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Landsstyret ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte
en riktig god jul og et godt nytt LUPE-år,
og takker for god innsats i 2008.
Det gjør vi med dette vakre diktet av Anne Helene Eide:

OG SO FEIRAR VI JULA
MED RAUDT, KVITT OG GULL
Velkomen inn, her er det plass nok
i vår vesle raude stove.
Lat jula få ha sin glød med julefargar og julestas
Vi har nettopp vaska golvet,
sjølv om det ikkje synes so godt lengre.
Det beste vi har er kvarandre.
Vil du ha ein mandarin?
Vesle Mari rekker fram julekorga men snublar i honden.
Therese er snar med å ordne opp
og rekker Mari eit godt, hjartevarmt smil.
Vi har lenge venta på dette seier Gro og set på ein CD.
”Silent night, holy night” lyder det gjennom rommet.
Ei tåre renn på bestemor sitt kinn--,
”-ikkje gråt, du bestemor, du har jo meg! seier Mari.
”Jo, men sorgen den er stor” kviskrar bestemor tilbake.
Sirupsnippar, fattigmann og smultringar..
og so feirar vi jula, med raudt, kvitt og gull,
og lar smerter vere der, men dei får ikkje ta styringa
over handa, for dei høyrer livet til.
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Fylkeslagsstyret i Møre og Romsdal
sender varme helsingar til alle LUPE-folk,
med ønskje om god julehelg og
friske krefter til innsats i det nye året
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Operaoplevelse

Telemarks fylkeslag på operatur
Av Ivar Tolstad

Lørdag 8. august satte 44 utviklingshemmede og ledsagere/pårørende seg i bussen på Notodden for å reise til
Den norske opera i Oslo for å se Dissimilisforestillingen
”Jenny” – en annerledes opera.
Med oss hadde vi også deltakere helt fra Åmot i Vinje i
Vest-Telemark.
De startet dagen tidlig på morgenen med en to timers
kjøretur på et forferdelig snø- og slapseføre før de kunne
entre bussen. Fra Lunde kom hele 10 deltakere. Resten var
fra Notodden og Heddal.
Mange flere ville vært med, men turen ble svært raskt
fulltegnet for flere måneder siden, så dessverre måtte
mange være hjemme.
Det var en opplevelse å se den nye operaen,- ikke minst
innvendig. Den er stor og vakker både utvendig og innvendig.
Dissimilis sin forestilling var feiende flott og varte i to og
en halv time. Alle deltakerne satt som fjetret og så på de
rundt 70 aktørene på scenen. Det var en symfoni av farver,
kostymer, musikk, sanger og annen opptreden. Tenk for et
arbeid og en tålmodighet for å få dette gjennomført!
Det står enorm respekt av det arbeidet Dissimilis gjør!
Det er helt utrolig hva de har fått til også med denne
forestillingen. Og hvilken glede de utviklingshemmede
utøverne viste, og for en ro og disiplin det var over det
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hele. Her var det ikke noen unnasluntring,- bare kjempeflott opptredelsesglede.
Vi i Telemark retter en stor takk til Dissimilis med Kaj
Zahl og hans medsammensvorne for en fantastisk opplevelse!
På hjemturen spiste vi god, rykende varm middag og dessert på Ligostua i Drammen. Det også var vellykket!
Men: I 2009 vil vi nok arrangere den svært populære
høstfesten på Fossen kro i Hjartdal igjen. Mange har savnet den i høst!

Husly
Forsiden av Under Lupen denne gangen
er Marianne Thoresen Fjeld sitt vakre
bildet ”Husly”. Vi tar med hennes egne
tanker om bildet, med hennes egne ord,
og ønsker leserne en god stund med bildet hennes.
- Med dette bildet har jeg satt avtrykk
på lerret, skriver hun i et brev til Under
Lupen. - Som avspeiler mine tanker og
følelser i forhold til hvordan jeg som
pårørende har opplevd ”hjelpeapparatet,” som skulle tilrettelegge botilbud for
min bror.

Husly vokser ut fra et tre. Fra ”Livets tre” som er et
gammelt symbol på alt levende, selve livet og de
betingelser vi mennesker lever under.
Huset har i sin grunnstamme områder med gult
som er blandet med blått, noe som gjør fargen litt
syk. Den kan få betydning av svik. ”Å få gult kort,”
betyr å få en advarsel.
Det er også noen områder med grønt som symboliserer våren og håpets farge.
Ordet grønn stammer fra ordet å gro.
På venstre side i bildet er det plassert ei vaktbikkje i et gult område. I Kina er gult den keiserlige
fargen og betyr åndelig kraft og visdom. Hunden
i dette området heter LUPE.
Midt på bildet står representanten for kjærlighet
og lykke i form av et oransje hus. Vi vet at i Kina, Japan og Burma kler Buddistmunker seg i oransje.

Blåfargen øverst på bildet symboliserer fred, sannhet og samarbeid. Likeledes kan en si at ei usikker fremtid er i det blå. Eller en tur i det blå betyr
at målet ikke er bestemt på forhånd,
Veien blir til mens vi går. Å være blåøyd betyr at vi
er godtroende.
På stammen er det spikret opp en slags kombinasjon av en postkasse og et fuglebur, dette symboliserer unge mennesker som blir plassert på
aldershjem.
Gleden er på taket av påbygget på høyre side i bildet. Det er en person som holder en sirkel
over hodet. Sirkelen i symbolsk betydning står for
uendelighet og evighet, og det fullbrakte.
Min bror har flyttet i egen bolig, og han ringer og
sier at nå har han traktet seg kaffe på sin egen kaffetrakter. Jeg kjenner en stor glede, og takker vaktbikkja LUPE.
Marianne Thoresen Fjeld
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Organisasjonssaker

PENDELEN SVINGER
Fra fagseminaret om boligsituasjonen for mennesker med utviklingshemming
Under seminaret, som ble holdt i Oslo 17.oktober i år, holdt Eva Pavels Wilhelmsen et innlegg om den
uverdige behandlingen som blir de psykisk utviklingshemmede til del. Vi gjengir innlegget i sin helhet her.

