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Lederen

nye ord er lagt til
politikerbyrden
I

2014 ble det oppnevnt et utvalg som fikk i oppgave å
analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige
for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til
mennesker med utviklingshemming.
Utvalget, kalt «Kaldheim-utvalget», la frem sin utredning
i dokumentet NOU 2016:17, hvor det skisseres 8 løft som
må gjøres for å sikre grunnleggende rettigheter for
utviklingshemmede.
Det er mye som har hendt siden «Ansvarsreformen» på
nitti-tallet. Mye har blitt bedre, ikke minst når det gjelder
bolig og tekniske hjelpemidler. Det som plager oss mest i
dag, er imidlertid fraværet av kompetanse og kunnskap.
Dette området har utvalget viet kun to sider. Du verden!
Det er ikke gitt hvem som helst å arbeide med utviklingshemmede. De menneskelige egenskapene er veldig avgjørende for at dette skal oppleves bra. Foreldre møter
profesjonelle alt fra tiden da diagnosen stilles på fødestuen, i
møte med helsestasjonen, personalet i barnehagen, lærerne
på skolen, omsorgspersonene i boligen, koordinatoren m.fl.
Hvordan blir vi som pårørende møtt – vi som vil tale vår
sønn/datter eller søsken sin sak, eller ønsker å formidle hva
vi mener er best for den det gjelder? Hvordan oppfatter de
oss? Blir vi de brysomme foreldrene/pårørende? Hva med
omsorgen til den utviklingshemmede?
Utdanningsinstitusjonene i dag rekrutterer i all hovedsak
forskere uten nødvendig kjennskap til aktuelle brukergruppe.
Høyskolene ansetter etter hvert bare lærere med doktorgrad. Det er betenkelig at mange av disse er uten klinisk
erfaring. De har ikke «sett en utviklingshemmet» for å sette
det på spissen. Like fullt er de satt til å lære bort teori
og kunnskap som skal omsettes i praksis i arbeidet med
utviklingshemmede.
Utvalget burde vist til «NOU 1994:8, Kompetanseutvikling i
arbeidet for psykisk utviklingshemmede». Denne utredningen
gir en meget god redegjørelse av kompetansebegrepet i
arbeidet med utviklingshemmede – en redegjørelse som er
høyst aktuell også i dag. Man kan godt børste støvet av den.
NOU 2016:17 er en utredning bestående av bortimot én million
tegn og 134 951 ord. Dette skal politikere og myndigheter
forholde seg til for å forsøke å bedre hverdagen til
utviklingshemmede. Vi forventer at det blir «tegn til tale» og
«ord til handling».
Yngvar Hurlen
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Taktil berøring
Charlotta Sigte, Miljøterapeut ved RRD
Legitimert Fysioterapeut
Bachelor grad i Kinesisk Medisin og Akupunktur

V

ed «Stiftelsen Ragna Ringdal Dagsenter» tilbyr vi
behandlingsformen «Taktil berøring». Metoden er godt
egnet for vår brukergruppe med varierende funksjonshemminger.
Vi har brukere med psykisk utviklingshemming, multifunksjonshemming, spastisitet i muskulatur i større eller
mindre grad, sansetap og autisme. Mange har kroniske
smerter betinget sin funksjonshemming og uro og angst
grunnet kognitive evner eller sansetap.

Hvordan behandlingen utføres
«Taktil berøring» innebærer en behandling med jevne
lette stryk etter et bestemt mønster og under en lengre
varighet. Optimalt utføres berøringen på bar hud med
luktfri vegetabilsk olje. Rommet bør være varmt og det
kan med fordel brukes rolig avslappende instrumentell
musikk.
Behandlingen gis av personale som har gjennomført
kurs ved «Dine sanser», Medicinskt Kursforum. Utdanningen har eksistert siden 1990 og er utviklet av barnevernspedagog Gunilla Birkestad.

har reseptorer som registrerer forskjellige stimuli som
berøring, smerte, varme, kulde, trykk og vibrasjon.

