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Rimi Haug

9615 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 73 30

Tannlege

Ove Eriksson

Storg 86
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 31 30

Klekken
3514 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 25 90

Avd. for
helse- og sosialfag
1777 HALDEN
Tlf. 69 21 50 00

Hadsel
videregående skole
8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00

Strandg. 7, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 46 99

Løten
kommune

2341 LØTEN
Tlf. 62 59 30 00

Stiftelsen

Trasoppklinikken
www.sor.no

Trasoppterr. 25
0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Sunkost
Ulsteinvik

Vikemyra 1 Blåhuset
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 17 80

PedagogiskPsykologisk
Teneste Luster

Rådhuset, 6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 55 19

2849 KAPP
Tlf. 61 14 36 60

Inter Revisjon
Gjøvik AS

Hepsø
Maskinstasjon

Storg 20
2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

7228 KVÅL
Tlf. 72 85 22 08

Fana Stål AS

Jessheim
videregående skole
Ringv 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Espehaugen 23
5258 BLOMSTERDALEN
Tlf. 55 91 81 81

Røros
kommune

Psykisk Helsetjeneste
7374 RØROS
Tlf. 72 41 94 00

Fjell Industries
Småloane 5
5343 STRAUME
Tlf. 56 31 26 00

Zachariasbryggen
5814 BERGEN
Tlf. 55 55 74 00

Ellengård
Arbeidssenter
4809 ARENDAL
Tlf. 37 00 68 88

Melandsjø

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 30

Modum
Regnskapskontor
6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Vikersundgata
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 33 80

Boveiledertjenesten
Løken
Klokkerudveien 3
1960 LØKEN
Tlf. 67 20 51 80

Anker Nord A/S
8001 BODØ
Tlf. 75 50 61 90

Paradis
Eiendomsmegling as
Jacob Kjødes veg 15
5232 PARADIS
Tlf. 55 60 40 30

Solli DPS

Osv 15
5227 NESTTUN
Tlf. 55 11 82 00

Hardanger Interkommunale
Barneverntjeneste
Torget 2-4, Oppheimsg. 31, 5750 ODDA
Tlf. 53 65 40 00

Ullensvang Herad
helse og velferd

postmottak@ullensvang.kommune.no
www.ullensvang.herad.no

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

CARLSEN
1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

Hotvedtv. 6
3202 Sandefjord
Tlf. 33 48 40 00
Åpent: 7-17 (18). 830-15

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

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Kvaleberg
Industri AS

Midtgårdv 2
4033 STAVANGER
Tlf. 954 00 300

Institutt for
vernepleie
og sosialt arbeid
Nygårdsg 112
5008 BERGEN
Tlf. 55 58 75 00

Solv. 117, 1170 OSLO - Tlf. 23 16 75 00

Ta vernepleierutdanning i Nord-Norge!

Da er Høgskolen i Harstad stedet for deg: godt læringsmiljø, høy trivselsfaktor,
boliggaranti og gode ordninger for utenlandsopphold (Afrika, Russland, USA, Norden og Europa).
Ca 1100 studenter. Fantastisk og sentral beligghenhet ved byens havnepromenade.
Nærmere info.:
Seksjonsleder Marit.Rustad@hih.no el. opptak@hih.no
Tlf. 77 05 81 00
www.hih.no

Forsiden
Ryddekorpset i aksjon i Presidentveita i Trondheim. Foran fra
venstre Eldar Belsvik, Øyvind
Kvernes og Tone Tangvik Se artikkel inne i bladet.
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Lederen
Landsforbundet for
Utvikligshemmede og Pårørende
Kontoradresse:
Hans Nielsen Haugesgt. 44B
0481 Oslo
Telefon: 22 22 14 82
Telefaks: 22 22 14 85
www.landsforbundet-lupe.no

Ferie for alle
Så er det jeg som skal skrive lederen i dette nr. Ja hva ligger meg på
hjertet etter en lang sommer da. Jo akkurat ferie og feriemulighetene for
de funksjonshemma. Tilbuda er sikkert forskjellig rundt om i landet, men
problemet er vel oftest at å reise blir veldig dyrt for dem som må ha med
seg ledsager. Jeg vet at det i enkelte kommuner er personale som går
sammen og tar med seg en gruppe og reiser både i ut- og innland. Slike
fellesturer er ganske vellykka.

Kontortid:
Kontoret kan nås på ovenstående
telefonnummer. Hvis kontoret er
ubemannet, kobles man videre til
kontorhjelpens mobiltelefon.