Før jeg deler mine tanker og erfaringer fra brukere og pårørende, ønsker jeg å gi dere et lite bakteppe for hva jeg har
vært med på og kjenner til om dette.
Jeg har selv en bror med Down syndrom på 56 år som er i
kommunal omsorg.
Jeg har i 28 år vært med å drive en fritidsklubb for utviklingshemmede, hvor brukerne de første årene nesten alle
bodde hjemme, bare få i institusjon mens de fleste i dag
kommer fra kommunal omsorg i bofellesskap og noen fra
egne leiligheter.
Jeg har vært leder av Civitan i Norge (en frivillig serviceorganisasjon) som har hatt som primæroppgave å bedre
hverdagen for utviklingshemmede.
Jeg satt fra 2000 – 2003 som Internasjonal leder i Civitan
Internasjonal (hovedkontor i Birmingham, Alabama) som
på verdensbasis jobber for å bedre vilkårene og livskvaliteten for utviklingshemmede. Noe som betyr at jeg har sett
hvordan dette gjøres både i Asia, Amerika, og har også reist
en del i de gamle østblokk-landene og i Norge.
Jeg sitter i dag i det regionale helseforetakets Brukerutvalg
for Helse Sør/Øst og jeg er leder av Oslo/Akershus Fylkeslag av LUPE. (Landsforeningen for utviklingshemmede og
pårørende).
Hvorfor ramser jeg opp alt dette, jo for å fortelle at jeg har
sett og ser mye bra arbeide for utviklingshemmede, men
dessverre også mange områder som absolutt trenger å bli
endret. Det er i stor grad igjennom LUPEs likemansarbeide
de siste årene, hvor vi gang etter gang får saker som viser
en negativ utvikling i omsorgen for våre utviklingshemmede, og da spesielt for de godt voksne .
Hva er vi som pårørende mest opptatt av for våre barn og
søsken?
Jo, at hverdagen skal være trygg og at det gis hjelp til
det daglige behovet, og ikke minst at det er forutsigbarhet
for brukeren.
Jo, men dette burde jo ikke være så vanskelig? Jeg kan love
dere jeg har blitt rystet inn til margen over hva som skjer i
vårt velferdssamfunn i Norge i dag.
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Jeg har blitt bedt om å si noe om
Hvordan er det å være bruker og pårørende?
Er tilbudet tilpasset?
Hvordan forholder brukerne seg til utviklingen vi 		
nå ser
Det er tungt for mange å være bruker og pårørende. Når jeg
skal si noe om boligsituasjonen og bosituasjonen, kommer
jeg nok ikke utenom andre elementer ved livssituasjonen
for mange utviklingshemmede. Utviklingshemmede skal
jo, i likhet med oss andre bo, arbeide, ha ferie og fritid.
I noen grad har de også dette, men det er kvaliteten på de
ulike områder som etter min mening står langt tilbake fra
de ideelle målsettinger.
Intensjonen med reformen var bedring og normalisering av
levekår. En ønsket å legge til rette for at utviklingshemmede så langt som mulig skulle leve og bo selvstendig og
ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.
Målene med HVPU-reformen innebar samtidig standardheving. Normalisering innebar for eksempel at tjenester ikke
burde knyttes til boligen, men ytes den enkelte der en bor.
»
Selve boligen er det ikke mye å bemerke uten at det jevnt
over gjennomføres for dårlig vedlikehold. Kostnaden derimot for å leie sin bolig som de fleste gjør i dag, er svært
høy. Det er helt vanlig i dag at en utviklingshemmet med
ca. kr. 12.000 i ”inntekt” – betaler rundt 8.000 i husleie for
ca. 40 m2. Dette er umøblerte leiligheter. Er det virkelig
slik man vil det skal være for de svakeste blant de svake, at
de gjøres til sosialklienter i et kommunalt spill om bostøtte.
Her bør etter vår mening noen av de statlige overføringene
som følger den utviklingshemmede til kommunen bidra til
en anstendig husleie.
Noen har tatt konsekvensen av denne situasjonen og har
klart å etablere selveide enheter, med en helt annen husleie
for samme leilighet. Det er imidlertid ikke spesielt populært i det kommunale system, så vi venter spent på hvilke
grep som vil bli tatt i forhold til disse.
Det har også vært påpekt et annet negativt forhold ved
boligen. Den plasseres ofte i tilknytning til andre omsorgstrengende som psykiatri og rus. Er dette virkelig god
omsorgspolitikk, eller blir resultatet av tankene om innsparing ved å samle omsorgstrengende en negativ faktor.

Bemanning av boligene
For utviklingshemmede er tjenestene i boligen vel så viktige som selve den fysiske boligen. Her har kvaliteten kontinuerlig gått tilbake siden reformen ble iverksatt. Dette
går bla. på utstrakt bruk av lavprosentstillingen, noe som
gir den utviklingshemmede altfor mange å forholde seg til,
opptil 30 – 40 personer pr. turnus. Manglende kompetanse
i å gi hjelp, selv i elementære forhold som stell av leilighet, klær og mat er tilbakevendende problemer. Renhold er
svært dårlig – som nevnt - i mange boliger. Ofte er det de
pårørende som tar dette og det kan da virkelig ikke være
meningen at det skal være slik? Mange voksne utviklingshemmede har eldre foreldre som ikke orker dette og ser
med fortvilelse på situasjonen.
I SOR rapporten nr. 5 fra 2007 skriver vernepleier AnnCecilie Hjelm følgende:
”I hvilken grad er personale i bofellesskap seg bevisst
sin maktposisjon? At ulike tolkninger fører til ulik praksis,
og at praktikere står i en særskilt posisjon hva gjelder påvirkning av tjenester og fremstilling av menneskene de yter
tjenesten til”.
Hun skriver videre: ”Personale i bofellesskap forholder
seg ofte til korte beskrivende setninger om beboerne i bofellesskapet: Han er grei i dag – Han er ikke så grei i dag”.
Rapporten har mye godt lesestoff og anbefales. Dette handler faktisk om våre barn og søsken.
Jeg kommer tilbake til de ansattes daglige påvirkning
på våre brukere.
Gjennom lovverk og tilhørende forskrifter har kommunen
et helhetsansvar og et overordnet ansvar for utviklingshemmede som har fylt 18 år. På grunnlag av kommunens lovfestede forpliktelser, fattes det vedtak som beskriver brukerens vesentlige behov. Disse vedtakene er ofte lite verdt.
Enten fordi de ikke er laget eller ikke følges opp.
Mange utviklingshemmede har dårlig språk og manglende
kompetanse i norsk språk fra bemanningen kan også være
et problem når man skal samhandle. Tilpasset opplæring
for de med særlige opplærings- og oppfølgingsbehov avhenger av spesialpedagogiske arbeidsmåter og ikke minst
riktig kompetanse.
Ta en praktisk handling som innkjøp av mat. Mange har fått
svært høye utgifter når man skal spare tid ved å kjøpe inn i
store kvanta. I stedet må mye mat kastes. Det er også registrert handling av mat over internett – med høye avgifter til
forretningen som et effektiviseringspåfunn. Det som skulle
bli en god opplevelse, - kjøpe seg noe godt i butikken - blir
i stedet en belastning for begge parter – både brukeren og
den ansatte!
Det er tungt når pårørende ringer etter flere års forsøk på å
takle problemer for sin sønn eller datter og sier:” Vi stoler
ikke på dem lenger”.

