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EG VIL VERE DIN!
Eg kjente det slik allerede den fyrste kvelden,
sittande i skumringa, på benken, ved bålet.
Eg ville vere din.
Eg kjente handa di strykande over handa mi.
Eg hadde ikkje ord, eg famla etter orda.
Men eg visste at det var nok det med å berre vere til.
Vi møttest i smug, timar vart som minuttar.
Eg svevde, lukka var god å bere.
Framtida låg der framme, og eg visste at eg ville vere din,
… og berre vere din.
Trufaste løfter og vingeslag. Ørken, men likevel:
tider, velsigna med roser og doggvått gras.
Åpne horisontar kontra lukka rom,
-og eg veit framleis med meg sjølv:
Eg vil vere din
Lupemedlem Anne Helene Eide
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HISTORISK OPPGJØR
Så er trygdeoppgjøret i havn uten riksmeklingsmann og streik. Og streikerett har
vi jo ikke.
Resultatet blir slått opp som historisk, og partene omfavnet hverandre. Det var jo
svært,- eller var og er det ikke det?
Vel var resultatet av oppgjøret bra, men det er litt kvalmende å se ovasjoner av
pur glede for et såkalt fantastisk oppgjør.
Våre utviklingshemmede og andre funksjonshemmede har blitt hengende etter i
lønnsutvikling gjennom mange, mange år,- mens husleiene, kommunale avgifter
og utgiftene ellers har hoppet oppover,- med dårligere levekår og livskvalitet som
resultat.
Hadde det ikke vært bedre om alle,- både trygdede og lønnstakere, heller hadde
fått kronetillegg? Det ville vært rettferdig, for maten og diverse annet koster det
samme for de som tjener 500000 og de som tjener 150000.
Prosentregning skaper ikke likhet i samfunnet. Hadde våre fått et kronetillegg på
20 eller 25 tusen kroner, kunne vi snakket om rettferdighet og likhet.
FFO mener våre fikk en økning på 9 prosent. Det høres bra ut, men 9 % av
150000 kroner gir tillegg på 13500 kroner. De ”andres” 7 % gir et tillegg på
24500 kroner med utgangspunkt i ei ganske vanlig lønn på 350000 kroner.
Årets resultat for våre må ses på som oppnåelse av et delmål på vei oppover til
en brukbar ”lønn” og et liv med muligheter. Tenk også på at regjeringen ikke ville
tenke tanken på mulighetene for å gi støtte til ferieutgifter,- som for våre er meget store på grunn av betaling for utgifter og lønn til ledsagere. Fortsett kampen,
FFO, og tenk kroner og ikke prosenter!
Ivar Tolstad
sekretær i LUPE

Redaktøren
Stoff og bilder til Under Lupen
Redaktøren vil gjerne uttrykke sin store
glede over rikelig tilgang på stoff til dette
nummeret av bladet. Enkelte innlegg måtte forkortes, menS annet stoff ble lagt på
vent til neste nummer.
Svært gledelig er det også med alle bildene som kom inn. Det er viktig at vi kan
bruke gode bilder nå som vi får gitt ut hele
bladet i farger. Jeg har derfor et lite tips
- eller bønn - til de som leverer digitale
bilder: Still inn kameraet på høyeste oppløsnning! Dersom du er usikker på hvordan det gjøres, så be en kjenning som vet
hvordan, om hjelp. Det er også mulig å få
en fotoforretning til å hjelpe deg.

Dersom noen skulle råde dere til å beholde lav oppløsning fordi det gir bedre
plass til mange bilder på minnekortet,
og at det er godt nok for vanlig bruk, så
ikke hør på det rådet! Det er du, og ikke
noen andre, som vet best hva som er godt
nok. Et evt. argument om at den eller den
oppløsningen holder til bruk i aviser, er
heller ikke godt nok. Avisene bruker bare
halvparten av den oppløsningen vi må ha
i Under Lupen.
Jann-Oskar Granheim
redaktør
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Positiv og verdifull likema

Deltakerne på den vellykkede likemannssamlingen i Trondheim. Foto: Magnus Westberg.

Av Tore Gulbraar

Siste helgen i april 2008 hadde LUPE-folk fra hele landet samlet seg til likemannsarbeid i Trondheim.
Samlinga ble møtt med uvanlig stor interesse. Vi kunne telle hele 46 deltagere. Vertskapsfylket stilte
med hele 11 deltagere, ellers var det mange utsendinger både fra Møre og Romsdal og Oslo og Akershus. Vi hadde deltagere fra til sammen 9 fylker. Vi tolker dette som at forbundet nå har god vind i
seilene for videre framgang og utviking. Det viktigste må likevel skje på hjemmefronten når ideer og
kunnskaper fra samlinga skal omsettes i praktisk likemannsarbeid.
Gode audiovisuelle hjelpemidler
Årets samling var lagt til Nidelven Rica hotell som ligger
sentralt i Trondheim og har førsteklasses møtelokaler. Vi
merket oss særlig de gode audiovisuelle hjelpemidlene som
moderne hoteller nå har. Særlig vil vi fremheve hvor viktig
det er med bruk av mikrofoner og høyttalere slik at det som
blir sagt blir oppfattet av alle.
Det var det sentrale likemannsutvalget i LUPE som sto
hovedansvarlig for de mange innslagene ved konferansen.
Det er styremedlemmene i LUPE med Ole Kr. Berntsen i
spissen som sitter i utvalget og som hadde hovedtyngden
av innleggene og som ledet meningsutvekslinger etter
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foredragene. Vi hadde ikke gruppearbeid, men deltagerne
var svært aktive i diskusjonene. På den måten ble arbeidet
svært effektivt uten tidkrevende gruppeframlegg.
Innleide foredragsholdere
Vi hadde tre innleide foredragsholdere til denne samlinga.
Fylkesleder Astrid Aarø Engen tok for seg aktuelle likemannsutfordringer med brukere som har særlig stort behov
for hjelp og støtte i eget hjem og tilbud som den enkelte
kommune kan tilby i den forbindelsen. Likeledes pårørendes ansvar i å tørre og ta opp saker om manglende eller
utilstrekkelige tilbud.

annssamling i Trondheim
Peter Wilhelmson som er prest tok for seg begrepet sorg og sorgbearbeiding. Foredraget
er nærmere omtalt på et annet sted i bladet.
Foto: Turid Jahren.