Det skulle bare vært offentlige midler til slike prosjekt. Det er jo slik at det
er noe som heter feriepenger, men det gjelder jo bare for den som er arbeidstaker.
Alle tilbud som kan gi ett avbrekk i hverdagen er positivt, bare personale
har ork og fantasi å finne på noe sammen med brukerne. Aktivitetstilbuda
er jo ikke tilgjengelig en periode på sommeren og det kan ofte skape
fustrasjon for den som vil ha det som vanlig. Det kan ofte være en omstilling for den funksjonshemma. Sommervikarer er det også med vekslende
erfaring.

Medlemsblad for
Landsforbundet for
Utvikligshemmede og Pårørende

Familien er ofte det faste holdepunktet på sommeren, men det begrenser
seg hva de kan klare å få til i sin hverdag. For gamle foreldre kan det bli
vel krevende.
Likevel håper jeg at mange har hatt en fin sommer med vekslende vær
over vårt langstrakte land. Her på Vestlandet hadde vi en fin juli måned.
Ellers har vel været vært forskjelligt.
Kanskje noen har noe å fortelle i bladet om sin ferie?
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Erna Drønnesund
Landsstyremedlem

Annonsesalg:
Faktureringsservice sør AS
Tlf.: 32 24 44 33
Faks: 32 24 44 34
Stoff til bladet sendes:
Jann-Oskar Granheim
E-post: jann-osk@online.no
Layout og sats:
JOG v/Jann-Oskar Granheim
Tlf.: 932 11 937
Trykkeri:
GrafiskNord AS
Postboks 23
9305 Finnsnes
Materiellfrist neste nummer:
10. november 2009

Under siste Landsmøte leste medlem Anne Helene Eide fra Jølster sitt vakre dikt
Gråt utan tårar. Diktet finner du på side 9 i dette nummeret. På side 5 finner du
noen glimt fra landsmøtet.
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”Vi tar vare på byen din”
Ryddekorpset i Trondheim gjør en feiende flott jobb
Av Tore Gulbraar

Over: Ryddekorpset klar til innsats. Her på byens torg med Olav Tryggvason høyt på sokkel. Under: ”Vi tar vare på
byen din”. På ryddetrallene får vi grei informasjon om hva dette tiltaket går ut på.
Når sommeren kommer til vår by dukker det også opp
en flokk blide og arbeidsvillige ungdommer med røde
kjeledresser som står på for å holde byen ren og trivelig.
Dette tiltaket har nå holdt på i 21 år og er med på å prege
Trondheim som sommerby. Korpset startet i år opp den
22. juni og avslutter 14. august. Arbeidsdagen begynner
kl. 8.30 og folkene holder på til kl. 15. Egen sommerferie
for disse arbeidstakerne må foregå vår eller høst.
Nå i august hadde jeg en fin prat med ryddekorpsets
medlemmer da de var inne til lunsjpause i Hornemansgården, en av de fine gamle trehusene som ligger sentralt
ved byens torg. De forteller at de liker jobben godt og
får god kontakt med både turister, forretningsdrivende
og mannen i gata. Så er de også lett synlige i bybildet
med sine store søppeltraller, arbeidshansker på hendene
og spesialtenger som kniper stort og smått helt ned til de
hersens sigarettsneipene.
Det er helt utrolig hva folk kaster fra seg, forteller de,
babysmokker er det mange av, men også t-skjorter, hettegensere, sko og truser. Selvsagt plukker de opp en god
del papir og annen rusk, for ikke å snakke om etterlatenskaper fra de mange fast-food sjappene i byen. Når sigarettpakka er tom, så er det bare å droppe den rett ned på
fortauet! Kanskje får noen litt dårlig samvittighet når de
ser en fra ryddekorpset nærme seg.
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Tomflasker blir det også mange av. Disse blir pantet og
gir en ekstrainntekt til fredagskosen. Likevel ble det i
år et overskudd fra flaskepanting, hele 531 kroner, som
gikk som gave til driften av Vår Frue kirke. Kirken er nå
døgnåpen og har blitt et tilfluktsted for svakstilte grupper
som det dessverre er mange av i Trondheim.
Vi har i Ryddekorpset en gjeng ressurspersoner som
byen trenger, alle som en.

Glimt fra LUPEs Landsmøte og
likemannssamling 2009

Øverst: Astrid Årø Engen hadde, sammen med
Otto Drage, innlegg om likemannsoppgaver og
likemannsutfordringer i forbindelse med individuell plan.
De la vekt på lover og regelverk innenfor området, og
hvordan vi som likemenn kan bidra med råd, veiledning
og praktisk bistand overfor de som trenger hjelp i saker
innenfor disse temaene.
I midten over: Britt Eva Westergård, som snakket om
aldring og demens.
Over: Eva Pavels Wilhelmsen snakket om søskenutfordringer i likemannsarbeidet.
Til høyre, øverst: Fra møtesalen. Under
likemannssamlinga orienterte Ivar Tolstad om
hjelpevergeoppgaver og utfordringer.
I midten: Ole Kr. Berntsen holder tale under middagen.
Nederst: Den sosiale biten blir tatt godt vare på i slike
sammenhenger. Her går samtalen rundt kaffebordet etter
middagen.
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Nord-Trøndelags perler
Av Tore Gulbraar. Foto: Randi Voll

