Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i kommunen.
Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

AKERSHUS

NORD-TRØNDELAG

Frogn kommune

Stjørdal kommune

Tlf. 64 90 60 00
E-mail:
postmottak@frogn.kommune.no
www.frogn.kommune.no

Tlf. 74 83 35 00
E-mail:
postmottak@stjordal.kommune.no
www.stjordal.kommune.no

Tjenester for habilitering

Hurdal kommune

Tlf. 63 92 05 16
E-mail:
postmottak@hurdal.kommune.no
www.hurdal.kommune.no

Nesodden kommune

Tlf. 66 96 43 00
E-mail:
postmottak@notodden.kommune.no
www.notodden.kommune.no

Sørum kommune

Tjenester for funksjonshemmede

Tlf. 63 82 53 00
E-mail:
postmottak@sorum.kommune.no
www.sorum.kommune.no

AUST-AGDER
Vegårshei kommune

Tlf. 37 17 02 00
E-mail:
post@vegarshei.kommune.no
www.vegarshei.kommune.no

Vikna kommune

Tlf. 74 39 33 00 - Fax. 74 39 08 88
E-mail:
vikna@vikna.kommune.no
www.vikna.kommune.no

NORDLAND
Saltdal kommune
Pleie og Omsorg

Tlf. 75 68 22 50
www.saltdal.kommune.no

OPPLAND
Dovre kommune
helse og sosial

Tlf. 61 24 21 00
E-mail: postmottak@dovre.kommune.no
www.dovre.kommune.no

Tlf. 57 78 62 00
E-mail: post@solund.kommune.no
www.solund.kommune.no

Vik kommune

Tlf. 57 69 82 00
E-mail: post@vik.kommune.no
www.vik.kommune.no

SØR-TRØNDELAG

Klæbu kommune

Tlf. 72 83 35 00
E-mail: postmottak@klabu.kommune.no
www.klabu.kommune.no

Melhus kommune

Tlf. 72 85 80 00
E-mail: postmottak@melhus.kommune.no
www.melhus.kommune.no

Røros kommune

Tiltak for utviklingshemmede

Gausdal kommune

Tlf. 72 41 94 00
E-mail: postmottak@roros.kommune.no
www.roros.kommune.no

Tlf. 32 02 90 00
E-mail:
postmottak@gol.kommune.no
www.gol.kommune.no

Søndre Land kommune

VEST-AGDER

HEDMARK

Vang kommune

BUSKERUD

Gol kommune

Åmot kommune

Tlf. 62 43 40 00
E-mail:
postmottak@amot.kommune.no
www.amot.kommune.no

HORDALAND
Odda kommune

Tlf. 61 22 44 00
E-mail: postmottak@gausdal.kommune.no
www.gausdal.kommune.no
Tlf. 61 12 64 00
E-mail: epost@sondre-land.kommune.no
www.sondre-land.kommune.no
Tlf. 61 36 85 00
E-mail: post@vang.kommune.no
www.vang.kommune.no

ROGALAND
Bjerkreim kommune

Tlf. 53 65 40 00
www.odda.kommune.no

Tlf. 51 20 11 00
E-mail: postmottak@bjerkreim.kommune.no
www.bjerkreim.kommune.no

MØRE og ROMSDAL

SOGN og FJORDANE

Midsund kommune

Balestrand kommune

Tlf. 71 27 05 00
E-mail:
postmottak@midsund.kommune.no
www.midsund.kommune.no

Skodje kommune

Tlf. 70 24 40 00
E-mail:
postmottak@skodje.kommune.no
www.skodje.kommune.no
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Etat Omsorg

Solund kommune

Tlf. 57 65 12 00
E-mail: postmottak@balestrand.kommune.no
www.balestrand.kommune.no

Gloppen kommune

Tlf. 57 88 38 00
E-mail: post@gloppen.kommune.no
www.gloppen.kommune.no

Lillesand kommune

Tlf. 37 26 15 00
E-mail: fellespost@lillesand.kommune.no
www.lillesand.kommune.no

VESTFOLD
Sande kommune

avd. Bolig og Fritid
Tlf. 33 78 70 00
E-mail: postmottak@sande-ve.kommune.no
www.sande-ve.kommune.no