Fungerende avdelingsdirektør Grete Hjermstad fra Sosial- og helsedirektoratet tok for seg
ferietilbud og feriekostnader for personer med
stort bistandsbehov. Ikke overraskende viste
undersøkelser som direktoratet har foretatt at
funksjonshemmede reiste mye mindre på ferie enn andre og at tilbudene primært var rettet
mot bevegelseshemmede.
Ingen statlige støtteordninger
Økonomien er et stort problem fordi bistandstrengende også må betale for en eller flere
ledsagere. Bare i liten grad får funksjonshemmede kommunal støtte til ferier. Det er ingen
statlige støtteordninger bortsett fra at det blir gitt et tilskudd
til sommerleir for barn og unge. Det kom fram at foreldre
og søsken opplever ferietiltakene for utviklingshemmede
som dypt urettferdig og at her har LUPE en stor og viktig
sak å gripe fatt i.
Peter Wilhelmson som er prest tok for seg begrepet sorg og
sorgbearbeiding. Foredraget er nærmere omtalt på et annet
sted i bladet

Som tidligere referert fra undersøkelser foretatt av NAKU
i Trondheim har utviklingshemmede gjennomgående dårlige helse enn folk flest. Dette forholdet ble illustrert ved en
samtale mellom Tom Mailund og Tore Gulbraar hvor førstnevnte fortalte om sine mange helseproblemer gjennom et
langt liv. Humør og livsgnist derimot har Tom Mailund mer
av enn de fleste.

Hvordan skal vi klare å få flere likemenn?
Siste dagen var satt av til en drøfting av likemannsarbeidet i organisasjonen.
Hovedfokus var rettet mot spørsmålet: Hvordan skal vi klare å få flere likemenn og beholde
de vi har? Det er ikke noe entydig svar på dette
spørsmålet. På sett og vis er alle medlemmer
av LUPE likemenn fordi vi støtter og hjelper
hverandre i de ulike foreningsaktivitetene. Her
ligger også motiveringen for å bli medlem i et
forbund som vårt.
Et av de mange temaene denne dagen var
spørsmål om helse og utviklingshemming.
Fungerende avdelingsdirektør Grete
Hjermstad fra Sosial- og helsedirektoratet tok for seg ferietilbud og feriekostnader for personer med stort bistandsbehov. Foto: Magnus Westberg.
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Sorg og sorgarbeid,
repeterende sorg
Av likemann Magnus Westberg

På lørdagen fikk tilhørerne på likemannsamlinga møte og høre på feltprest Peter Wilhelmson. Det var
et vanskelig tema Peter hadde fått i oppdrag å foredra om, men maken til flink foredragsholder må man
lete lenge etter. Det var ikke et menneske som ikke lyttet nøye på det han hadde å si. Vi fikk oppleve to
timer med omtanke og omsorg for oss tilhørere som individer uten et spor av å være belærende.
Denne artikkelen er et sammendrag av det vi fikk høre, og noe å reflektere over.

Alle likemenn sitter med mer eller mindre bearbeidede
følelser rundt dette temaet. Man må definere sorgen. Hva
sørger man over på vegne av barnet? Hva sørger man over
på vegne av seg selv? Vi må også smake på sorgens forskjellige følelser. Selvbebreidelse, anger, sinne og fortvilelse. Vi må også inne i oss fordele skyld og skyldfølelse.
Peter prest begynte med å avklare at han snakket om ”barnet” men at han like gjerne kunne snakke om ungdommen,
den voksne funksjonshemmede. Han sa også ”forelder”
men at han like gjerne kunne sagt besteforeldre, søsken,
naboer, gode venner, m.m..
Hvem sørger over hva?
Sorg på vegne av barnet, som: - ikke får utfolde seg som
andre barn gjør - ikke får gitt uttrykk som alle forstår kanskje ikke får kamerater - kanskje ikke får kjæreste kanskje ikke får horisont - kanskje ikke får kolleger/jobb
- aldri får kjørt fra politiet - må ta prøver og tester - lider muskelsmerter, trykk-/liggesår, treg mage - må gjennomgå
operasjoner - kanskje ikke lever så lenge - sørger over eget
liv - strever og vil, men får ikke til - blir flau/forlegen når
andre glaner - blir lei seg og irritert over at andre er ”snille
og hjelpsomme” - blir skuffet når andre ”synes synd på”.
Man bærer med seg barnets sorg. Barnet blir lei seg over
oss og vi sørger over å se at barnet har det vanskelig på
våres vegner. I tillegg har vi sorgen over vårt eget liv, som:
- skulle bli så fint - begrenses m.t.p. ferier, hytteturer, venner, utdanning, jobb/karriere, økonomi m.m. - er strevsomt, m.t.p. nattesøvn, kjøring, måltid, påkledning, tunge
løft, planlegging og oppfølging m.m. - er utfordrende for
samlivet - gir lite rom for kyssing/lidenskap - blir tappet
for krefter og glede - slites, tilsynelatende forgjeves.
Om sorgens følelser (emosjoner)
Sorg er noe annet enn ”å være lei seg”, selv om den som
sørger ofte er lei seg. Sorg er dypere, tyngende og rommer mer; både fortvilelse, bitterhet, håpløshet, sinne, frus6