LUPE i Trøndelag har hatt sin vellykkede sommerutfart.
Denne gangen gikk turen til Nord-Trøndelag, som har det
meste når det gjelder natur og kultur. Utfarten gikk med
16-seters minibuss og var planlagt av Asbjørn Sandvik
som også var guide.
Ute på Tautra ved klosterruinen tok Asbjørn og Kari fram
medrakt kaffe og skuffkake til stor glede for oss alle. I
Falstadskogen stoppet vi ved bautaen over falne krigsfanger før vi tok inn på ”Den gylne omvei” med stopp
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Over: Forfatteren i engasjert passiar
med turdeltakere. Lengst til v.: Det
gjør alltid inntrykk når du kommer
til Stiklestad, selve symbolet på et
fritt og kristent Norge. I forgrunnen
ser vi kommunevåpenet for Verdal
utformet i blomster. I bakgrunnen har
vi Olavstøtta som er plassert på det
stedet hvor kongens legeme skal ha
bli lagt natta etter slaget den 29. juli
1030. Olavstøtta ble reist i 1807 og
er det eldste kjente offentlige monument i Norge og det eneste fra tida
før 1814. Til v.: To veteraner innenfor
LUPE som begge har vært med fra
Landsforbundets begynnelse: Asbjørn
Sandvik og Tore Gulbraar.

i Straumen og ved Sakshaug gamle kirke. Utsikten ved
denne omveien er noe av det flotteste som Norge kan
framvise.
Vi fikk deilig lunsj på Jægtvolden Fjordhotell. På hjemveien besøkte vi Stiklestad og Verdal. På sistnevnte sted var
det Lotto for alle pengene. Siste stedet vi stoppet var Levanger sentrum med sin gamle og fine trehusbebyggelse.
Alle var glade for turen. Stor takk til Kari og Asbjørn!

Lupe-tur til Hamar
07. juni 2009
Av Reidun Langset

36 glade, forventningsfulle, turdeltagere møttes på Ragna
Ringdal søndag morgen i fint vær.
Første stopp var Jernbanemuseet på Hamar. Her ble vi
møtt av en hyggelig guide, som fortalte oss om jernbanens
historie i Norge.
Veldig morsomt å se flotte gamle lokomotiver og
jernbanevogner. Fint innredede vogner på første klasse,
og kontrasten på fjerde klasse, som var en åpen vogn uten
tak. Den flotte kongevognen var også med i utstillingen.
For oss som har levd en stund, dukket minner opp om
hvordan vi hadde kjørt tog i vår ungdom. Det var den gang
vi brukte tog for å komme til fjells om vinteren. Skiene ble
sendt som reisegods i egne vogner, og måtte ekspederes
flere dager i forvegen for å komme frem i tide.
Ute på museumsområdet så vi blant annet Norges
eldste stasjonbygning – Kløften stasjon.
Så en kort vandring i fin natur til Domkirkeodden, der vi
ble servert kyllingsalat, brød og smør.
Foran oss så vi nå det store imponerende vernebygget i
glass og stål som beskytter ruinene av domkirken.
Veldig fint å komme inn her å få se de gamle søylene
og ruinene i kontrast til det meget moderne glasshuset.
Her fikk vi også fortalt historien om katedralen som
sto ferdig på 1200-tallet. Etter 1584 ble kirken overlatt til
gradvis forfall og ble etter hvert til et «steinbrudd» hvor
man tok steiner til andre kirkebygg i området.
Det er nå foretatt drastiske tiltak for å redde de
resterende ruinene.
Etter kirkebesøket var det anledning, for dem som ville, å
besøke urtehagen.
Stor flott hage hvor man kunne lukte på de forskjellige
plantene.
Under lunsjen fikk vi en overraskelse, Turid Jahren fra
Landsstyret i LUPE dukket opp sammen med sin sønn.
På hjemturen fikk vi en maskot i ”turgruppa” – et føll
født i dag kl. 16.45, og som sjåføren, Tove Mette, sier hun
er tante til.
En stor takk til vår flinke og hjelpsomme sjåfør Tove
Mette, og ikke minst til Oddny, som igjen har arrangert en
spennende og hyggelig tur for oss.
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NAKU-nytt