Oxytocin
Ved berøring over tid, som ved en taktilbehandling, frigjøres
og aktiveres et hormon i hjernen som kalles Oxytocin.
Dette er noe man ønsker og etterstreber i behandlingen.
Oxytocin aktiverer den del av det autonome nervesystemet som har med ro og hvile å gjøre. Det hjelper
med avspenning og kan hjelpe med å redusere smerter
årsaket av spente muskler, enten ved stress og uro eller
kronisk spastisitet.

Mage- og tarm funksjonen
Hos mange av våre brukere er mage-tarm problematikk
vanlig. Siden man også stryker i bestemte mønster over
magen vil man ofte kunne forbedre denne gjennom å
påvirke perialstikken.

Forutsigbarhet og avgrensning

Mål med behandlingen

Behandlingen utføres i en bestemt rekkefølge og i
samme mønster hver gang. Man bevisstgjør og avgrenser
kroppens forskjellige deler. Brukeren vet hver gang hva
som skal skje og når det skjer. Det inngir trygghet som
igjen hjelper de positive effektene av avspenning.
I og med at man optimalt behandler hele kroppen hjelper
det brukerens bevisstgjøring av egen kropp og grenser.

Det viktig å sette seg mål for den enkelte bruker for å
kunne evaluere ønsket effekt. Noen ganger velger man å
utføre deler av behandlingen og andre ganger hele. Det
er viktig at brukeren opplever tiltaket som lystbetont.
Gradvis tilvenning kan være en nødvendighet.

Mekanismer

Sansestimulering

Huden er kroppens største sanseorgan. Berøring er et
helt grunnleggende behov hos alle mennesker. Huden

Man ønsker fremst å stimulere berøringssansen. Man
bruker derfor nøytrale oljer uten lukt. I tillegg bruker
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man rolig instrumentell musikk. Også den for å fremme
avspenning og tilstedeværelse i behandlingssekvensene.
Mange funksjonshemmede har ikke anledning til å ta
på sin egen hud. Behandlingen er dermed et verktøy for
å få gi nødvendig hudstimulering til de mennesker som
trenger dette.

Oppsummering
Ved «Stiftelsen Ragna Ringdal Dagsenter» opplever vi
«Taktil Behandling» som et meget godt og nødvendig
tilbud. Vi er heldige som har mange terapeuter utdannet
i dette, noe som gir oss mulighet til å bedre hverdagen

for flere av våre brukere. Berøring kan være mye mer
enn denne metoden. Vi opplever dog at gjennom å
bruke behandlingen som et regelmessig tiltak, ivaretar vi
brukeres helse og velvære på en strukturert måte som
evalueres kontinuerlig.
Kildehenvisning: «Kompendie Taktil Utdanning Modul 1-7
Medisinsk Kursforum forlag 2014-2015».
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I

ndustrihuset: Hun startet opp og er prosjektleder for «TV
Bra», kanalen for mennesker med utviklingshemming.
Hun hadde søkt om midler fra «Extra-stiftelsen», men
turte ikke håpe på noe.
– Vi har søkt om penger over alt. Vi har blitt skuffet
mange ganger, sier Camilla Kvalheim og tviholder på
gavesjekken med 775.000 kroner på.
«TV Bra» får tilsvarende beløp i tre år framover.
Generalsekretær Hans Christian Lillehagen hadde tatt
turen fra Oslo for å dele ut støtten. Han berømmet
kvaliteten som den lille TV-redaksjonen står for.
– Det er fantastisk det dere har fått til. Dere har
blitt kjent langt utover landet og også langt utenfor
målgruppen med det viktige innholdet dere presenterer,
sa han.

Gigantløft
Camilla Kvalheim tørket en tåre, takket, bukket og klemte.
– Dette er gigantløft for oss. Nå kan vi for alvor kjøre i
gang med planene våre, sier hun.
Og planen er «Bra TV», et fast TV-program bygget opp
av frilansere fra hele Vestlandet.