trasjon, ensomhet, forlatthet, tomhet, mørke, tristhet. Alt
samtidig, eller enkelte følelser sterkere eller svakere til
forskjellig tid/periode.
Sorg fortrenger andre følelser. Sorg setter andre følelser ut
av spill. Sorg synes ikke så lett og er lett å overse. Spørsmål; Kan man komme over sorg? Folk tror gjerne at man
etter hvert har gjort det, for de ser ingen tegn på ”lei seg”,
når tårer ikke lenger gråtes. Ofte er det da ensomhetsfølelsen kommer til oss.
Selvbebreidelse og anger
Selvbebreidelse og anger er vanlig ved sorg. Tanker som;
”Jeg strekker ikke til. Jeg skulle vært sterkere, skulle orket
mer, skulle vært mer tålmodig, mer glad, mer positiv…”.
Hvem har ikke tenkt; ”Hvis jeg bare hadde…” eller ”Hvis
jeg ikke hadde…”. Forbudte tanker som; ”Jeg har ikke noe
eget liv, barnet tar fra meg mine beste år, tar fra meg livet
mitt…”, ”Noen ganger skulle jeg ønske at barnet aldri var
født/at det døde i ulykken…”, ”Jeg angrer på at vi ikke tok
abort…”, ”Jeg angrer på at vi absolutt skulle ha barn…”
eller kanskje ”Jeg angrer på at jeg ikke passet bedre på…”.
Selvbebreidelse er tungt å bære. Angerens tanker er ”ulovlig” å tenke og man får behov for å bebreide andre.
Om å bestemme og definere sorgen
Sorgen over å få et funksjonshemmet barn føler mange er
en ulovlig sorg, fordi at det i utgangspunktet er barnet det
er synd på! Ved fødselen forventes det at foreldrene gleder
seg over det barnet de har fått. I tillegg er det jo slik at man
ved en ulykke forventes å glede seg over at det ikke ”gikk
verre”. Er det lov å sørge for sitt eget liv når det ikke er
du som er objektet(barnet). Denne ”ulovlig sorgen” kan
være like sterk hos søsken og besteforeldre og andre nære
omsorgspersoner som det er hos foreldrene.
Man prøver å plassere følelsene slik at man kan få utløp
for dem. Noen følelser kan være lette å definere, så som;

fortvilelse, frustrasjon og sinne. Dette føler vi mot de som
vi mener har forårsaket den. Det kan være, helsepersonellet, helsemyndighetene, kommunen, forsikringsselskapet,
saksbehandlerne, samfunnet eller ”de andre”. Men andre
sider er vanskelig å definere. Man ser virkning, men årsaken er for kompleks! Eks; Edderkoppen i sitt nett. Edderkopp har et finstemt nett der den føler med en gang hvor i
nettet fluen(sorgen) sitter og kan springe dit med en gang.
Men hvis vi ser oss som en edderkopp: Hvis vi drar i en
streng så kommer det opp så mange ting andre ting i tillegg
som ligger lagret på andre strenger, at det er umulig å finne
ut av det til slutt. Man får en følelse av at ” Nå orker jeg
ikke mer”.
Man får en lengsel etter utfrielse (hvile, ha det godt). I den
situasjon kan man ofte få en følelse av tapt selvbilde. ”Jeg
trodde jeg maktet alt/før maktet jeg alt”, ”Jeg trodde jeg
skulle bli en god mor/far”. Stadig oppdukkende hendelser
som trigger sorgen. Man kan si at man har en repeterende
sorg.
Skyld og skyldfølelse.
Skyld og skyldfølelse er to forskjellige ting. Skyld baserer
seg på fakta (juridisk spørsmål). Skyldfølelse er en følelse
(fenomen/tilstand). Skyldfølelsen behøver ikke være sann/
berettiget. Derfor; skyldfølelse må tolkes(bearbeides).
Men noe som ofte er et problem, er at vi trenger overskudd
og overblikk for å ta tak i det å tolke skyldfølelsen.
Derfor; når vi er slitne, nedbrutt og i krise, tolker vi dårlig,
og hengir oss lettere til at skyldfølelsen er sann!
Om å gi tilgivelse.
Det er kun skyld som kan tilgis Å be om tilgivelse er å ta
på seg skyld. De ansvarlige kan kun tilgis hvis de påtar seg
ansvaret for det gale, f.eks. en feilbehandling. En tilgivelse
gjør ikke saken annerledes. Saken er fortsatt slik den var
før tilgivelsen. Tilgivelse er ikke noe som kan kreves av
oss, og den andres behov for tilgivelse er ikke styrende.
Tilgivelse må modnes, og kan gis ærlig først når tiden er
inne.
Det er lov å gi tilgivelse ut fra egoistiske motiv, selv om
skyldneren ikke ser på seg som skyldner. Du kan for å lette
på din egen sorg tilgi for eksempel en helsearbeider for
skylden han har i at ditt barn ble som han ble, selv om helsearbeideren ikke føler skyld og ber om din tilgivelse. En
tilgivelse kan også lette skyldnerens sorg hvis denne har
hatt skyldfølelser for det inntrufne.
Om å bearbeide sorg.
En person sa om det å føle sorg at: ”Livet er som å svømme
i åpent hav. Å være i sorg, er som å bli dratt under vann, ned
i dypet, trykket øker, og lyset gradvis svinner hen”. Spørsmål; Kan man komme over sorg? Nei, det er ikke mulig å