NAKU - en viktig
samarbeidspartner for LUPE
Tekst og foto: Tore Gulbraar

Bladet vårt vil fra nå av bringe en egen spalte
som vi kaller NAKU-NYTT.
NAKU står for ”Nasjonalt kompetansemiljø
om utviklingshemning”, oppnevnt av
Helsedirektoratet, og har sitt hovedsete i
Trondheim. NAKU er en viktig samarbeidspartner
for LUPE.
Tom Mailund fra fylkeslaget i Hedmark
og Oppland er varamedlem til tverrfaglig
rådgivende faggruppe i NAKU.
NAKUs hjemmeside er www.naku.no

Bildet: Tom Mailund

Frivillighet for alle

Støttekontakttjenesten

Kirke- og kulturdepartementet har gitt NAKU i oppdrag
å gjennomføre ”Kartlegging av behov for barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier”.
Kartleggingen skal særlig beskrive behov for tiltak som
bidrar til at personer med utviklingshemning sikres deltakelse i frivillige lag og organisasjoner.

Helsedirektoraet ønsker å styrke arbeidet på feltet ”Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltagelse” i kommunene.
Det er Kristiansand kommune og tjenesten ”Fritid med
Bistand” som har prosjektansvaret for denne satsningen.
Det er opprettet et faglig nettverk hvor allerede 52 kommuner og bydeler deltar. Nettstedet www.fritidforalle.no
har allerede blitt en nasjonal idébank.

Målsettingen for pilotprosjektet er:
• å se nærmere på tilrettelagt deltagelse i vanlige lag
og organisasjoner,
• å øke kunnskap og bevissthet om
utviklingshemmedes muligheter,
• å øke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner
og ansatte i kommunene og bydelene som arbeider
med å utforme aktiviteter og tiltak.
LUPE vil være en slik organisasjon som NAKU kan
samarbeide med i dette kartleggingsarbeidet. Prosjektet
kan vi følge gjennom NAKU sine hjemmesider.
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Helsedirektoratet peker på at støttekontakttjenesten kan
organiseres innenfor tre hovedløsninger:
• individuell støttekontakt
• Deltagelse i aktivitetsgruppe
• Et individuelt tilbud i samarbeid med en
frivillig organisasjon
Vi har mange fritidsorganisasjoner i Norge, og for de
fleste er deltagelse i en eller flere aktiviteter viktig for å
oppleve samhold og mening med tilværelsen.

Deltagelse i fritidsaktivitet er i dag like naturlig som å gå
på skole eller arbeid. For noen oppleves slik deltagelse
vanskelig. Noen trenger derfor bistand for å kunne delta
aktivt og i en sosial sammenheng. Et slikt bistandsbehov
kan være varig, eller det kan være mer tidsbegrenset.
Kristiansand kommune var den første kommunen som
tok i bruk arbeidsmetoden Fritid med bistand. Erfaringene fra alle kommuner og bydeler som benytter denne
metoden synliggjør at mennesker med utviklingshemning
har like gode muligheter som andre til å bli inkludert i
fritidsaktivteter på egne premisser dersom de får rett bistand til rett tid.
Mer informasjon om arbeidsmetoden Fritid med bistand
kan du lese på nettstedet www.fritidmedbistand.no

Peder Morsets folkehøgskole
har et teaterprosjekt hver år
Personlig utvikling og økt kompetanse er hovedmålet
for alt arbeid ved folkehøgskolen. For å nå hovedmålet
vektlegges:
• Samhandling
• Aktiv deltagelse som gir gode opplevelser
• Mestring
• Selvstendighet
Den som er med i et teaterprosjekt, blir synlig og viktig.
Den sosiale samhandlingen er ikke ”på lissom”, den er
nødvendig for å få arbeidet til å fungere.
Teater blir et middel for å få opplevelsen av å være viktig og del av en sammenheng, ikke sitte ved siden av og
vente, for så å gjøre noe som andre kan gjøre fortere og
bedre.
Teater er en metode som brukes til å våge å være synlig.
Når en blir synlig, blir en mer virkelig både for seg selv
og andre. Når en har begynt å våge, er det lettere å fortsette. Livet blir mer innholdsrikt, og en lærer å stole på
seg selv.