I rettferdighetens navn må det sies at det også er mange
dyktige og engasjerte hjelpere i de kommunale system,
som både kan og vil yte god omsorg. Det er imidlertid ofte
slik at mye bruk av lavprosentstillinger fører til at dette blir
midlertidige jobber for å tjene litt ekstra i studietiden og
lignende og da kan det fort bli som nevnt ovenfor.
Det er et klart behov for flere heltidsstillinger og bemanningen bør både i kvantitet og kvalitet være relatert til det
utviklingshemmedes behov. Da gis brukeren trygghet. Da
pulveriseres ikke ansvaret.
Jeg lovet å si noe mer om de ansattes/bemanningens daglige påvirkning på brukeren. Jeg spurte for et års tid siden
ledelsen ved et bofellesskap der brukere fungerte godt, de
pårørende var fornøyde og hvor det var stor trivsel både
for ansatte og de utviklingshemmede; hva var årsaken, hva
gjorde de her som andre burde lære av. Jeg fikk et for mange overraskende svar:
”Vi bryr oss om de vi skal jobbe med daglig, de står i
sentrum for alt vi gjør og det er viktig når vi skal ansette
nye som skal jobbe her. Men også vi ønsker oss økt støtte
fra kommunen så vi kan gjøre en enda bedre jobb.”
Ett tema som ofte har vært gjentatt og som må tas på alvor er
den store ensomheten som har blitt mange utviklingshemmede til del i den boformen vi har i dag. Inkludering, sosial
fellesskap og gode felles aktiviteter gir økt livskvalitet, noe
som er mangelvare på mange av de store bofellesskapene i
dag. Resultatet er stagnasjon av egenutvikling, aggressivitet/selvskading og/eller passivisering og isolering. Dette er
også en ekstra belastning for de pårørende.
En viktig innskutt bisetning er at dagens ferie og fritidstilbud for mange utviklingshemmede er en umulighet pga.
de høye bokostnadene, slik at de er henvist til sin bolig og
dagtilbud året igjennom. Alle har vi behov for avveksling i
hverdagen, de utv. h. ikke minst!
Det er ca. 21.000 personer med utviklingshemming som er
mottakere av helse- og sosialtjenester fra kommunene. Det
man også tror er at forventet levealder og forventet forekomst av eldre for eksempel med Down syndrom i Norge
– som har mellom 20 -30 år kortere leveralder enn befolkingen for øvrig vil øke. Internasjonal forsking dokumenterer at personer med Downs syndrom har større sykelighet
enn andre i eldre år og utviklingen gir kommunene en økt
utfordring i nær fremtid. Vi vet også at rundt 50 % av de
med Down syndrom får Alzheimers sykdom om de lever
lenge nok.
Rettssikkerhet
Jeg er faktisk i tvil om man kan si at det finnes rettssikkerhet for utviklingshemmede. Det synes ofte som om pårørende må ha ork og råd til å bruke advokat for å få gjennomført klart lovpålagte tjenester. Utskrivningsvedtakene
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som i sin tid ble laget for hver enkelt av de 5300 som flyttet
ut av HVPU-institusjoner, er lite verdt. Enkeltvedtakene
som skulle sikre den enkelte mangler svært ofte, og om de
finnes etterleves det ikke.
Som dere sikkert har forstått er jeg kritisk til kvaliteten i
levekårene for utviklingshemmede. At det også fine bra
tilbud, fritar ikke for den manglende kvalitet som mer og
mer blir et resultat.
Det er i dag langt fram til de ideelle målsettinger om normalisering og integrering som lå til grunn da Stortinget i
sin tid behandlet HVPU-reformen eller Ansvarsreformen
som den nå heter. Dette gjelder både for de som ble direkte
berørt av reformen ved å bli flyttet fra fylkeskommunale til
kommunale tilbud, til dels tvangsflyttet mot egen og pårørendes ønske, til kommuner de ikke hadde tilhørighet til,
og for de som har fått tilbud direkte fra det kommunale
systemet senere. Stortingets uttrykte forutsetning om at
ingen skulle få et dårligere tilbud, har helt klart ikke blitt
fulgt opp. Vi i LUPE anslår at kanskje som mange som 40
% av de som ble flyttet har en dårligere situasjon i dag enn
de hadde i 1991.
Det er et paradoks at Stortinget vedtar reformen, som
har til hensikt å bedre livssituasjonen, men ikke har noen
form for oppfølging og kvalitetskontroll mht realiseringen.
Dette er en alvorlig svakhet, slik jeg ser det.
Jeg har et ønske for denne konferansen og det er at ansvarlige myndigheter får øynene opp for den uverdige utvikling
som blir våre utviklingshemmede medmennesker til del.
Kanskje det kan resultere i nye vurderingen mht tildeling,
oppfølging av tildelte midler, og ikke minst behovet for å
se på kravet til heltidsstillinger. Kanskje burde det også bli
en debatt rundt etikk og verdighet. Dette er en gruppe som
ikke er stor, men som ikke kan fremme sine krav og hvor
mange har utslitte, eldre pårørende.
Hva gjør vi pårørende mens vi venter, vi gikk ikke opp, vi
bruker tid og krefter og er svært takknemlig for anledninger
som denne til å sammen jobbe for å endre dagens situasjon.
For min bror har jeg opplevd både den tøffe, uverdige siden
der få av hans behov ble ivaretatt til den gode, velfungerende siden, derfor har jeg tro på at det nytter.
Men; det krever målrettet vilje og handling fra myndighetene umiddelbart.
Takk for oppmerksomheten.
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Tett på statsapparatet
To av medlemmene av styret i Trøndelag fylkeslag av
LUPE har vært på seminar i Snåsa arrangert av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Dette er et årvisst arrangement som
kalles ”Bruker og etat møtes – en felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater”.
Tema i år var ny lov om forbud mot diskriminering på
grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tiltilgjengelighetsloven). Loven er et stort løft for alle med
funksjonshemning. Nå kan vi med loven i hånd kjempe
mot diskriminering og forskjellsbehandling som vi fortsatt
har mye av i vårt land.
Loven skal i store trekk gjelde fra 01.01.09.
Statssekretær Kjell Erik Øye fra Barne- og likestillingsdepartementet holdt et inspirerende foredrag om hvordan
loven vil fungere i praksis. Øye var en gammel venn av
vår nestleder Ragnhild Olsen. Kontakten var det ikke noe
å si på.
Under: Têt à têt mellom Ragnhild Olsen og stassekretær
Øye. Foto: Tore Gulbraar

Ferie – med fradrag

Synliggjør utviklingshemmede

Få mennesker har så stort behov for – og så meget glede
og utbytte av en ferietur, som våre barn! Men for dem er
en reise kostbart i velferdslandet Norge.

Psykisk utviklingshemmede havner langt bak i omsorgskøen, frykter FO.

Et foreldrepar tok konsekvensen av denne urimeligheten
og gikk til rettsak. Saken gjaldt omfanget av fradragsretten
ett skatteloven §77 nr 4. Dom avsagt i Bergen byrett 27.
juni slår fast at:
”Merkostnad forbundet med bilhold og feriereiser som
følge av barns helsetilstand er fradragsberettiget” (Utv.
2000 s 1226)
Min søknad:
Jeg skrev: (På baksiden av ligningen under 2Beløp som
ikke er forhåndsutfylt”):
3.54 FERIEREISE MED LEDSAGER, Bilag 5
kr 10.333,Lenger ned:
”Min sønn er utviklingshemmet. Han trenger ledsager
hver gang han skal reise. Disse utgiftene har vi ikke
tidligere krevd fradrag for. Nå gjør vi det i år i følge Utv.
2000 s 1226. Vi har anslått fradraget skjønnsmessig,
og hatt i hodet hva turen ville kostet en frisk person
sml. med kostnaden for en som er utviklingshemmet og
har merutgifter til reisen pga dette”.
OBS Dokumentasjon:
Bilag 5: Oversikt omkostninger kr 15.500, fradrag 2/3
av totalen. Reisebeskrivelse, bekreftelse på at jeg er
hjelpeverge; legeattest, bosted, kvittering(er), etc. Det er
viktig å få med referansen til Utv. 2000 s 1226, dommen
i Bergen byrett!
I min generasjon har vi liten erfaring med slike søknader,
så jeg fikk hjelp – og søkte også om to andre fradrag. Min
sønn har deltatt på flere og lengre reiser, men da søknaden
ble skrevet to dager for fristen utløp, ble det ikke tid!
Min sønn fikk penger igjen på skatten!
Regie Martens

FO oversendte denne uka et brev med kommentarer til
Stortingets familie- og kulturkomité, hvor forbundet uttrykker bekymring over de negative trendene innen tjenester, levekår og rettssikkerhet for utviklingshemmede.
Forbundet vil synliggjøre denne gruppen, som etter FOs
mening lett usynliggjøres ved å plasseres i fellesposten
omsorgstjenester. Ofte betyr det i praksis at det offentlige
prioriterer omsorg for eldre, ifølge FO, som etterlyser en
helhetlig og sektorovergripende plan for å styrke de psykisk utviklingshemmede.
Se for øvrig kommende nummer av Fontene (nummer
12), som forteller om situasjonen for utviklingshemmede,
17 år etter Ansvarsreformen.
Av Eirik Dahl Viggen, Fontene
Se artikkelen i Fontene, www.fontene.no (red.)