komme over en sorg. Den eneste måten å komme over den er
å bli livsfjern, på en eller annen måte (rus, kynisme, e.lign.).
Sorgprosess, og målet for sorgprosessen, er ikke å komme
ut av vannet. Målet er ikke; å slutte med og sørge. Målet
er ikke; å komme over sorgen. Målet er; å få hodet over
vann. Målet er; å makte og å leve med sorgen.
Likemannen i sørgeprosessen.
Hvordan skal vi da som likemenn kunne være behjelpelige i en sørgeprosess? Kan vi yte hjelp til selvhjelp? Det er
ikke lett å være noe annet enn et medmenneske i en sørgeprosess. Vi kan ikke framtvinge en erkjennelse av sorgen.
Men vi kan gi et verktøy man kan bruke for å komme seg
videre ved hjelp av selvhjelp.
Man må prøve og ikke bare føle. En måte er å skrive ned
for seg selv hva man sørger over, både på vegne av barnet,
seg selv og andre. Dette brevet skal man ikke vise til noen
andre, det er et personlig brev for en selv som man kan
bruke for å sortere tanker og følelser.
Man kan skrive ned hvilke følelser man har, og mot hvem
eller hva de er rettet. Her skal man skrive akkurat hva men
føler og mener. Hvis det er en person man bebreider for
alt, skal man skrive dette ned akkurat slik man føler det.
Det å få satt tankene(sorgen) ned på et papir er en måte å
fordele skyld på. Man skal prøve å definere hva man har
skyld- følelse for, og se etter om det er berettiget opp mot
skyld og ansvar. Man skal også prøve å skrive ned hvem
som burde be en om tilgivelse, og hvorfor. Videre prøve
å skrive ned hva man burde be om tilgivelse for, og til
hvem.
I denne prosessen kan det også være godt å finne en person
man kan lette seg for, en person som man ikke kjenner eller har noen følelsesmessige bånd til. En person man kan
gå til og lesse av seg alle innebundne følelser som man
har nedskrevet i brevet. En slik person kan f.eks. være en
psykolog, likemann eller prest. En person som lytter til
deg uten å være nødt til å ta på seg skyld eller skyldfølelse
på dine vegne. Det kan være en utrulig lettelse, det å få
satt ord på alle vanskelige tanker etter at man har satt dem
ned på papiret.
Til slutt.
Man kan ikke komme over en sorg - den er der alltid - man
kan bare lære seg å leve videre med sorgen.
• Målet er ikke å komme ut av vannet
• Målet er ikke å slutte å sørge
• Målet er ikke å komme over sorgen
• Målet er å få hodet over vannet
• Vi må greie å leve med sorgen.
• Vi må greie å være til stede.
• Målet er å makte å leve med sorgen.
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Likemannstanker etter Trondheimssamlinga
Av Astrid Aarø Engen

Fylkesleder i Møre og Romsdal, Astrid Aarø Engen, tok for
seg aktuelle likemannsutfordringer. Foto: Tore Gulbraar.

Deltakerne kunne nyte det deilige vårværet i pausene.
Foto: Magnus Westberg.

Takk for godt samvær til dere alle som var der, og en sterk
hilsen til dere som ikke var der, og som vi savna.
Som jeg lot til kjenne, hadde jeg hatt hjertebank for
hvordan det skulle bli uten uunnværlige sekretær Ivar
og solide, hyperryddige Thor. Takket være et sentralt likemannsutvalg som over tid viser at samarbeidet og arbeidsfordelinga er tydeligere enn noen gang før, blei et
godt program dyktig gjennomført. Grundig planlegging
og forberedelse skal nok trofaste, grundige Ivar ha mye
ære for, uten at det skal være til forkleinelse for dere andre
i landsstyret/sentralt likemannsutvalg.

Valget av Trondheim som møteplass denne gangen var da
også fortreffelig. Et utrolig strålende vårvær var plutselig
på plass. Hotellet var utmerket på alle vis. Til tross for tett
program fikk vi parallelle, valgfrie, godt forberedte utflukter i kulturbyen Trondheim i Tores og Asbjørns regi.

Det var spesielt å godt å se med hvor fin omtanke nye likemenn blei tatt vare på og verdsatt. Jeg har også fått vite
at sentralt likemannsutvalg har bestemt seg for å gripe fatt
i de vanskeligste sakene som fylkeslaga ikke har greidd å
håndtere.
Jeg håper å ikke bli mistenkt for kjønnsdiskriminering når
jeg røper følelsen av at de tre kvinnene i landsstyret/sentralt likemannsutvalg til de grader har funnet hverandre på
felles frekvens og står sammen om noe udefinerbart varmt
og berikende. Blant annet tenker jeg at først og fremst de
tre, Turid, Helga og Erna, sørget for at vår nye berikelse
fra Sogn og Fjordane blei så godt ivaretatt og fikk komme
på banen med sine dikt og sin nydelige framføring av diktene. Slikt styrker oss så inderlig som medmennesker og
likemenn. Takk til Anne!
8

Trøndelag fylkeslags årsmøte ga meg som gjest en svært
gledelig opplevelse.
Det må vel kalles skjebnens tilskikkelse at både Tore
og Asbjørn plutselig har etablert seg som trøndere. Så
forskjellige! Så utfyllende for hverandre! Så synlig samarbeidende! Så inspirerende og mobiliserende! Nå er det
virkelig sving i det trønderske!
Jeg må takke på vegner av hele likemannsdelegasjonen
fra Møre og Romsdal. Noen av våre var nye og hadde ikke
vært på sentral likemannssamling før. Alle tilbakemeldinger er positive.
Også denne gangen, som alltid, sitter vi igjen med følelsen
av at tida blei for kort og at det haster med å møtes igjen.
Men et år går fort, og så er det ny samling.
Det var svært inspirerende for oss at landsstyret la et
møte til Ålesund. Er det mulig at neste likemannssamling
kan bli i Møre og Romsdal?