GRÅT UTAN TÅRAR
Av medlem Anne Helene Eide

Det finnes ein song som du ikkje heilt klarar å nå.
Du strekker deg stadig etter nye mål,
men sorgen den finnes fortsatt der.
Det at vi ikkje er heilt like du og eg, det er sant.
Men, treng vi å vere det?
Lat oss streve etter at vi utgjer eit mangfald,
lat sola gløtte gjennom skyane.
Smil gjennom tårar.
Vi tek eit steg om gangen.
Lat oss smyge, klatre over og løyse opp alle hindrar.
Lat oss ikkje sjå oss tilbake når det ikkje høver.
Gje meg handa di, so legg vi oss i veg.
Du snublar og gråter, tenk om det kunne falle
fleire tårar frå mine kinn.
Du prøver å blinke til meg, eg forstår deg nok.
Det finnes ein gråt utan tårar.
Kanskje du og kan legge merke til den linne vinden no.
Solgangsbris. Eg seier amen, tek deg atter inn til meg.
Eg kan kjenne hjartet ditt banke mot mitt.
Då fyrst let eg meg sjølv lov til å kjenne
på at det er godt å vere to… To som ikkje forstår alt
som blir sagt og gjort gjennom ein dag.
Eg kan unne meg kvile etter ei strevsam tid.
Det er godt når det blir stilt rundt oss,
når det er slik som no.
Eg kan unne meg sjølv å kvile i dette at
når det blir stilt, so har eg likevel deg.
Kvile i stilla, og late rosene som blir strøydd
ligge i fred, fram til ein ny dag.

Du finner mer stoff om teaterprosjektet til Peder Morsets
folkehøgskole på NAKU sine hjemmesider. Fylkeslaget
for Trøndelag besøker skolen i høstsemesteret og vil
bringe mer stoff fra undervisningsprosjektene i ”Under
Lupen”. Følg med!
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Notiser

Filmen - ”Monsiaden – Idrett for alle” ute til salg
Av Espen Wingård

Monsiaden har blitt kalt «Vanylvens vakreste eventyr», og er et årlig fenomen i månedskifte mai/juni.
Arrangement er et høydepunkt for rullestolbrukere og andre med omfattende funksjonshindringer deltar
sammen med sine personlige medhjelpere. Sammen med presentasjonen av filmen bringer vi et par bilder fra
lekene. Initiavtivtaker Mons, er personen med grønn t-skjorte på bildet til venstre.
Idrettsmannen, Mons Sandnes som også er tidligere
lensmann i Vanylven, er primus motor, og så tidlig at det
var behov for et arrangement hvor man satte fokus på
idrett for alle uannsett. Ideen om den første Monsiaden
ble født og feirer neste år 15 års jubileum.
Første del av dagen tek deltakarane del i friidrett (60 m,
400 m, lengdehopp, kast med liten ball), aktivitetsløype
og bocciaturnering. Alle som tek del får utdelt enten
medaljer eller pokal.
Endelig er dette arrangmentet og den gode ideen gjort
tilgjengelig for alle i form av en egen dokumentarfilm –
med den dekkende tittelen «Idrett for alle». Kai Johnny
Thue Venøy frå Vanylven som er 3. års mediastudent ved
Høgskulen i Volda tok på seg den omfattende oppgaven
å feste konseptet Monsiaden på film. Resultatet er en
rørende fortelling om ildsjelene og deltakerne. Vi blir tatt
med på forberedelsene av lekene, og det som for mange
er den beste dagen året, nemleg ”Monsiadedagen”.
Venøy, som har flere mindre filmproduksjoner bak seg,
har laget en hyllest til arrangementet som betyr ufattelig
mye for denne gruppen av våre medmenneske. Venøy har
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sett på Monsiaden med et ungt og moderne filmøye som
vil treffe og inspirere gamle som unge.
“Monsiaden – Idrett for alle” er filmen du må se. Den inneholder alle aspekt som hører med i en dokumentarfilm;
kjærlighet, entusiasme, lengsel og håp, men framfor alt
får vi eit inntrykk av hva ekte idrettsglede er.
Det er et ønske med filmen å spre Monsiade ideen videre
utover landet. Filmen er en sterkt konsentrert inspirasjonskilde for nye ildsjeler der ute, som vil være med på å
gjøre en forskjell for de mest takknemlige.
Du kan kjøpe filmen ved å kontakte Mons Sandnes
direkte på telefon 700 20 092 eller sende en e-post til
kulturkontoret i Vanylven: jermund.rekkedal@vanylven.
kommune.no
Vil du se en liten teaser av filmen kan du gå inn på følgende link: http://media.vanylven.kommune.no/kultur/
monsiaden.html
Prisen er kr 149.- + frakt.