Salmer til alle tider
Mange kjenner dette radioprogrammet ledet av Helge
Gudmundsen som går på lufta i NRK P1 hver søndag. Det
som kanskje ikke er like godt kjent er at han også er trener
for fotballaget Flatås Lions. De fleste av spillerne kommer fra Trondheimsområdet og er en uensartet gruppe ungdommer. ”Det er alt fra Downs syndrom, til forskjellig
typer hjerneskader og grader av adhd”, sier Trønderbladet
i en reportasje.
Helge Gudmundsen har nå skrevet bok om dette miljøet:
Gull verdt. En fortelling om livsglede og menneskeverd.
I tillegg er Gudmundsen en fremragende foredragsholder
som forteller om fotballaget sitt slik at tilhørerne får mer
enn en tåre i øyekroken.
Helge Gudmundsen vil gjerne være med i LUPE-sammenheng. Trøndelag fylkeslag foreslår ham som kåsør på
LUPEs årsmøte 2009 på Olavsgaard hotell i Skedsmo.
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LANDSMØTE OG LIKEMANNSSAMLING 2009
Sentral likemannssamling går av stabelen fredag 22. og
lørdag 23. mai 2009 på Olavsgaard hotell, Skedsmo. Start
med lunsj fredag kl. 12.45 og avslutning lørdag kl. 17.15.
Påmelding til samlinga skjer via fylkeslaget der det er
fylkeslag.
Vi håper interessen for samlinga neste år blir stor. Det
vil muligens bli mulig å være med på deler av samlinga
også. Se program her i bladet.
Landsmøtet arrangeres lørdag 23. om ettermiddagen/
kvelden med start kl. 18.30 og avsluttes søndag 24. mai
ca. kl. 15.15. Fylkeslagene sender påmelding av utsendin-

ger iflg. vedtektene våre. Vi håper på god vilje til å stille til
valg som landsstyremedlemmer/vara-medlemmer!
De av deltakerne på likemannssamlinga som ikke skal
være med på landsmøtet og ikke rekker hjem lørdag
kveld, får naturligvis anledning til å være til søndag.
Ytterligere opplysninger om likemannssamlinga og landsmøtet sendes fylkeslagene tidlig på våren.
Frist for påmelding til de to arrangementene blir pga av
avtalefor-pliktelsene overfor hotellet så tidlig som 4.april.
Eventuell endring i ovenstående opplysninger vil bli meddelt fylkeslag og fylkeskontakter.

Program sentral likemannssamling 2009
Fredag 22. mai
12.45-13.45
14.00-14.15

LUNSJ
ÅPNING

14.15-17.30
HOVEDTEMA 1: ALDRING OG
DEMENS HOS UTVIKLINGSHEMMEDE
Generelt om aldring og demens hos utviklingshemmede.
Erfaringer og forskning i Norge og ev. samarbeidende
land om aldringsprosesser. Evaluering av tiltak innen fagfeltet.
Arbeidsform: Innledning, presentasjon av aktuelle erfaringer, utfordringer og problemer. Utfordringer i likemannsarbeidet på området. Spørsmål, erfaringsutveksling
og meningsytringer i plenum.
Temaansvarlig: Britt-Evy Westergård, Nasjonalt kompetansekompetansesenter for aldersdemens.

Lørdag 23. mai
09.00-10.45
HOVEDTEMA
2:
SØSKENUTFORDRINGER I LIKEMANNSARBEIDET
Arbeidsform: Innledning, spørsmål, erfaringsutveksling.
Tanker og følelser- ansvarsfølelse- om å være søsken til
en funksjonshemmet.
Temaansvarlig: Eva Pawels Wilhelmsen, fylkesleder i
Oslo og Akershus
11.00-12.30
HOVEDTEMA 3: HJELPEVERGE:
OPPGAVER OG UTFORDRINGER
Likemannsutfordringer i forbindelse med hjelpevergefunksjonen. Hvilke oppgaver har hjelpeverge som likemann
i forbindelse med bolig og bistand, arbeid, skole, fritid.
Likemannsarbeid overfor andre hjelpeverger og deling av
egne erfaringer. Ev. om ny vergemålslov.
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Arbeidsform: Innledning, informasjon om hjelpevergens oppgaver og myndighet,- bl.a. kort om lovverk og
forskrifter, drøftinger og erfaringsutveksling i plenum og
grupper.
Temaansvarlig: Ivar Tolstad, landsstyremedlem
13.30-14.30

HOVEDTEMA 3 FORTSETTER

14.45-16.30
HOVEDTEMA 4: LIKEMANNSOPPGAVER OG LIKEMANNSUTFORDRINGER I
FORBINDELSE MED INDIVIDUELL PLAN, ENKELTVEDTAK, KLAGE.
Informasjon til likemennene om lover og regelverk innenfor området. Hvordan vi som likemenn kan bidra med råd,
veiledning og praktisk bistand overfor de som trenger
hjelp i saker innenfor temaene.
Hva slags utfordringer kan vi møte, hvordan kan vi informere, opptre/handle som likemenn i møtet med tjenesteytere og kommunale instanser for å få oppfylt rettighetene
den utviklingshemmede har?
Arbeidsform: Innledning, spørsmål, samtale, gruppedrøfting, erfarings- og ideutveksling, drøfting i plenum.
Temaansvarlig: Magnus Westberg, landsstyremedlem.
16.30-17.15
OPPSUMMERING OG EVALUERING
AV SAMLINGA.
Inkludert drøfting av og forslag til emner på neste sentrale
likemannssamling.
Temaansvarlig: Erna Drønnesund og Helga Jørgensen,
landsstyremedlemmer
17.15

AVSLUTNING.

18.30 LANDSMØTEÅPNING MED PÅFØLGENDE
MIDDAG

Omtale av Sosial- og helsedirektoratet rapport IS 1456

Vi vil, vi vil, men får vi det til?
Denne rapporten er et svært viktig dokument både for
pårørende og ikke minst for LUPE-lagene. Her får vi
bekreftet mye av det vi har hevdet i forbindelse med ansvarsreformen og ikke minst er dette et viktig arbeidsredskap
i det videre arbeidet. Direktoratet går her svært langt i å innrømme at mye har gått galt eller er ugjort. Direktør Bjørn
Guldvog sier selv i forordet: Har ansvarsreformen ført til en
inkludering og mulighet til å leve et så normalt liv som mulig? Undersøkelser som er gjort underveis, kan tyde på at vi
ennå har et godt stykke igjen før vi er i nærheten av målet.
LEVEKÅR
Barnehagene er et av de områdene som har vært best på
integrering og er det fortsatt. Det kan ikke spores framgang,
snarere tilbakegang innenfor området utdanning. Segregerte
opplæringstilbud har økt mens andelen elever som får spesialundervisning har gått merkbart ned de siste 10 årene.
Boliger og tjenester kan for denne gruppen synes å være en
side av samme sak. I samlokaliserte boliger med døgnkontinuerlige tjenester er det et problem med stort personale og
mange deltidsstillinger.
På området ferie og fritidstiltak er det ikke drevet relevant
forskning. En undersøkelse 10 år etter reformen slo fast
at fritida er institusjonsavviklingens ”taper”. Med hensyn
til arbeid er det svært få som er integrert i et vanlig arbeidsmiljø. De aller fleste tilbringer dagen i et kommunalt
dagsenter med ”varig tilrettelagt arbeid”. De fortsetter å
ha full uførepensjon og får i beste fall en symbolsk lønn
ved siden av.
Når det gjelder personlig økonomi er det påfallende forskjeller når det gjelder andelen med grunn- og hjelpestønad.
Andelen er mye mindre blant de med diagnosen psykisk utviklingshemning enn de med diagnosen autisme og Downs
syndrom.