– En slags Vestlandsrevyen for oss, forklarer Kvalheim.
Hun vil kurse frilanserne i redaksjonslokalene i Bergen, så
sende dem tilbake for å lage reportasjer fra egen hverdag.
– Dette ville det ikke blitt noe av om ikke denne støtten
hadde kommet, sier hun.
I dag har «TV Bra» tre faste reportere, pluss to frilansere
som jobber her i byen.
– Vi tror «TV Bra» gir stolthet og styrker samholdet
blant mennesker med utviklingshemming. I tillegg til
vanlige reportasjer har vi også fokusert det på som er
vanskelig, som ensomhet og utenforskap, sier Kvalheim.
Hun ble hyllet av sine medarbeidere i går.
– Hun er super sjef. Jeg er så takknemlig for å være
her, sier reporter Kristoffer Tafjord (19). Han har vært i
redaksjonen i to måneder og jobber mye.
– Det er deilig å komme hjem etter en slitsom dag på
jobben, men det er slik det skal være, sier han klokt.
– Nå skal vi vise Norge at vi er her. Vi skal bli et bedre
talerør for oss som er litt annerledes, sier Jan Magne Vik
(36).

Magne Vik Sletten, Trygve Knag og Nicholas Moe. TV Bra fikk 750.000 kroner fra Extra-stiftelsen for arbeidet sitt.
TV Bra har sprunget ut fra Nordnes Verksteder.

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende LUPE inviterer til

Ellevill glede da TV Bra
fikk sikret økonomien

Sentral
likemannsamling
Olavsgaard Hotell, Skjetten.
Torsdag 8. – Lørdag 10. juni 2017

Dag Bjørndal

Tema i år:
• NOU 2016: 17 På lik linje
• Aldring og Helse
• Velferdsteknologi
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TId:
Samlingen starter med
middag torsdag kl. 20:00
Avsluttes lørdag kl. 16:00

Påmelding:
Innen 16. april på e-post til:
landsstyret@landsforbundet-lupe.no
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NAKU

år
Tekst og foto: Tore Gulbraar

Eldretreff
i regi av
Trøndelag
fylkeslag
E

n ny møteform for oss som har tilknytning til personer
med utviklingshemming har sett dagens lys i Trøndelag
etter initiativ fra styret for Trøndelag fylkeslag av LUPE.
Før jul ble vi invitert til et av distriktets hoteller til et
hyggesamvær hvor vi ble påspandert deilig middag med
tilhørende kaffe og kaker. Her gikk praten både om løst
og fast. Særlig snakket vi om de utviklingshemmede
i dagens situasjon, men også om turer og andre tiltak
vi har hatt nå gjennom 20 år til beste for de som står
sentralt i arbeidet vårt. Vi har alle blitt eldre, ingen tvil om
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det, men vi brenner fortsatt for saken og følger godt med
i dagens debatt.
Midlene til denne sammenkomsten har vi fått fra
Trondheim Seniorråd, men også fra en minnegave i
forbindelse med at et av våre medlemmer har gått bort.
Og ikke å forglemme de mange utlodninger som et lag
som vårt har hatt mange av, noe som også fant sted
denne kvelden.
Alle landets kommuner er nå pålagt å ha et eldreråd
eller seniorråd som også kan dele ut midler til saker
som har spesiell interesse for eldre mennesker. Ved å
gå inne på kommunens hjemmesider vill dere finne alle
relevante opplysninger om eldrerådenes funksjon i tillegg
til søknadsfrister etc. i forbindelse med tildeling av midler.
Naturlig nok var vi i mange år primært opptatt av barneog ungdomstilbudet til utviklingshemmede. Årene går
fort og våre utviklingshemmede har blitt middelaldrene.
Selv har jeg blitt en gammel mann, 82 år, for å si det
rett ut, og vår datter fylte 50 år nå i høst. Men vi er altså
et forbund hvor både utviklingshemmede og pårørende
kaller på oppmerksomhet. Og da er det godt å få komme
sammen. Slik jeg ser det har uttrykket pårørende fått en
ny dimensjon.
Tusen takk for en hyggelig kveld og takk til Trondheim
seniorråd. Vi vil så gjerne møtes igjen!