FORSLAG TIL NY VERGEMÅLSLOV
ER LAGT FRAM!
Odelstingsproposisjon 110-2008/2009 (Finnes på nettet
under ”regjeringen.no” ble lagt fram 4.september.
Den vil innebære store forandringer.
Her er noen punkter i all fart:
* Departementet mener en bør begrense bruken av
advokater som verge.
* Utvalget som har jobbet med ny vergemålslov påpeker
at det kan være naturlig å velge pårørende som verge.
Det mente LUPE også i sin høring, og NFU har
kommet etter og er nå enige med oss! Departementet
peker dog på at det ikke alltid er den beste løsningen å
velge pårørende.
* Personer som skal oppnevnes som verge,
plikter å legge fram politiattest. Dette gjelder ikke
nærstående(ektefelle eller samboer, barn, barnebarn,
foreldre)
* Hvert fylke blir et vergemålsdistrikt (Oslo og Akershus
felles).
* Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet.
* Fylkesmannen skal gi vergene i sitt distrikt nødvendig
opplæring, veiledning og bistand.
* Fylkesmannen kan i særlige tilfeller bestemme at
distriktet skal betjenes ett eller flere kontorer og fastsetter området det enkelte kontoret skal ha ansvaret for.
* Sentral vergemålsmyndighet for hele landet skal
behandle klager over fylkesmannens vedtak og
føre tilsyn med fylkesmannens oppgaver etter
vergemålsloven.
* Tidligere fattede vedtak iflg. gammel vergemålslov vil
være gyldige fortsatt, men fylkesmannen har rett til å
oppheve vedtakene og fatte nye vedtak.
Det skal bli spennende å se hvordan den nye loven og
den nye vergemålsmyndigheten vil fungere. Blir det
større grad av likebehandling?

Forskningsarbeid om
utviklingshemmede
På LUPEs likemannssamling i mai 2009 innledet BrittEvy Westergård til et meget inspirerende hovedtema,
se Under Lupen nr 2/09 side 11.
Deltakerne vurderte hovedtemaet som meget godt.
Britt-Evy Westergård har nå startet et doktorgradsarbeid om eldre personer med utviklingshemning, som
jobber med egne livsfortellinger i samarbeid med
sine nærmeste tjenesteytere. I detter forskningsarbeidet er det viktig å intervjue både eldre personer med
utviklingshemning og tjenesteytere:
- personer over 45 år med utviklingshemning
som ønsker å bli intervjuet og jobbe med
egne livsfortellinger
- personer som arbeider i tjenester til eldre
personer med utviklingshemning og som
har erfaring med livshistoriearbeid
LUPEs styre vet at Britt-Evy Westergård er en seriøs
forsker, og anbefaler at både eldre personer med utviklingshemning og tjenesteytere kan ta kontakt for å
medvirke:
Britt-Evy Westergård
Mobil: 993 56 380
E-post: bew@aldringoghelse.no

Tar tak i 17 utfordringer

Åse Dvergsdal, Drangedalsposten 30.06.09
Prosjekt Medborgerskap skal hjelpe mennesker med
funksjonshemming i Drangedal. Handlingsplanen som nå
er vedtatt beskriver 17 utfordringer, som bør prioriteres.

Å ha et arbeid, en aktivitet og en fritid som oppleves
som meningsfull. Det er en målsetning ved prosjektet
Ivar Tolstad Medborgerskap. Tanken er å tilrettelegge og hjelpe mennesker med en funksjonshemming i Drangedal, slik at de
kan delta i samfunnet selv om de har en funksjonshemHØSTFEST I TELEMARK
ming. I rapporten som nå er ferdig, beskrives 17 konkrete
utfordringer for mennesker med funksjonshemming. Det
På grunn av kollisjoner med flere store
er nevnt forslag til tiltak, som alle skal ha en korttidshoarrangementer for utviklingshemmede må
risont. Målsetningen er å gjennomføre tiltak for å løse uthøstfesten utsettes.
fordringene innenfor en periode på to år. Rådmannen har
Den blir da til
tidligere uttalt at han har tro på at mange av utfordrinVINTERFEST 28. februar 2010 kl. 17.00
gene kan løses. Økonomiske aspekter er til nå ikke belyst
på Årnes kafeteria ved Gvarv.
i saken. Noen av tiltakene vil kreve ressurser utover det
Brev sendes ut på nyåret.
som er til rådighet i dag, og må i tilfelle fremmes som
egne saker. Andre tiltak vil være gjennomførbare innenHilsen styret i LUPE Telemark
for tilgjengelige ressurser.
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Debatt

Ansvar for vår neste (2)
Tekst og foto: Tore Gulbraar, leder i Trøndelag fylkeslag av LUPE

I ”Under Lupen” nr. 2/2009 refererte vi fra et møte i
Trøndelag fylkeslag av LUPE med Odd Anders With som
foredragsholder. Møtetema var et forskningsprosjekt om
undersøkelse av gravide kvinner i 12. svangerskapsuke
for å avdekke alvorlige utviklingsavvik. With gikk sterkt
ut mot undersøkelsen og hevdet at det kunne føre til flere
aborter, slik at vi endte opp i et rent sorteringssamfunn.

står sterkt i kvinnens bevissthet. Opp mot 90 % prosent
velger abort når det er påvist kromosonfeil hos fosteret.
I slike tilfelle er det ikke nok med ultralydundersøkelser,
fostervannsprøver er det som i dag helt sikkert kan fastslå om et barn har Downs syndrom eller ei. I fremtiden
vil vi få enklere og mindre risikofylte undersøkelsesmetoder som kan stille diagnose tidligere.