ØSTFOLD
Rømskog kommune
Helse og Omsorg

Tlf. 69 85 91 77
E-mail: postmottak@romsdal.kommune.no
www.romsdal.kommune.no

ADRESSER OG TELEFONER
Verv:

Navn / Adresse

Telefon

E-post:

Leder:

Ole Kr. Berntsen, Leiknes, 9300 Finnsnes

905 60 531

olkrbe@online.no

Nestleder:

Thor Henriksen, Karl Andersensvei 149, 1086 Oslo

22 21 11 14 / 977 46 003

thorkhenriksen@hotmail.com

Sekretær:

Ivar Tolstad, Larskåsvn. 36, 3676 Notodden

35 02 03 84

ivtol@online.no

Kasserer:

Helga Jørgensen, 9302 Rossfjordstraumen

77 84 67 63 / 908 71 580

Landsstyret

Styremedlem:

Turid Jahren, Hellevn. 13, 2319 Hamar

62 52 26 25 / 909 43 894

turina6@start.no

1. vararepr.:

Magnus Westberg, Hamran 4, 9303 Silsand

77 84 44 52 / 928 17 866

magnusw@lenviknett.no

2. vararepr.:

Erna Drønnesund, Midøy, 6475 Midsund

71 27 97 30 / 411 62 851

ernad@online.no

Eva Pavels Wilhelmsen, Finstadsvingen 26, 1400 Ski

64 87 39 69

evaew@online.no

Hedmark og Oppland:

Reidun Gulbraar, Chr. Bruuns gt. 11, 2315 Hamar

62 52 47 47 / 913 38 469

Telemark:

Gudrun Bergsland, Gulltunvn. 26, 3676 Notodden

35 02 02 30

Rogaland:

Beathe Signy Hebnes, Kobbungsveien 18, 4085 Hundvåg

51 54 81 93

Hordaland:

Jostein Søreide, Saksarrinden 62, 5253 Sandsli

55 22 97 98 / 995 39 430

jossoer@frisurf.no

Sogn og Fjordane:

Harald Hansen, Djupedalen, 6740 Selje

57 85 66 15 / 986 49 364

lupesogf@online.no

Møre og Romsdal:

Astrid Aarø Engen, 6146 Åheim

70 02 40 24 / 975 74 971

amaenge@online.no

Troms:

Ole Kr. Berntsen, Leiknes, 9300 Finnsnes

905 60 531

olkrbe@online.no

Midt-Troms:

Magnus Westberg, Hamran 4, 9303 Silsand

77 84 44 52 / 928 17 866

magnusw@bluezone.no

Trøndelag:

Tore Gulbraar, Thaulowkaia 4, 7042 Trondheim

73 80 91 93 / 934 68 291

gulbraa@online.no

Ivar Tolstad, Larskåsvn. 36, 3676 Notodden

35 02 03 84

ivtol@online.no

Fylkesledere
Oslo og Akershus:

Fylkeskontakter
Vestfold:

REISE TIL SOLGÅRDEN FOR LUPES MEDLEMMER
Mange av våre medlemmer kjenner sikkert til Solgården ferie- og helsesenter, som ligger på Costa Blanca i Spania. Mange har
også benyttet seg av stedet. Stedet markedsfører seg som ”Stedet for utviklingshemmede med behov for tilrettelegging”. Se for
øvrig annonse i dette nr av bladet.
LUPE har fått en henvendelse med tilbud om gruppereise til Solgården fra 7.10. til 14.10. 2008, hvor det også kan være mulighet
for noe økonomiske støtte til f eks ledsagere. Vi antar dette tilbudet kan være av interesse for medlemmene, men hvis det skal la
seg realisere må vi vite noe om interessen, derfor har vi utformet nedenstående svarslipp.
Skulle dette være av interesse ber vi om at slippen fylles ut og sendes inn til LUPE, H.N.Haugesgt 44 B, 0481 OSLO
Innen 10.1.2008.
Dersom tilstrekkelig mange er interesserte vil vi overlate til Solgårdens kontor i Oslo å arbeide videre med saken. Vi vil også
komme tilbake i Under Lupen med informasjon om saken.
Å melde interesse er selvsagt uforpliktende på det nåværende tidspunkt.
-------------------------- klipp her---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solgården-tur i 2008

Undersøkelse av interessen

Navn……………………………………………………………………………………………………… Tlf………………….
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E-postadresse: ……………………………………………………………………………………………
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