TJENESTER
De undersøkelsene som foreligger viser at det er svikt i
kommunenes evne til å endre tjenestetilbudet i samsvar
med endringer i utviklingshemmedes behov. En mangler
dokumentasjon på individuelle vurderinger, det fattes ikke
nødvendige vedtak, vedtakene er ikke begrunnet og blir
ikke evaluert, og ansatte kjenner ikke en gang til vedtaket.
RETTSSIKKERHET
I alle de undersøkelser som er gjort fremgår det at brukermedvirkning, når det gjelder utviklingshemning, stort sett
er fraværende. Lov om sosiale tjenester gir adgang til bruk
av tvang og makt i særlige situasjoner. I 2006 avdekket fylkesmennene svikt i 49 av 59 kommuner. Svikten ligger i at
det brukes tvang og makt uten at det fattes vedtak. Det er
manglende kunnskap og forståelse av begrepet tvang hos
ansatte. Mange av kommunene har ikke sørget for nødvendig opplæring.
OPPSUMMERING OG OPPFØLGING
En hovedkonklusjon er at man fortsatt mangler kunnskap
både innenfor levekårs- og tjenesteområdet. Det handler i
stor grad om å tilføre kompetanse til dem som skal yte tjenester til utviklingshemmede, og dette må skje på bred basis
Så sterkt vi kan anbefaler vi foreldre og andre pårørende å
skaffe seg denne rapporten og lese den grundig. Det er et
omfattende dokument, hele 59 sider i A4-format. Rapporten
burde også egne seg til gruppe- og studiearbeid. Rapporten
får dere kostnadsfritt tilsendt fra
Sosial- og helsedirektoratet v/ Trykksakekspedisjonen
e-post: trykksak@shdir.no. Tlf.: 24 16 33 69
Oppgi bestillingsnummer: IS 1456
Tore Gulbraar

Hogganvik Landsby

SAFO rakner

Landsbyen har nå mulighet til å ta imot nye landsbyboere.
Hogganvik ligger i Vikedal, omtrent midtveis mellom
Haugesund og Sauda. Landsbyen er i stadig forandring.
For tiden er det 40 barn og voksne beboere, fordelt på fem
familiehus. Her finner vi mennesker fra mange nasjoner
som har stor glede av et flerkulturelt fellesskap.
Vil du vite mer om landsbyen, send en E-post til hogganvik@camphill.no

Norges Blindeforbund går nå ut av denne samarbeidsorganisasjonen og søker medlemskap i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. De som står tilbake er Norges
Handikapforbund, Foreningen Norske Døvblinde og Norsk
Forbund for Utviklingshemmede. I en pressemelding sier
SAFO at de har valgt ikke å ha en tydelig markert profil
i media. En kan med rette spørre hva som da binder dette
organisasjonsleddet sammen.
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Unge er minst tolerante
Det er unge mennesker som er minst tolerante overfor funksjonshemmede. Dette viser NOVAs analyser
av holdningsspørsmål stilt i MMI-undersøkelsen Norsk Monitor.

Et overordnet mål i den norske politikken for funksjonshemmede har siden FNs internasjonale år for funksjonshemmede i 1981 vært full deltagelse og likestilling, og
det siste tiåret har spørsmål omkring funksjonshemmedes
livssituasjon i Norge fått økt politisk oppmerksomhet.
Forsker Elin Borg ved Norsk institutt for forskning og
oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har analysert holdningsspørsmål fra MMIs (nå Synovate) Norsk Monitorundersøkelser i perioden 1999 til 2005.
Resultatene viser at kjønn og alder er de variablene
som har størst forklaringsverdi i forhold til hvilke holdninger man har til funksjonshemmede. Kvinner er mer
tolerante overfor funksjonshemmede enn menn, og det
er yngre mennesker som står for de minst tolerante holdningene sammenlignet med andre aldersgrupper. Funnene
viser seg å ha holdt seg relativt stabile i perioden.
Borg har sett på tre spørsmål som skal måle folks holdninger til funksjonshemmede. De som var med i undersøkelsen ble bedt om å si seg helt enig, delvis enig, delvis
uenig eller helt uenig i de følgende tre påstandene:
* Fysisk funksjonshemmede kvinner (for eksempel rullestolbrukere) er like godt egnet til å fylle morsrollen som
andre kvinner.
* Funksjonshemmede som vil drive idrett, bør tilpasse
seg den vanlige idretten.
* Idretten må finne seg i å endre sine tilbud slik at de
også passer for funksjonshemmede.
Nedslående resultater
Det mest oppsiktsvekkende resultatet fra undersøkelsen
er at det er de yngste, unge mellom 15 og 24 år, som er
minst tolerante. Ellers så viser analysene at personer som
er tilfredse med egen tilværelse, personer som har positive
holdninger til innvandrere og kvinner har de mest positive
holdningene til funksjonshemmede.
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Av analysene går det også fram at det i perioden 1999 2005 har skjedde svært små endring i folks holdninger
overfor funksjonshemmede. Borg oppsummerer resultatene fra undersøkelsen slik:
Konklusjon
Oppsummert var ikke resultatene særlig oppløftende. I en
periode med økt politisk satsing på å bedre situasjonen
for funksjonshemmede viser resultatene at holdningene
til funksjonshemmede har holdt seg relativt stabile i perioden. Om noe, har folk heller blitt mer negativt innstilt
til funksjonshemmede, enn omvendt. Hvis det er slik at
holdninger til funksjonshemmede er med på å opprettholde forskjellene mellom funksjonshemmede og befolkningen forøvrig, kan det altså tyde på at utviklingen ikke går
riktig vei i forhold til de overordnede politiske målene om
full deltagelse og likestilling for alle.
Hvis det er slik at negative holdninger til funksjonshemmede
er med på å opprettholde forskjellene mellom funksjonshemmede og befolkningen forøvrig, kan resultatene tyde
på at utviklingen ikke går riktig vei i forhold til de overordnede politiske målene om full deltagelse og likestilling
for alle.
__

Kilder:

Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne
NOVA notat 4/08 Holdninger til funksjonshemmede i Norge
1999-2005 s. 7.
Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne er et faglig uavhengig forvaltningsorgan, administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Senteret ledes av et styre
oppnevnt ved kongelig resolusjon av 10. desember 2004. Senteret ble
etablert i 2005 og offisielt åpnet 6. april 2006.
Fra deres nyhetsbrev uke 46 i år, har vi lastet ned følgende.

MARIHØNA

Marihøna er landets eneste tidsskrift om Downs syndrom. Det gis
ut av Grete Reitan i Kristiansund. Marihøna mottar ingen offentlig støtte, men er helt og holdent basert på et privat initiativ, på
non-proﬁtbasis.
Grete Reitan forteller:
”Årsaken til at jeg begynte å utgi dette bladet, var at jeg
21. juli 1997 fikk en datter med Down syndrom; Guri
Kristine. Jeg opplevde da at den informasjonen som var
tilgjengelig om Down syndrom, var av eldre dato. Det
skrivet jeg fikk utlevert på fødeavdelingen da jeg fikk
min datter, var faktisk 20 år gammelt! Som førskolelærer
med lang praksis fra arbeid i barnehage og med videreutdanning i spesialpedagogikk, visste jeg at mye hadde
endret seg siden da.
Senere, etter som min datter vokste til, erfarte jeg
også at det var for lite litteratur å finne. Den typen litteratur jeg ønsket meg, var det også lite av. Når man kommer
i den situasjon at man får et annerledes barn, kan behovet
for informasjon bli stort og samtidig får man et behov for
kontakt med andre i samme situasjon.
Et informasjonsblad om Down syndrom, - slik at andre som kom i samme situasjon som meg, kunne få et
annet tilbud - og forhåpentligvis, et bedre tilbud om
informasjon enn jeg fikk – var et av målene med å skape
Marihøna. Blant abonnentene finner vi foreldre og andre
pårørende, barne- og voskenhabiliteringstjenesten,
diverse kompetansesentra, bibliotek, skoler, barnehager,
Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste - utdanningsinstitusjoner på høgskolenivå og høyere, helsestasjoner, fysioterapitjenester og lignende.
Marihøna prøver å ha et så bredt spekter i innholdet,
at både foreldre og andre pårørende, samt at de som
arbeider med våre barn, unge og voksne med Down
syndrom - kan finne noe av interesse. Her vil du finne
historier fra foreldre og søsken til barn, unge og voksne
med DS, og reportasjer fra aktiviteter og kurs i de ulike
Ups & Downs-foreningene. Vi følger fem barn og unge
i ulik alder gjennom livet. Du finner også diverse annet
reportasjestoff, for eksempel fra kurs og konferanser.
Her finner du også artikler innen metodikk, fysioterapi,
logopedi, rettigheter etc, samt nytt fra Norsk Nettverk for
Down syndrom; et interesseorganisasjon for foreldre og
fagfolk.