V

i i LUPE har deltatt på et stort jubileumsseminar den
6. okt. 2016 hvor denne viktige institusjonen fylte 10
år. Sammen med NFU har vi vært med alle disse 10 årene.
NAKU har vært en del av Høgskolen i Sør- Trøndelag og
er nå en integrert med universitetet i Trondheim, NTNU.
Denne delen av universitetet har undervisningslokaler og
kontorer på Tungesletta som bl.a. utdanner vernepleiere
som er et populært studium i Trondheim. NAKU disponerer
øverst etasje i et stort bygg som er avsatt til kontorer,
møtelokaler og andre fasiliteter som er nødvendige for
virksomheten. NAKU har 9 ansatte og ledes av professor
Karl Elling Ellingsen.
Forkortelsen NAKU står for «Nasjonalt kompetansemiljø
om utviklingshemming» og har som hovedoppgave å
utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår
for personer med utviklingshemming. Dette er og blir en
nettbasert institusjon hvor fagfolk av alle slag innenfor
feltet kan til enhver tid bli oppdatert og hente kunnskap
og faktaopplysninger.
Sentralt i virksomheten er kunnskapsbanken, denne
fungerer som en veiviser til kunnskap om tjenester til
personer med utviklingshemming. Her finner du artikler,
filmer, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til de aller
fleste temaene NAKU har befatning med. Stoffmengden
er enorm, faktisk Nordens største kunnskapsbank.

Karl Elling Ellingsen som nettopp har mottatt en minneplate fra «NAKU» sin amerikanske samarbeidspartner.
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Du må bare prøve selv, gå inn på www.naku.no og grav deg
ned i bankens mange ganger og krinkelkroker. Stoffet er
i aller høyeste grad akademisk og retter seg ikke direkte
mot oss foreldre, men mot fagfolk på mange plan som har
utviklingshemming som arbeidsfelt.
I kurslokalene finner vi et større oppslag som sier
noe mer om hva kunnskapsbanken inneholder og hvilke
fagfolk blant mange andre som drar nytte av banken.
Teksten gjengis her:
Kunnskapsbanken til NAKU er en veiviser til kunnskap
om tjenester til personer med utviklingshemming. Her
finner du artikler om forskning, lovverk, statlige føringer,
gode praksiseksempler og filmer.

Jeg bruker www.naku.no mye i mitt arbeid som
fagkonsulent. Her finner jeg mye nyttig fagstoff og
informasjon. Både som jeg bruker selv, og som tips og
informasjon til egen lesning for andre for virksomheten
ute i avdelingene våre.

Under en kaffepause slår jeg av en prat med to av seminardeltagerne som på hver sin måte er sentrale personer i å
skape gode levekår for våre utviklings hemmede.
Den ene er forbundsleder Jens Petter Gitlesen i Norsk
Forbund for utviklingshemmede, NFU. Jens Petter Gitlesen
bor med stor familie på Sola, og han og samboeren har
en datter på 15 år med Downs syndrom. Gitlesen er
universitetslektor fra Universitetet i Stavanger, men har
nå permisjon å kunne jobbe som forbundsleder på fulltid.
Den andre er Jon Tøssebo. Han er velkjent for oss som
har arbeidet for og med utviklingshemmede i mange
år. Jon Tøssebro er dr. polit. i sosiologi og professor i
sosialt arbeid ved NTNU fra 1997 og er mye benyttet
som foredragsholder på kurs og konferanser. Hans
primære forskningsinteresse er samfunnsrelaterte
problemstillinger knyttet til funksjonshemming. Dette
har særlig dreid seg om avvikling av institusjoner, en
inkluderende skole, familier med funksjonshemmede
barn og levekår i tilknytning til arbeidslivet. Som toppakademiker har professor Tøssebro vart direktør ved NTNU
Samfunnsforskning siden 2014.