Dette er vanskelige spørsmål å ta stilling til for oss foreldre og veldig følelsesladet. For å få flere nyanser inn i
problemstillingen har jeg hatt en samtale med forsker og
filosof Berge Solberg ved Institutt for sosialt arbeid og
helsevitenskap, NTNU i Trondheim.

Berge Solberg sier at budskapet fra tester og aborter ved
Downs syndrom behøver ikke å tolkes som samfunnets
nedvurdering av eksisterende personers livskvalitet.
Ingen får barn for barnas skyld. Vil man bli foreldre så
har man drømmer og visjoner om hva foreldreskapet skal
inneholde. Abort dreier seg hovedsaklig om livsplanlegging og hvilket liv en selv ønsker å leve.

Solberg sier at det kan være langt fram før slik forskning
kan finne sted ved Nasjonalt senter for fostermedisin som
har planlagt undersøkelsen. For tiden er prosjektet til
behandling i et regionalt etisk råd hvor en også vurderer
juridiske forhold opp mot Bioteknologiloven.
Solberg understreker at det er foreldrene som skal ta
avgjørelsen om abort, ikke samfunnet. Men foreldreparet har krav på er relevant veiledning. Nå er det uhyre
vanskelig å gi en slik veiledning uten å legge føringer på
kvinnens valg. Foreldre med funksjonshemmede barn vil
nok også komme til kort i en slik situasjon.
Målet er å komme fram til en ikke-dirigerende veiledning
som bygger på nøktern informasjon. Vi må i veiledningssituasjonen verken romantisere eller forferdeliggjøre.
Solberg advarer sterkt mot en rådgivning som konkluderer med at det beste er å ta abort av hensyn til samfunnet.
Men heller ikke argumentene som Odd Anders With fører
i marken, er forenlig med ikke-dirigerende veiledning.
Det blir også et argument i samfunnsperspektiv, redselen
for sorteringssamfunnet.
Norge har i dag et høyt antall provoserte aborter, vi snakker om fra 13. til 15.000 pr. år, som regel utført før utgangen av 12. svangerskapsuke. Aborter som er foretatt på
grunn av egenskaper hos barnet, foretatt mellom 12. og
22. uke, ligger på ca. 200.
Mange er i dag for fri abort, men ikke på grunn av fosterets egenskaper. Ønsket om å føde et helt friskt barn
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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.

Erna Drønnesund, Midøy, 6475 Midsund

71 27 97 30 / 411 62 851

ernad@online.no

2. vararepr.:

Harald Hansen, Djupedalen, 6740 Selje

57 85 99 74 / 986 49 364

mkvameha@online.no

3. vararepr.

Frøydis Lange, Folke Bernadottesvei 43, 0862 Oslo

22 58 01 85 / 922 08 880

Oslo og Akershus

Eva Pavels Wilhelmsen, Finstadsvingen 26, 1400 Ski

64 87 39 69

eva.pavels.wilhelmsen@multiconsult.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 99 74 / 986 49 364

mkvameha@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

Helga Jørgensen, 9302 Rossfjordstraumen

908 71 580

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

Jann-Oskar Granheim, Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes

932 11 937

jann-osk@online.no

Landsstyret

Fylkesledere

Fylkeskontakter
Vestfold
Annet
Redaktør

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 2009 kr 200,-.

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

Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo
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Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med
psykisk utviklingshemming i kommunen.
Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet
AKERSHUS

HORDALAND

Asker kommune

Fjell kommune

Pleie og Omsorg

Tlf. 66 90 90 00 - Fax. 66 90 13 58
E-mail: asker.kommune@asler.kommune.no
www.asker.kommune.no

Nittedal kommune

Enhet for helse avd. psykisk Helse
Tlf. 67 05 90 00 - Fax. 67 07 22 70
E-mail: postmottak@nittedal.kommune.no
www.nittedal.kommune.no

Oppegård kommune

Tlf. 66 81 90 90 - Fax. 66 81 89 89
E-mail: postmottak@oppegard.kommune.no
www.oppegard.kommune.no

AUST-AGDER
Arendal kommune

Mestring og Rehabilitering

Tlf. 37 01 30 00 - Fax. 37 01 30 13
E-mail: postmottak@arendal.kommune.no
www.arendal.kommune.no
Sammen kan vi

FINNMARK
Hammerfest kommune

Tlf. 78 40 20 00 - Fax. 78 42 25 20
E-mail: postmottak@hammerfest.kommune.no
www.hammerfest.kommune.no

Kvalsund kommune

Odda kommune

Tlf. 53 65 40 00 - Fax. 53 65 40 01
E-mail: epost@odda.kommune.no
www.odda.kommune.no