tsider: www.marihona.com. Her finner du ulike artikler
og informasjonsstoff om Down syndrom og annet som
er presentert i Marihøna. Her er det diskusjonsforum der
du kan hente og gi tips og veiledning og diskutere ulike
saker relatert til syndromet. Det legges også ut nyheter
og annet aktuelt stoff kontinuerlig
I nettbutikken på www.marihona.com kan du kjøpe ulike
artikler om Down Syndrom – arbeidsmodeller Karlstadbøkene, om aldring og helse, om konfirmasjon, ulike
utviklingsområder, skjønnlitteratur, filmer, barnebøker,
romaner og poesi.
Marihøna har opp gjennom årene støttet mange ulike
prosjekter, blant annet boka ”Med Downs gjennom livet”
– som NNDS har gitt ut, barneboka ”Will vil ikke”,
gitt midler til ulike forprosjekt, bl.a. til utvikling av
”SCHMACK!”, bistått til at en del bøker har kommet ut i
2. opplag, gitt bistand til innsamling av data ift språkforskning, om søsken, om Down syndrom og autisme etc.
I regi av Marihøna er det også foretatt en spørreundersøkelse rundt dagens tilbud til familier som har medlemmer med Downs syndrom. Undersøkelsen omfattet også
hva familiene savnet av tilbud og hva de ønsket. Denne
spørreundersøkelsen ble foretatt ifm utvikling av Prosjekt
Familiesenteret. Om dette tilbudet kan du lese mer om på
www.marihona.com

Marihøna - Bladet om Down syndrom - kommer ut fire
ganger årlig; mars, mai, september og desember, og er et
tidskrift man kan abonnere på. Tidsskriftet har egne net13

Tur til Solgården i Spania med LUPE
Av Jorunn Ringen

Reiseleder Oddny utvider stadig sine spennende reisemål.
I forbindelse med VIVIL-lekene mai/juni i 2007 fikk Oddny et nytt bekjennskap. Dr. Anders Hasle, som
alltid er lege ved disse lekene, ble presentert for Oddny. Han sitter i styret for Solgården og meget aktiv i
arbeidet med å få psykisk utviklingshemmede til å tilbringe litt av sin ferie på dette nydelige stedet.
Solgården er så godt tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede at vi i LUPE må hjelpe til slik at de kan
fortsette å ha fulle hus så vi kan nyte godt av tilbudet i årene framover.
Reiselederen tok straks fatt på dette omfattende og krevende arbeidet med innhenting av interesserte gjennom
Oslo/Akershus Fylkeslag av LUPE og senere medlemsbladet vårt Under Lupen”. Interessen var stor. Videre ble det
tett samarbeid med Oslokontoret for Solgården, ved Irene;
som ordnet alt til beste for oss som ble med. I alt 38 Lupemedlemmer. Rullestoler var ingen hindring så også disse
fikk en fantastisk tur.
Avreisetiden på Gardermoen var også godt planlagt så
man slapp å stå opp midt på natten. Vi møtte opp kl. 9.00 og
flyavgangen var ca. 10.30. Hjelpemannskapet var på plass
så ingen ”rotet” seg bort eller på annen måte ble stående
hjelpeløs.
Vi hadde en nydelig flyreise på tre og en halv time i
”eget” fly. Vi hadde med våre sykepleiere og lege. Ellers
var flyet fylt opp med folk fra hele landet. Artig å møte folk
fra Bergen, Stavanger, Søgne, Molde, Toten, Fredrikstad
osv.
På flyplassen ble vi igjen møtt av hjelpere og egen buss
som brakte oss direkte til Solgården, der betjeningen møtte
oss med en liten velkomstdrink. Vann, og mineralvann av
alle slag.
Maten på Solgården er et kapittel for seg. Så nydelig og
så masse forskjellig å velge i, både til frokost, lunsj og middag. Vi spiste som aldri før og rakk aldri å bli sulten mellom
hvert måltid. (Godt at vi ikke ble veid på tilbaketuren).
Etter middagen kunne vi gå til rommene/leilighetene
våre hvor bagasjen vår sto innenfor døra. Det er service
det.
På dørskilt av keramikk ved inngangsdøra sto navnene
på alle som bodde i leiligheten. Det ga oss en god følelse av
trygghet og til å føle oss hjemme.
Neste dag var vi godt uthvilt og klar for utfordringer. Været
var varmt og fint. Fritidsaktivitør Kjetil tok oss med på
Bocciaturnering i fritidsparken. Her var det mange nybegynnere, men kampen ble spilt etter reglementet og ble svært
spennende. Det ble delt ut medaljer i gull, sølv og bronse
til de beste lagene. Bilder av medaljelagene ble hengt opp i
resepsjonen til stor glede for aktørene og supporterne.
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En del av oss fortsatte å spille minigolf. Det var også
svært moro selv om vi var nybegynnere. Aktivitøren lærte
oss triksene.
I denne fritidsparken kan man låne utstyr til badminton,
boccia, minigolf o.a.
Siden dro vi til gamlebyen i Villajoyosa. Her hadde vi med
oss guide så vi fikk en utfyllende historie om den eldgamle
byen. Vi ble nærmest sjokkert over at folk kunne bo i så
falleferdige hus. Det var visst en del oppussing på gang,
men for oss så det uoverkommelig ut å skulle få husene i
stand. Jeg vil anbefale alle å dra på denne turen hvis man får
anledning, fordi det gir en noe å tenke på når en klager over
trangboddhet eller annet.
Om kvelden fikk vi besøk av folkedansere. De var så
flinke og flotte å se på, og etter oppvisningen tok de oss med
i dansen. Dette var stor stas. Ingen er så glad i å danse som
våre utviklingshemmede.
Servering av kaffe, sangria, kaker og mineralvann hørte
selvsagt også med. Rett og slett en festaften.
Neste dag kom skyene. Det var varmt, men solen hadde tatt
seg en pause. Nå fikk vi variert vær med regn, torden og
blåst. Men programmet gikk som oppsatt, og vi fikk noen
fine turer.
I sjøen var det store bølger så der kunne vi ikke bade,
men vi hadde oppvarmet basseng innendørs og basseng på
terrassen, så de som ville fikk bade.
Vi var på tur til ”Guadelest”, Grottetur”, ”Markedstur”,
”Safaritur” og til Benidorm. Ja, tiden gikk altfor fort. Vi lot
oss ikke merke med tunge skyer og en regnskvett i ny og ne.
Ingen sure miner å oppdrive.
Noen hevder at dette er dyrt! Er det det? Hva fikk vi igjen
for billettprisen? Syv døgn med full pensjon, frokost, lunsj
og middag, frukt, youghurt, dessert, is og kaffe. Det var oppredde senger og nye håndklær etter behov.
Og videre: Fritidsleder, tre sykepleiere samt to praktikanter. En lege. Det var kontinuerlig døgnvakt, som var lett

En minnerik gudstjeneste
Et besøk i Minnekirken på Costa Blanca i Spania
Tekst: Tore Gulbraar · Bilder: Randi Voll