Ansatt i kommune

Mulighetene gjennom så stort nettsted er ganske
unikt i forhold til å søke etter fagkunnskap. Materialet er godt sortert og det er lett å finne fram.
Ansatt hos fylkesmannen

Primært er det kunnskapsbanken som benyttes
for å innhente informasjon om ulike diagnoser.
Dette er til god hjelp i forberedelsene til dommeravhørene
der det er viktig å ha god kjennskap til de ulike utfordringene ved de ulike diagnosene.
Ansatt i Kripos

Vi bruker kunnskapsbanken flere ganger i uka for
å forberede undervisning til vernepleierstudentene.
Her finner jeg kunnskap om alt som har med utviklingshemming å gjøre.
Høgskolelektor
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Til stede under tilstelningen var også en stolt Karl
Elling Ellingsen som mottok en minneplate fra NAKU sin
amerikanske samarbeidspartner Dr. Brent Askvig, direktør
for North Dakota Center for Persons with Disabilities,
NDCPD, ved Minot State University. Brent Askvig som er av
norsk avstamning berømmer NAKU sitt forskningsarbeid
og ikke minst presentasjonen av arbeidet som er tilgjengelig for fagfolk også på den den andre siden av
Atlanteren.
Det er ingen tvil om at Karl Elling Ellingsen er en ressursperson for oss i Norge. Han er utdannet vernepleier, har
doktorgrad innen helsevitenskap og sosial omsorg og
er professor i funksjonshemming og deltagelse. Han
har bred erfaring innenfor utdanning og arbeid i helseog omsorgssektoren. Vi burde være stolte av at vår
organisasjon har fått delta i NAKU i alle disse 10 årene.
Jeg tar med et bilde her av en utstilling som viser noe av
materialet som NAKU har produsert i årenes løp. Sentralt
her finner vi diverse temahefter, NAKUs informasjonsblad
«Uvikling» og annet opplysningsmateriell. NAKU-bladet
«Utvikling» skal vi merke oss fordi her får vi en masse
leseverdig stoff på papir med gode bilder og reportasjer
fra det ganske land. Redaktører er Laila Hoff Johansen og
Synnøve Aasan. Bladet kommer med fire utgaver i året og
abonnementet er gratis! Bestilles på naku@hist.no eller
skriv til NAKU, Postboks 2320, 7004 Trondheim.

Noe av materialet som «NAKU» har produsert i årenes løp.

Kjærringholmen
Familiecamping
Ovenveien 22
1580 RYGGE
Tlf. 69 28 36 41

Vi gir ei solid faglig utdanning og ein sosial og
kulturell ballast for framtidig yrkesutøving.
Bachelor i vernepleie er eit studium innan helse

Nord Marin A/S
Bedriftsv. 100
3735 SKIEN
Tlf. 35 59 72 22

Nyborg Marine
Equipment AS
6393 TOMREFJORD
Tlf. 974 30 173

Gamlebyen
Psykomotorisk
Fysioterapi

Voldportg. 73
1632GAMLEFREDRIKSTAD
Tlf. 69 32 10 11

Rue
Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

ANONYM
STØTTE

Kongsv 75
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 35 95 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00
www.finnas-kraftlag.no

og sosialfag og er eit godt val for dei som har lyst
å arbeide med menneske. Du får kompetanse til
å arbeide innanfor miljøarbeid, habilitering og
rehabiliteringsarbeid med menneske med
samansette funksjonsvanskar.
Meir informsajon på:
www.hvl.no

Frå 2017 er vi
Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Magnor
H-Vinduet AS

2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 19 20
Aluminium med
trekledning innvendig

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

Norrøna
Bowling AS
Falsengate 12
2317 HAMAR
Tlf. 62 52 03 10

Fygleveien 53
8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

Eidsberg
Regnskapslag

Sjøgata 5
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 10 80

Anton H. Mysensgt 13
1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

Friis
Arkitekter AS
Sentrum 11
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

ProsjektCompaniet AS
Landfalløya 105
3023 DRAMMEN
Tlf. 32 86 00 10
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Nyttig å vite

Tilrettelagt idrettstilbud for funksjonshemmede
som tidligere er etterspurt senest på ledermøte i 2016, se
www.idrettsforbundet.no/funksjonshemmede. Her finner
du informasjon om hvordan starte med tilrettelagt idrett
i ditt lokale miljø.
På dette nettstedet ligger en oversikt over kontaktpersoner i alle særforbund samt de regionale fagkonsulentene i Norges idrettsforbund.
Her finnes blant annet oversikt over tilgjenngelig aktivitetsmateriell, kurs og arrangementer.