Sosialt og kulturelt
Av Tore Gulbraar

utsmykket med en rekke portrettmalerier av Trondheimskunstneren Håkon Gullvåg.
Lørdag hadde vi to tilbud for dem som ville lære byen
bedre å kjenne. Asbjørn Sandvik inviterte på en to timers
sightseeing med bil rundt i byen med bl.a. besøk i Tyholttårnet. Gerd Ellinor Hestad og Tore Gulbraar tok med seg
en stor flokk på byvandring gjennom de gamle verftsområdene som nå er ombygd til kontorer, leiligheter og restauranter. Vi gikk videre gjennom Nedre Bakklandet med
den gamle trebebyggelsen, over Gamle Bybro til Domkirken og Vår Frue kirke, to av de eldste kirkene som er med
på å gi byens dens spesielle preg.

Magne Wold var i godt slag på lørdagskvelden.
Foto: Magnus Westberg.
Det er viktig under alle likemannssamlinger at det skapes et miljø for at folk kan komme sammen i en festlig
og sosial ramme. Vennskap knyttes og vi kan få snakket
sammen om egne barn eller søsken med folk som er i
samme båt som oss selv. Som vertskap hadde Trøndelag
fylkeslag lagt til rette for møteplasser som kunne gi felles
opplevelser.
Allerede fredag kveld inviterte Kari og Asbjørn Sandvik
på en byrunde. Vi havnet på byens mest tradisjonsrike
hotell Britania. Restaurant Palmehaven med den intime
baren utenfor, hvor vi satt, ble åpnet i 1918 og er for tiden
Under: Fra byvandringen. Under den veldige vestfronten
av Nidaros domkirke blir menneskene små.
Foto: Tore Gulbraar.

Det som imidlertid skulle samle de fleste ble er fint kulturarrangement lørdag kveld. De to dyktige musikerne
Magne Wold og Morten Bach fra Melhus stemte opp med
en flott konsert med godt humør og mange fine låter, som
selv vi eldre forbandt noe med. Stemningen ble så høy at
folk spontant både sang med, danset og hoiet.
Anne Helene Eide bidro med opplesning av egne dikt. Alt
i alt ble dette en svært hyggelig kveld etter en opplevelsesrik dag.

Hilsning til LUPE etter
likemannssamlinga i Trondheim
Eg ynskjer å få takke for godt samvær på likemannssamlinga i Trondheim.
Det er noko av det største som har hendt meg, å få
møte andre folk i same båt som meg sjølv.
Eg har vore mykje aleine om det meste når det gjeld
barnet mitt. mange som ynskte og ville forstå meg,
men kompetansen for det var likevel ikkje alltid like
god.
Derfor, å få bli medlem i LUPE er heilt topp,- og attpåtil
å få vere med på likemannssamlinga: Eg har ikkje ord,
dei blir likevel for stutte.
Tusen takk skal dykk alle ha so var med, håpar at dykk
har fått den same inspirasjonen som eg: Å ville prioritere LUPE og å møte andre med åpent sinn,- spesielt
i forhold til arbeidet vårt.
Takk til dykk alle!
Med helsing frå Anne Helene Eide, Jølster
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Bistand ved innleggelse på sykehus
LUPE har iverksatt en undersøkelse ved en del regionsykehus om i hvilken grad personer fra nærmiljøet til en som er utviklingshemmet kan bli ledsaget ved sykehusinnleggelse. Det kan være snakk om
en bistandsyter fra bolig, eventuelt tapt arbeidsfortjeneste for pårørende hvis den som innlegges ikke
er barn.

Fra spesialkonsulent Merete Knudsen ved St. Olavs Hospital i Trondheim har vi fått oversendt et oppsett om praksis
som for tiden gjelder mellom dette sykehuset og aktuelle
kommuner. Vi tror dette kan ha allmenn interesse. Bruk
gjerne denne avtalen som brekkstang hvis dere kommer
opp i situasjoner ved sykehusinnleggelse hvor dere blir
møtt med liten forståelse med hensyn til utviklingshemmedes spesielle situasjon.

Planlegging:

Vi gjengir her avtalen in extenso:

Ansvar
Leder som har pleiefaglig ansvar for pasienten i spesialhelsetjenesten.

Hensikt
Prosedyren skal sikre korrekt framgangsmåte dersom en
pasient, som til vanlig mottar omfattende kommunale omsorgtjenester, blir innlagt i sykehuset, har behov for ekstravakt/fastvakt, og det anses som nødvendig å benytte en
person som pasienten kjenner fra før.

Omfang
Gjelder pasienter som til vanlig har behov for omfattende
kommunale omsorgtjenester og der behandling vanskeliggjøres under et sykehusopphold.