På bots- og bededagen den 26. okt. i år fikk jeg anledning til å besøke Pastor Olav Kr. Strømmes Minnekirke
som ligger vakkert til rett ovenfor Solgården i Villajoyosa
i Sør-Spania. Kirken med tilhørende park og prestebolig
eies av Solgården mens hele driftsansvaret ivaretas av
Sjømannskirken/Norsk Kirke i utlandet.
Kirken har mer enn 500 sitteplasser. Det er gudstjeneste
her hver søndag hele året, og kirken er den best besøkte
av alle sjømannskirker i hele verden. Dette er et godt og
trygt møtested for de mange nordmenn som har slått seg
ned i Spania, og for de som er her nede for kortere eller
lengre tid på ferie eller rekreasjon. Ikke minst setter de
mange glade besøkende på Solgården sitt preg på menighetslivet.
Her nede finner vi et svært aktivt kirkeliv som kunne være
en inspirasjon for mye av det konservative menighetsarbeidet som vi har hjemme i Norge. Her er det fine kulturkvelder, ”Fest på Kjerka”, seniordans, boccia og andre
arrangementer i Fritidsparken. Lørdagsgrøten hver lørdag
kl. 11.30 er også noe helt spesielt for Sjømannskirken.
Det var Olav Kr. Strømme, som hadde engasjert seg sterkt
i oppbyggingen av Solgården, som også ville ha en kirke
på samme sted. Res. kap. Strømme så for seg en stor kirke
som kunne betjene både gjestene på Solgården og den
norske kolonien innenfor et større område. Slik skulle det
også bli.
Kirken sto ferdig i 1975. Året eter døde Olav Kr. Strømme.
Hans nevø, Gunnar Strømme, tok initiativ til opprettelsen av Strømmestiftelsen som påtok seg det økonomiske
ansvaret for driften av kirken, inklusive lønn til presten. I
dag er det Sjømannskirken som driver kirken, ikke minst
takket være betydelige midler som samles inn blant nordmenn i Spania.
Ved vårt besøk i Minnekirken var det sjømannsprest Jon
Albert Ihlebæk som forrettet, assistert av flere pensjonerte
å få tak i ettersom det var telefon på rommene med et enkelt
nummer å ringe.
Vi ble underholdt av folkedansere, to forskjellige musikere som spilte til dans hver sine kvelder, og vi fikk konsert
med en flott duo, ”Duo Intermezzo”, som framførte noen
klassiske perler for oss. For ikke å snakke om flamencodanserne – en nytelse

Fronten av Minnekirken en søndag formiddag. Det er
mange eldre blant de kirkesøkende.
prester. Det er et betagende syn å se det store kirkerommet
fylt opp av så mange mennesker, nærmere 500.
Engasjementet er voldsomt, alle deltar i salmesangen, i
bønn og trosbekjennelsen. Tekstlesning blir ivaretatt av
vanlige kirkegjengere. Mot slutten av gudstjenesten gis
det absolusjon
ved alterringen.
Menigheten kommer fram, kneler
og får tilsagn om
Guds tilgivelse for
sine synder. Mens
dette foregår synges det hele fem
salmer.

Fra alteret. Alterbildet er laget
av
kunstneren
Else Marie Jacobsen.
Alle kan søke til Solgårdens eget fond om tilskudd. Det er
ikke dyrt, og Solgården gir oss dette til selvkost. De tjener
ikke noe på målgruppen psykisk utviklingshemmede. Solgården er til spesielt for oss.
Oddny, tusen takk for denne kjempeinnsatsen du gjorde for
oss. Vi melder oss på til neste tur allerede nå.
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Solgårdenferie i oktober
Solgården var bare en fantastisk opplevelse! En super opplevelse å se broren min nyte de tilbud som passet han i de
grader. Det ble mange ”haha” positive opplevelser for en
lillesøster også. Storebror og jeg fikk jo til så mye sammen!
I tillegg har vi blitt bedre kjent igjen.

(og minimalt med klær). Han fortjente virkelig denne turen
før vinteren (og masse klær). Han fortjente også en skikkelig positiv opplevelse i livet sitt etter alt han har vært igjennom de siste årene. Omsorgsvikt ”de lux” har resultert
i 3 alvorlige operasjoner. Vi satset på Solgården for å gi
han en honnør og positiv opplevelse i livet igjen. Det er jeg
Været bød ikke på sitt beste, men det spilte ingen rolle. overbevist om at vi klarte, med de tilbakemeldingene han
Vi slet litt med tilpassing av sentrale behov for en voksen tydelig viste. Flyturene, tross ventetid osv, var verdt det! I
mann i rullestol og hans behov for 24-timers tilsyn i starten, tillegg oppførte han seg som en konge.
MEN, summa summarum, spilte heller ikke det noen rolle
for oppsummering av ferieuken.
En annen ting som hadde stor betydning for turen var at vi
endelig skulle på ferietur sammen, Broder`n, Mamma og
Masse god mat og assortert underholdingstilbud på Sol- jeg! Dette var første gang, siden vi var små, og da var det
gården gjorde oppholdet til en fornøyelse for broder`n. Han ekstra trygt å ha med en fra boligen. Denne turen vil ha stor
elsker musikk og det fikk han i bøtter og spann. Vi hadde positiv betydning for Mamma og meg i lang tid fremover.
tatt med cdwalkman for sikkerhets skyld, men det ble bare
en blek kontrast til flamenco og levende musikk. Mamma Jeg vil berømme Gardermoen for den måten vi ble tatt hånd
og jeg har aldri opplevd broren min sin glede til å bevege om, både på utfart og ikke minst hjemkomst; forflytninger
seg (danse) til levende musikk sammen med mange andre. fra rullestol til flysete ble utført trygt og ukomplisert.
(Det ble en god kump i halsen for Mamma). Kanskje han Solgårdens personale var også hjelpsomme og meget imtrenger en ”danserullestol” neste gang han skal til Syden øtekommende.
eller kafé Åsen??
Takk for en fin opplevelse som vi vil ha lenge i tankene og
Dette var første gang broder`n var på Solgården. Vi var vel- kan varme oss på til vinteren! Dette ble en opplevelse for
dig spente på hvordan denne turen ville bli, men var samti- livet.
dig tente på å forsøke, siden han setter så stor pris på varme
Lillesøster Herdis

Jenny Kiplesund 90 år

Et liv fylt av omsorg
Den 16.oktober i år fylte et av forbundets eldste og mest trofaste
medlemmer, Jenny Kiplesund, 90 år. Dagen ble feiret med åpent hus
på Betel Menighetssenter i Klæbu. Trøndelag fylkeslag av LUPE
sendte blomster med de hjerteligste gratulasjoner. Vår nestleder Ragnhild Olsen deltok på festen. En frimodig og glad gudstro har vært et
bærende element i Jennys liv.
Jenny er født på gården Svendgård i Skogn og etter utdannelse, bl.a.
i tilskjæring og søm, ble hun i 1942 ansatt som syerske på daværende
Klæbu pleie- og arbeidshjem, der hun fortsatte så å si hele sitt yrkesaktive liv. Jenny Svendgård gikk sterkt inn for at pasientene skulle
ha tiltalende klær og fikk gjennomført en del endringer på dette området. Da hun kom dit, brukte kvinnene like og rette serker. Mange av
pasientene var snauklipte.
Jenny giftet seg i 1950 med Olaf Kristian Østhus og kjøpte Lauvtun
som ble et godt hjem for en familie som etter hvert telte fire barn. Her
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Vi besøker sølvgruvene på Kongsberg
Av Turid og Frank Reif

Lørdag 30. august reiste 36 turdeltakere med en komfortabel spesialbuss ut fra Ragna Ringdals dagsenter med
sølvgruvene på Kongsberg som mål. Sølvverket er et av
Europas best bevarte historiske gruveanlegg.
Vi kom vel fram, og kl. 11.00 tøffet gruvetoget av gårde
med mange spente passasjerer om bord – vi skulle 2300
meter inni fjellet! For et skrangletog. Nå skjønte vi hvorfor
vi kunne få utdelt ørepropper før avgang.
12 minutter senere kjørte toget inn i Kongens gruve som
ligger 342 meter under overflaten. Etter en kort orientering
fra guiden bar det videre til fots innover i gruvegangene.
Guiden berettet om kongehus, sølvfunnene, teknologi og
arbeidsliv i gamle dager.
Ettersom denne delen av gruven var tørr og fin ble den
under krigen brukt som lagringsplass for verdisaker både av
norske og tyske myndigheter.
I halvannen time vandret vi rundt i gruvegangene mens
guiden bla.forklarte hvordan de sprengte fjellet ved varme
det opp med bål og hakket det løs med meisel og hammer.