FFOs Rettighetssenter
er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og
kronisk sykdom.
Lupe, som medlem av parablyorganisasjonen «FFO»,
minner om at alle våre medlemmer kan kontakte «FFO»
sitt «Rettighetssenter» direkte.
På «Rettighetssenteret» sitter det jurister med erfaring
innen velferdsrettens område. De besvarer og registerer
henvendelser på telefon eller e-post og holder også
kurs og foredrag samt utarbeider dokumentasjon om
brukernes rettstilstand i praksis.
«Rettighetssenteret» er ansvarlig for oppdatering og
utarbeidelsen av informasjonsboka: «Jungelhåndboka».
Den er godt oppbygd og guider deg gjennom lover og
rettigheter innen velfersretten. «Jungelhåndboka» finnes
i dag kun på nett: www.ffo.no/Rettighetssenteret.
For øvrig, har du spørsmål:
23 90 51 55 (åpningstid mandag-torsdag 10.00-14.00)
FFOs hovednummer 23 90 51 50
rettighetssenteret@ffo.no

Hvilke rettigheter har familien?
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene
deres har behov for tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Helsedirektoratet har utgitt
et hefte som er ment å gjøre det lettere å orientere seg i
lovverk og tjenestetilbud. IS-1298, rev. utg. 2013.
For ytterligere informasjon om lover og rettigheter, se
«Jungelhåndboka 2015» (utgitt av FFO) som er å finne på
www.ffo.no, også for utskriftsformat.

Fylkesmannen uttaler etter landsomfatternde
tilsyn i 2016: Mangelfulle system i kommunene.
Personer med psykisk utviklingshemming viser at kommunene har mangelfulle sytem som skal understøtte
disse tjenestene.
Se hva Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sier:
www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag
LUPE vil generelt følge opp disse tilsynsrapportene, ikke
minst ved å tett kontakt med våre representanter i kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne,
samt dialogmøter med Fylkesmannen/Fylkeslegene.
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Fra reionsamling for fotballtrenere fra Trøndelagi
Trondheim. Fra venstre: Tommy Bang-Larssen, som er
klubbutvikler fotball for utviklingshemmede, Ragnhild
Mizda, som er utviklingsansvarlig i «FFU/tilrettelagt
fotball for utviklingshemmede i Norges Fotballforbund»,
og Per Einar Johannessen, fagkunsulent tilrettelagt idrett
for funksjonshemmede.

Valg 2017
Året vi er inne i og de kommende år, vil være av stor
betydning for de utviklingshemmedes fremtidige levekår.
Rettighetsutvalgets innspill i NOU2016:17 vil bli tatt til
videre behandling og til slutt komme til Stortinget. Når
dette skjer er uvisst, men det er viktig at vi alle kjemper
vår sak med å påvirke våre politikere. Har du spørsmål,
kontakt LUPE:
22 22 14 82
landsstyret@landsforbunder-lupe.no
I de kommende måneder før valget vil vi bestrebe oss
med ytterligere tett kontakt med politikerne, ikke minst
via FFOs nye valgkampleder Suzy Haugan:
966 22 740
suzy.haugan@ffo.no

Ny byggeteknisk forskrift Tek 17
Hensikten er å forenkle og forbedre byggereglene og
redusere byggekostnadene i forhold til dagens Tek 10.
Hva vil dette bety for fremtidens tilrettelagte boliger
for blant annet utviklingshemmede.
Forslaget til ny forskrift er ft. ute på høring. LUPE vil via
«FFO» sterkt engasjere seg slik at den nye byggeforskriften
vil fungere optimalt for fremtidens boliger for utviklingshemmede. I senere utgaver av «Under LUPEN» vil den nye
forskriften bli kommentert.

13

Voksenopplæring

Ikke for hvem som helst
å jobbe med

Magne E. Skjetne
Nestleder sentralstyret LUPE

Kari Høium
Førstelektor Høgskolen i Oslo og Akershus
Fakultet for helsefag/Institutt for
atferdsvitenskap, Ba-vernepleie

H
•
•
•
•

ar du som funksjonshemmet behov for mer opplæring for å fungere i hverdagen?
Har du, eller har du vært utsatt for, en sykdom eller
skade som gjør at du har mistet ferdigheter?
Har du behov for vedlikeholdstrening for ikke å miste
ferdigheter?
Har du en ervervet hjerneskade, en utviklingshemming
eller autismespektervanske?
Har du behov for opplæring innen kommunikasjon?