Grunnlagsinformasjon
Det er sykehuset som til enhver tid under oppholdet bestemmer om pasienten har behov for fastvakt/ekstravakt.
Sykehuset drøfter med kommunen om vedkommende har
behov for kjent vakt, eller om sykehuset skal benytte egne
ansatte/leie inn andre. Det er sykehuset som bestemmer
hvorvidt man skal leie en kjent vakt fra kommunen eller
en annen. Kommunen avgjør selv om de har mulighet til å
stille ansatte til disposisjon i det omfang som er drøftet.
Det er sykehuset som bestemmer når vedkommende
vakt(er) skal være til stede. Konkret vil det si når vaktene
starter og slutter, evt. overlappingstid og overtid.
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I forbindelse med planlegging av innleggelse, bør det så
langt det er mulig, etterspørres om/opplyses om pasienten
kan ha behov for kjent personale rundt seg. Det bør også
vurderes om det er mulig at behandlingen kan utføres ambulant.

Arbeidsbeskrivelse

Fremgangsmåte
Avtale om ekstravakt inngås med den som har ansvar for
pasienten i kommunen, og i henhold til spesifikasjoner
oversendt fra avdelingen der pasienten er innlagt. Avtalen
er skriftlig og inngås så snart som mulig mellom leder av
brukers tjenestested i kommunen og leder på avdelingen/
enheten i spesialhelsetjenesten. Behov for endring av avtalen gjøres fortløpende. Kommunen varsles umiddelbart.
Ny avtale skriftliggjøres.
De som har fastvakter må følge avdelingens regler og rutiner, og har avdelingssykepleier som sin nærmeste overordnede så lenge man har fastvakt.
Lønn for ekstravakt utbetales av kommunen.
Sykehuset refunderer til kommunen kostnadene for vaktene i ettertid og i henhold til inngått avtale.
Fremgangsmåten kan også benyttes i andre tilfeller der
det er hensiktsmessig å benytte kjente personer som fastvakt.
Ved uenighet:
Håndtering av uenighet mellom berørte parter følger
samarbeidsavtalen mellom kommunen og St. Olavs Hospital sine rutiner. Det føres uenighetsprotokoll.

LUPE orienterer
KONTINGENT OG ADRESSER

OPPRETTELSE AV GAVEKONTO

Selv om LUPEs medlemmer er over gjennomsnittet flinke
til å betale kontingenten på første varsel, er det likevel ca
10 % som ikke gjør det. Det kan være mange grunner til
dette, man kan glemme, man kan være i tvil om man vil
være medlem lenger osv. Purring på kontingenten sendes
ut i juni, og vi håper selvsagt at de fleste som ikke har
betalt vil være med oss videre, vi ser stadig at arbeidet
LUPE gjør er viktig, både for enkeltpersoner og for medlemmene som gruppe. For de som ikke ønsker medlemskap videre ville det være fint om vi fikk beskjed, slik at vi
kan få slettet i registeret. Vi kan spare både portoutgifter
og arbeidsinnsats hvis vi får beskjed, husk at vi ikke har
lønnede medarbeidere, men gjør arbeidet på frivillig basis. Tlf 22 22 14 82.

Oslo og Akershus fylkeslag av LUPE arrangerer, som
mange vet, 3-5 turer for medlemmene i løpet av året, og
deler også, når mulig, ut støtte til private ferieturer. Grunnlaget for å arrangere turene og å gi støtte får fylkeslaget
ved å søke om midler hos bl a Oslo kommune, Støttelaget
for utviklingshemmede i Oslo og andre. Turene er meget
populære og gir et trivelig avbrekk i hverdagen for de som
har anledning til å delta.

LUPE har en manuell oppfølging av kontingentinnbetalingene, og det kan derfor skje feil, slik at noen som har
betalt blir tilsendt purring. Vi ber om at hvis det skulle
skje så tar man snarest kontakt på tlf 22 22 14 82, slik at vi
kan få rettet opp feilen.
Vi har videre et problem med å holde medlemsregisteret
i orden, spesielt gjelder dette ved endring av navn og/eller adresse, og vi får ved hver utsending post i retur fordi
Posten ikke finner adressaten eller fordi ettersendingsperioden er utløpt. Det er forståelig at man glemmer å gi
beskjed, men vi oppfordrer alle til å forsøke å informere
oss om endringer, vi vil jo gjerne at alt når fram til medlemmene.

Fylkeslaget har tidligere drøftet muligheten for å etablere
et fond hvor ledige midler, gaver etc., kunne plasseres,
med sikte på å ha økonomisk reserve for turvirksomheten, samt til å kunne støtte medlemmer som søker midler til ferie. Ett av våre medlemmer synes tydeligvis dette
er en god tanke, og har gitt en pengegave til fylkeslaget.
Denne gaven er plassert på en gavekonto, og fylkeslaget
vil utarbeide statutter for bruken av denne gavekontoen. I
utgangspunktet er det til turer og ferie vi tenker midlene
brukt. Det vil vel også være naturlig at det er til støtte for
medlemmer i Oslo og Akershus fylkeslag. Det må presiseres at foreløpig er det ikke midler til utdeling fra kontoen,
men vi håper at andre gaver kan komme, og at vi også kan
plassere midler vi eventuelt får til overs på kontoen.
Skulle det være medlemmer i Oslo og Akershus som ønsker å bidra i oppbyggingen av gavekontoen er
kontonummeret 8101.19.72918.
Eva Pavels Wilhelmsen
fylkesleder