Tenk på den røyken de måtte arbeide i. Det var før dynamitten ble oppfunnet.
De gamle heisene som fraktet både arbeidere, løshakket
masse og sølv opp til overflaten så litt skumle ut, men ifølge
guiden var det lite ulykker med den. Arbeiderne hadde, etter
datidens arbeids liv, god lønn og de ble tatt godt vare på.
Etter å ha funnet tilbake til toget vårt, tøffet vi ut i solen
igjen for å dra videre.
Neste stopp var nydelige Fossesholm herregård. Her
ventet en deilig lunsjtallerken med kaffe på oss.
I bygningene rundt var det ulike utstillinger, bla. malerier, bunader, dukker og mye mer. En butikkfantes også og
der kunne vi handle smykker, håndmalte bruksgjenstander,
skjønne steiner funnet i norske og utenlandske fjell og mye
mer som fristet.
Solen skinte og varmet og vi slappet av ute i friluft med
kaffe, vafler og is.
En herlig dag gikk mot slutt og det var tid for hjemreise.
Og takk, takk for en flott tur, Oddny.

bor hun fortsatt med flere av sine kjære rundt seg. En av
sønnene, Tom Egil, fikk diagnosen autisme. Mye av Jennys tid og omsorg har gått med til å hjelpe ham og kjempe
for at han skulle få et menneskeverdig liv. (Se intervju
med Jenny Kiplesund i Under Lupen nr. 2, 2006).

I 1991 giftet Jenny seg med Johannes Kiplesund fra Aure.
De skulle få bare fire år sammen før hun ble enke på nytt.

Jenny er et varmhjertet menneske. Mens hun selv hadde
små barn tok hun til seg en av pasientene på Klæbu i privat
pleie. Solveig er fortsatt en del av familien på Lauvtun og
har som LUPE-medlem vært med oss til Sanner. Olaf Østhus døde i 1985. De to siste årene av ekteskapet fikk han
pleie av Jenny.

Jenny Kiplesund har mange venner og er kjent for sin
varme og positive holdning til medmennesker. På et område er hun likevel steil og det gjelder
tilbudet til Tom
Egil som nå bor i egen omsorgsbolig ivaretatt av Klæbu
kommune. Hun føler at opplegget for sønnen er preget av
institusjonsholdninger.
Tore Gulbraar
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Og turen gikk til Gurvika
Gurvikas 17 mål store området gir mulighet for mange sysler
- eller utelukkende for avslapping i
solen. Alle veier på området er asfaltert. Sandstranden gir store bademuligheter og har rullestolrampe
(gangvei) ut i sjøen.

Av Torill Berntsen

Søndag den 25. mai arrangerte Oslo og Akerhus fylkeslag
årets første dagstur. Turen gikk til Gurvika ved Nevlunghavn.
Stiftelsen Gurvika ble etablert i 1968 med formål
å opprette og drive et feriested for funksjonshemmede.
Det betyr at det i år er 40 år siden feriestedet ble etablert.
Virksomheten blir i stor grad drevet ved hjelp av dugnadsinnsats og økonomisk tilskudd fra en rekke humanitære organisasjoner.
Gurvika ligger ved Nevlunghavn med KNAs campingplass Oddane Sand som nærmeste nabo. Stedet er bygget ut til en “ferieby” med 22 hytter, et større bygg som
hovedsak benyttes av institusjoner, et felles sosialt bygg
“Vaffelstua” og et innendørs svømmebasseng med oppvarmet sjøvann (34 grader). Hyttene er kun åpne i sommerhalvåret.

Siden det var sol og varmt var det
noen som dristet seg til å vasse i
sjøen.
Vi ruslet rundt på området ca 1
time da var tiden inne til å spise lunch. Turen gikk videre
til Helgeroa for å spise lunch på Vertshuset Sydvesten.
Der fikk vi servert en deilig lunch med kaffe og dessert.
“Vakrest i Vestfold” er tittel forbeholdt Nevlunghavn,
etter at stedet i 1991 ble utpekt som fylkets kandidat til
Riksantikvarens utnevning av de best bevarte stedene i
Norge. I kommuneplanen for Larvik er Nevlunghavn et
av de steder som er underlagt spesielle verneregler, som
også omfatter en vesentlig del av tettbebyggelsen (ca 70
hus).
Etter lunch måtte vi tenke på tilbaketuren mot Oslo, og
ankom Ragna Ringdals dagsenter ca. kl. 18.00.
Vi takker Oddny og AS Sporveisbussene for en vel
gjennomført og hygglig tur.

Jeg har vervet:
VERV ET MEDLEM
Du vet sikkert at LUPE får statstilskudd for hvert betalende medlem.
Derfor trenger vi din støtte i form
av medlemskap.
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.
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.

Medlemskontingenten er
i 2008 kr 200,-.
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AKERSHUS

MØRE og ROMSDAL

Asker kommune

Midsund kommune

Tlf. 66 90 90 00 - Fax. 66 90 25 03
E-mail: asker.kommune@asker.kommune.no
www.asker.kommune.no

Enebakk kommune

Tlf. 64 99 20 00 - Fax. 64 99 20 01
E-mail: postmottak@enebakk.kommune.no
www.enebakk.kommune.no

Lørenskog kommune

Tlf. 67 92 95 00 - Fax. 67 92 98 10
E-mail: postmottak@lorenskog.kommune.no
www.lorenskog.kommune.no

BUSKERUD
Drammen kommune
Omsorgstiltakene

Tlf. 03 008 - Fax. 32 04 72 01
E-mail: kommunepost@drammen.kommune.no
www.drammen.kommune.no

FINNMARK
ANONYM STØTTE
Vi støtter Under Lupen

HEDMARK
Alvdal kommune

Tjenesten for funksjonshemmede
Tlf. 62 48 90 00 - Fax. 62 48 90 01
E-mail: postmottak@alvdal.kommune.no
www.alvdal.kommune.no

Tlf. 71 27 05 00 - Fax. 71 27 05 01
E-mail: postmottak@midsund.kommune.no
www.midsund.kommune.no

Vestnes kommune

Tlf. 71 18 40 00 - Fax. 71 18 40 01
E-mail: postmottak@vestnes.kommune.no
www.vestnes.kommune.no

NORDLAND
Røst kommune

Psykiatritjenesten

Tlf. 76 05 05 00 - Fax. 76 05 05 01
E-mail: postkasse@rost.kommune.no
www.rost.kommune.no

Saltdal kommune
Pleie og Omsorg

Tlf. 75 68 22 50 - Fax. 75 68 22 55
E-mail: saltdalkommune@saltdal.kommune.no
www.saltdal.kommune.no

NORD-TRØNDELAG
Namdalseid kommune

Tlf. 74 22 72 00 - Fax. 74 22 72 90
E-mail: postmottak@namdalseid.kommune.no
www.namdalseid.kommune.no

SØR-TRØNDELAG
Agdenes kommune

Tlf. 72 49 22 00 - Fax. 72 49 22 22
E-mail: postmottak@agdenes.kommune.no
www.agdenes.kommune.no

Frøya kommune

Tlf. 72 46 32 00 - Fax. 72 46 32 01
E-mail: postmottak@froya.kommune.no
www.froya.kommune.no

Hamar kommune

Åfjord kommune

HORDALAND

TELEMARK

Masfjorden kommune

Drangedal kommune

Tlf. 62 51 02 00 - Fax. 62 51 02 01
E-mail: postmottak@hamar.kommune.no
www.hamar.kommune.no

Tlf. 56 16 62 00 - Fax. 56 16 62 01
E-mail: postk@masfjorden.kommune.no
www.masfjorden.kommune.no

Modalen kommune

Tlf. 56 59 90 00 - Fax. 56 59 90 01
E-mail: postmottak@modalen.kommune.no
www.modalen.kommune.no

Tlf. 72 53 23 00 - Fax. 72 53 23 01
E-mail: postmottak@afjord.kommune.no
www.afjord.kommune.no

Tlf. 35 99 70 00 - Fax. 35 99 77 01
E-mail: postmottak@drangedal.kommune.no
www.drangedal.kommune.no

Kragerø kommune
Enhet skole

Tlf. 35 98 62 00 - Fax. 35 98 62 36
E-mail: post@kragero.kommune.no
www.kragero.kommune.no