Ullensvang Herad
Psykiatritjenesten

Tlf. 53 67 15 00 - Fax. 53 67 15 01
E-mail: postmottak@ullensvang.kommune.no
www.ullensvang.kommune.no

MØRE og ROMSDAL
Kristiansund kommune
Dale Dagsenter

Tlf. 71 57 50 00 - Fax. 71 57 40 35
E-mail: postmottak@kristiansund.kommune.no
www.kristiansund.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
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

Tlf. 78 41 55 55 - Fax. 78 41 55 50
E-mail: servicekontoret@kvalsund.kommune.no
www.kvalsund.kommune.no

NORD-TRØNDELAG

Sør-Varanger kommune

Tlf. 74 32 48 00 - Fax. 74 32 48 01
E-mail: postmottak@hoylandet.kommune.no
www.hoylandet.kommune.no

Tjenesten for funksjonshemmede

Tlf. 78 97 74 00 - Fax. 78 99 22 12
E-mail: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.sor-varanger.kommune.no

HEDMARK
Elverum kommune

Tlf. 62 43 30 00 - Fax. 62 43 31 00
E-mail: postmottak@elverum.kommune.no
www.elverum.kommune.no

Løten kommune

Virksomhetsområde BRA

Tlf. 62 59 30 00 - Fax. 62 59 30 01
E-mail: post@loten.kommune.no
www.loten.kommune.no

Stor-Elvdal kommune

Tlf. 62 46 46 00 - Fax. 62 46 46 07
E-mail: postmottak@stor-elvdal.kommune.no
www.stor-elvdal.kommune.no
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Tlf. 56 32 64 00 - Fax. 56 32 65 00
E-mail: postmottak@fjell.kommune.no
www.fjell.kommune.no

Høylandet kommune

Leka kommune

Tlf. 74 38 70 00 - Fax. 74 38 70 10
E-mail: post@leka.kommune.no
www.leka.kommune.no

Stjørdal kommune

Tlf. 74 83 35 00 - Fax. 74 83 35 99
E-mail: postmottak@stjordal.kommune.no
www.stjordal.kommune.no

OPPLAND
Gran kommune

Tlf. 61 33 84 00 - Fax. 61 33 85 75
E-mail: postmottak@gran.kommune.no
www.gran.kommune.no

Vestre Toten kommune

Tlf. 61 15 33 00 - Fax. 61 15 35 55
E-mail: post@vestre-toten.kommune.no
www.vestre-toten.kommune.no

Organisasjonen
OVERSIKT OVER ANSVARS- OG SPESIALOMRÅDER
FOR MEDLEMMENE I LANDSSTYRET
AJOUR PR. 1. oktober 2009

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

Thor

Hjemmetjenester/ sosialtjenesteloven
Tvang og makt, §4A

Ole

Turid

Helga

X

Hjelpeverge, verge-målslov

Opplæring: Skole, førskole, videregående,
voksenopplæring

Helse, speshelsetj., kordinering, hab/rehab

X
X

Rettshjelp

Arbeid, dagaktiviteter

Personlig økonomi:
Pensjon, trygd, andre ytelser

X

X

Brukermedvirkning

X

Likemannsarbeid

X

ROGALAND
Time kommune

Tlf. 57 77 60 00 - Fax. 51 48 15 00
E-mail: postmottak@time.kommune.no
www.time.kommune.no

Eigersund kommune
Psykisk Helsetjenste

Tlf. 51 46 33 10 - Fax. 51 46 80 39
E-mail: post@eigersund.kommune.no
www.eigersund.kommune.no

SOGN og FJORDANE
Lærdal kommune
Psykisk helsevern

Tlf. 57 66 95 00 - Fax. 57 66 68 09
E-mail: post@laerdal.kommune.no
www.laerdal.kommune.no

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Erna

X

X

X

X

Frøydis

X

X
X

X

X

X
X

Sorgarbeid

Ferie, fritid, kulturtiltak

X
X

X

Arv

Bilkjøp

X

X

Bygging, husbank

X

X

X

Erstatning for skade

Ivar

X

Betaling for tjenester

Enkeltvedtak, individuell plan, klage på
vedtak

Harald

  X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

SØR-TRØNDELAG
Frøya kommune

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

Klæbu kommune

Tlf. 72 83 35 00 - Fax. 72 83 35 01
E-mail: postmottak@klabu.kommune.no
www.klabu.kommune.no

Røros kommune

Tiltak for utviklingshemmede

Tlf. 72 41 94 00 - Fax. 72 41 94 09
E-mail: postmottak@roros.kommune.no
www.roros.kommune.no

ØSTFOLD
Hvaler kommune

Tlf. 69 37 50 00 - Fax. 69 37 50 01
E-mail: postmottak@hvaler.kommune.no
www.hvaler.kommune.no
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