DROSJENÆRINGEN OG FFO MØTTES
Ikke tillatt å ta betalt for manuelle rullestoler
FFO har mottatt flere henvendelser
som tyder på at funksjonshemmede
opplever diskriminering og forskjellsbehandling i møte med drosjenæringa.
FFO var nylig i møte med Norges taxiforbund for å diskutere ulike problemstillinger og i fellesskap prøve å komme frem til løsninger.
Noen av problemene FFO tok opp i møtet er rullestolbrukeres erfaring med lite serviceinnstilte sjåfører, vansker med å få tak i en drosje og da særlig til korte turer
og størrelsen på beløpet man må ut med for å få med seg
rullestolen i bagasjen.
I følge Norges taxiforbund er det ikke lov å ta ekstra betalt
for manuelle rullestoler, som man kan slå sammen og leg-

ge i bagasjerommet. Dette gjelder for alle taxier over hele
landet. Reglene er imidlertid annerledes når det gjelder
større rullestoler, og når man må bruke en spesialtilpasset bil. Her er det forskjell på prisregulerte og ikke prisregulerte områder. Sistnevnte gjelder først og fremst de
største byene, og her er det fritt frem for drosjeselskapene
å sette sine egne takster. I prisregulerte områder er det ikke
lov å ta mer enn 29,50 kroner ekstra for frakt av rullestol.
Færre maxitaxier I dag er tilbudet på maxitaxi, med plass
til store rullestoler, synkende og i ferd med å forsvinne
enkelte steder. Situasjonen ble diskutert i møtet, og kan
skyldes at drosjebransjen ikke lenger har ansvaret for
pasienttransport. Helseforetakene inngår nå egne avtaler
med ulike transportselskaper.
Fra FFO´s ukeseddel nr 16/2008
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Kommentar til artikkel i Under Lupen nr 1-2008:

BYDEL NORDSTRAND
HAR BRUKERNE I FOKUS!

I

en artikkel i Lupe nr. 1-2008 under overskriften:
OVERGREP FRA BYDELEN? ble Bydel Nordstrand kritisert på en ufin og feilaktig måte. Artikkelen omhandlet forholdene i en av bydelens boliger.
Bydelen tar sterkt avstand fra de påstandene som er
beskrevet i artikkelen og kan dokumentere at artikkelen er skrevet på feilaktig grunnlag og bygger på
grunnløse påstander.
Av hensyn til taushetsplikten og vårt ansvar for å
ivareta våre brukeres integritet kan vi ikke gå inn i saken på en slik måte at det kan gjenkjenne den aktuelle
personen.
Men bydelen vil understreke at innen det tidsrommet som artikkelen omhandler, har boligen hatt pålagt
veiledningstjeneste og bistand fra Avdeling for Voksen Habiliteringstjeneste. Avdelingen har gitt klart uttrykk for at de er svært fornøyd med utviklingen til
den nevnte bruker og har bemerket at brukeren er blitt
vesentlig bedre fra sist de var inne.
Veiledere fra Avdeling for Voksen Habilitering har
foretatt observasjoner både på dagsenteret og i boligen.
Etter deres vurdering, som er basert på skriftlig tilbakemelding fra observasjoner, har de gitt uttrykk for
følgende:
”Det er vår vurdering at boligen har fulgt opp de
anbefalingene vi ga for to år siden. Samhandlingen
mellom bruker og tjenesteyterne er preget av ro og fokus på mestring og gode opplevelse. Brukeren har 1:1
bemanning og alle hans initiativ ble fulgt opp. Tjenesteytere klarte fint å forstå hans hensikter og ønsker og
han virket svært fornøyd hele tiden mens vi var der.
Tjenesteyterne hadde en god forståelse og kunnskap
om målrettet miljøarbeid og viste dette i praksis”.
Dette er uttalelser som vi fra bydelens side kjenner
oss godt igjen i. Brukeren har tett oppfølging og omsorg i boligen. Det tilrettelegges for brukertilpassede
daglige aktiviteter.
Mye tid og ressurser er lagt ned for at denne brukeren skal ha en best mulig hverdag.
Og slik vil det fortsatt være.
Med vennlig hilsen
Rupinder Kaur Bains
Enhetsleder
Bydel Nordstrand
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LANDSSTYREMØTET 14. - 15. JUNI 2008
Det ble holdt Landsstyremøte i LUPE på Olavsgaard hotell på
Skedsmo den 14. og 15. juni.
Til stede var Helga Jørgensen, Erna Drønnesund, Thor Henriksen, Ole Berntsen og Ivar Tolstad, mens Magnus Westberg og
Turid Jahren hadde meldt forfall. Til stede vedr. behandling av
sak om ASV-bedrifter/VTA-bedrifter var Arvid Roaas.
Blant saker som ble behandlet, merker vi oss nedenstående fra
protokollen:
Likemannssamlinga i Trondheim
Styret foretok evaluering av likemannssamlinga i Trondheim
og merket seg at det var kommet mange ideer til den neste.
Dette, sammen med andre tilbakemeldinger og at det er kommet til en del nye medlemmer som viser interesse for det som
LUPE tar opp og driver med, tolker styret som et signal om at
det har vært ei meget vellykket samling.
I en kommentar til økonomien i laget merker styret seg at økonomien i laget er i en positiv utvikling, selv kostnadene til likemannssamlinga i Trondheim var høye.
Sentral likemannssamling 2009 –
tema, deltakerantall, tema,m.v.
Til den sentrale likemannssamlinga for 2009 ser styret for seg
en del saker som kan være aktuelle: Praktisk likemannsarbeid
i forb. med søskenutfordringer; glede ved å få/ha et utviklingshemmet medlem i familien; hjelpevergeoppgaver og utfordringer/klage; vedtak m.v., likemannsutfordringer i forhold til
utviklingshemmede med psykiske lidelser; aldring hos utviklingshemmede- utfordringer i likemannsarbeidet (aktuelt med
ekstern innleder).
Styret drøftet også aktuelle innledere.
ASV-bedrifter/VTA-bedrifter
VTA står for Varig Tilrettelagt Arbeid, vekstbedrifter.
Arvid Roaas orienterte om saken. Den handler bl.a. om 25 personer som ønsker arbeidstilbud, men NAV gjør ikke noe i sakens anledning. Bedriftene får i år bare 1,1% ressursøkning, og
med en forventet lønnsvekst på 6,2%, betyr det store problemer
med å opprettholde tilbudene og etablere tilbud til nye søkere
om VTA. Tross støtte fra NAV Ski får de avslag fra NAV Akershus. Rammebevilgningene er for små. NAV har ingen ventelister og ikke oversikt over behov.
Det blir fra NAVs side lagt for mye vekt på opplegg som skal
få brukerne ut i arbeid, og det er lite aktuelt for VTA-brukerne.
Det skal opprettes brukerutvalg gjennomgående i NAV, og det
er viktig å få dette på plass for å sikre brukerne medvirkning og
påvirkningsmuligheter.
Styret vedtok at saksområdet skal tas opp med FFO med tanke
på sak til representantskapet. Thor Henriksen og Arvid Roaas
får ansvar for å fremme saken videre på vegne av LUPE. Saken
bør omtales i neste nummer av Under Lupen.
Likemannsmidler for 2009
Styret understreker viktigheten av at lokal- og fylkeslag må
sørge for at søknader om likemannsmidler for 2009 er styret i
hende innen 25. august. Søknadene sendes sekretæren.

Brev fra et medlem

Likemannssamlinga i Trondheim 26. – 28. april -08

N

oen generelle betraktninger om likemannsarbeid
blant våre psykisk utviklingshemmede, som tar sikte
på å bedre innsikt og kvalifikasjoner, alt etter tidligere
kjennskap og kvalifikasjoner. Således bør enhver avtale
innebære at vi gjør det vi er enige om før vi evaluerer,
gjerne med LUPE-bladet som aktør. Drivkraften bør ligge

i å bedre vilkårene for våre psykisk utviklingshemmede.
Gjerne sette kommunene opp mot hverandre.
På linje med andre sommeraktiviteter er handicap-OL
sørpå et verdifullt bidrag. Tore lovte meg å undersøke og
sende tilbakemelding snarest? Oppmykning av gettorutinene i kommunene er han vel kjent med, etter bl.a. forhindret deltakelse på Sanner i 05, for min bror Tom-Egil
Østhus. Således er det en naturlig reaksjon at frustrasjon
får utløp i våre forsamlinger, når ingenting skjer, lik det
stille vann, der intet liv finnes. Slik konsoliderer vi stillingene, og forstår at dette angår oss, så unngår vi å stille oss
likegyldige med den påfølgende sløvhet. Rotaton-stupor
er betegnelsen i følge boka. Ordtak som ”felles skjebne,
felles trøst” og ” like barn leker best” og ”til sammen er
vi sterke” er best forenlig med arbeidsoppgavene, som vi
fikk en fornyet visshet om, og nødvendigheten av. Skal
vi få innflytelse på avgjørende vedtak, for en meningsfylt
tilværelse og fornuftig utnyttelse av de likvide midler der
blir bevilget over statsbudsjettet, så er likemannssamlingene et viktig hjelpemiddel, med ferske innslag i fra offentlig myndighet i h.h.t. satsingsområdene, hvor vi absolutt bør ha påvirkerkraft, etter forente vedtak.
Et interessant og matnyttig innslag under Lupesamlinga
i Trondheim var tilstedeværelsen av Safo, i naborommet
hvor høyttalerne var koblet til, slik at de fikk kunnskap
om vårt ansvarsområde. Tenk, så kreative kan trønderne
være!
Så vil jeg appellere til alle og enhver at meddele med den
øvrige forsamling det enhver blir mint om både i og utenfor mitt tema.
Takhøyden er svært stor, slik at vi får en solid forankring i virkeligheten
Minibussen som var satt opp til befordring til Tyholdtårnet kunne med fordel ha tatt turen om Tom-Egils bolig ved
kommunegrensa.
Tom-Egil kunne også ha vært til stede på lørdagskvelden. Jeg var vel for slitt til å kjempe dette igjennom, og å
dvele over mulighetene, og det er bare å beklage.
Går en i en tredemølle, så blir det vanskeligere å fokusere
på mulighetene, og å tenke nytt. Uheldige situasjoner kan
jeg også ha forårsaket, men så lenge jeg lærer, skal jeg
ikke forstumme. Atter en gang, kjære pårørende, meddele
oss deres erfaringer med helsevesen og annet da praktiske
erfaringer er gull verdt.
Klæbu 1. mai 2008.
Jarle-Olav Østhus, bror til Tom-Egil Østhus
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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

908 71 580

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

Oslo og Akershus:

Eva Pavels Wilhelmsen, Finstadsvingen 26, 1400 Ski

64 87 39 69

evaew@online.no

Hedmark og Oppland:

Turid Jahren, Hellevn.13, 2319 Hamar

62 52 26 25 / 909 43 894

turina6@start.no

Telemark:

Gudrun Bergsland, Gulltunvn. 26, 3676 Notodden

35 02 02 30

Rogaland:

Beathe Signy Hebnes, Hundvågveien 41A-206, 4085 Hundvåg

51 54 81 93 - 974 14 176

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:

Mikal Eriksen, Erl. Nilssensv. 7, 9300 Finnsnes

905 86 276

miklagar@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

Landsstyret

Fylkesledere

Fylkeskontakter
Vestfold:

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 ..................................................................

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

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

Navn.............................................................................................................
Adresse..........................................................................................................
Postnr ...........................Poststed ..................................................................

Medlemskontingenten er
i 2008 kr 200,-.

Klipp ut, eller ta kopi av talongen og send den til:

Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo
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