Voksenopplæringsvedtak får du etter sakkyndig vurdering
fra barne- og familietjenesten for barn i din kommune eller
PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) for voksne som
ligger organisert under helse- og velferd i kommunene.
I forkant avholdes oftest samtaler mellom personen det
gjelder og pårørende for kartlegging av behov. Andre kan
også bli kontaktet, for eksempel personal ved bofellesskap for utviklingshemmede – se par. 4a-1 og 4a-2 i opplæringsloven.

Opplæringen er gratis og hjemlet i
Opplæringsloven, her følger utdrag:
§ 4A-2, Rett til spesialundervisning på grunnskolenivå.
«Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande
utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne,
har rett til spesialundervisning – vaksne som har særleg
behov for opplæring for å kunne eller halde vedlike
grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring iht. §
4A-8».

Transport til opplæringssted:
Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom
eller skade har krav om gratis tilrettelagt transport.
Opplæringen kan skje i tilknytning til arbeidsplass/dagtilbud, hjemme til den enkelte eller foreksempel på skoler.
Om mulig, er det lærere med spesialkompetanse som er
ansvarlig for opplæringen. Mange små kommuner må
hente slik kompetanse utenifra.

Hvilke tilbud har voksenopplæringen:
• Opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon
(ASK)
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S
Sisann Stenbredden, barne- og ungdosmarbeider i
bofellesskap, viser fram ett av hjelpemidlene som blant
annet brukes i viksenopplæringen.

• Opplæring som gir økt deltagelse i dagliglivet (ADL)
• Grunnleggende lese- og skriveopplæring,
hverdagsmatematikk og data
• Vedlikeholdsopplæring
• Andre områder som er innenfor grunnskolens område
som norsk, engelsk, samfunnskunnskap etc.
Dette etter sakkyndig tilråding og vedtak.
Voksenopplæringen omfatter også tilbud til blanet annet
hørsel- og synshemmede og pedagogisk rehabilitering for
traumatiserte elever.
I disse dager inviterer Fylkesmannen til et nettverksmøte
for ledere i kommunale voksenopplæringsenheter for
informasjon om viktige politiske føringer og endringer i
regelverk samt drøfting av kompetanseheving av lærere
og ledere. LUPE håper at diskusjonene etter Rettighetsutvalgets «funn» i NOU 2016:17 med påfølgende vedtak
om bedring av levekårene for utviklingshemmede, vil gi
utviklingshemmede en enda bedre hverdag i form av
blant annet styrket voksenopplæringstilbud.
Senere denne måneden avholdes det et dagsseminar
i Midt-Norge i regi av de fire FFO-brukerorganisasjonene
«ADHD Norge», «CP-foreningen», «Autismeforeningen»
og «LUPE-Landsforbundet for utviklingshemmede og
pårørende» med fokus på blant annet ASK (alternativ
supplerende kommunikasjon). Dette vil «Under LUPEN»
komme nærmere tilbake til.

årbare personer er ikke for hvem som helst å jobbe
med, til det er oppgavene alt for komplekse. Ved å
bidra i utdannelsen til de som møter sårbare personer i
praksisfeltet, erfarer jeg jevnlig betydningen av å tilrettelegge undervisning og veiledning slik at studentene
kan møte denne kompleksiteten med ydmykhet og en
kunnskapsbasert tilnærming.
Forventninger om å bidra til kvalitetsforbedring gjelder
alle i helse- og sosialfaglige profesjoner, enten man
jobber i utdanningsinstitusjoner eller i praksisfeltet. I
sine debattinnlegg i Aftenposten (30. nov. og 7. des. 16)
fremhever journalist Anki Gerhardsen betydningen av å
skjerpe kvaliteten på utdanningene. Dette med henvisning
til barnevernutdanningen og spørsmål knyttet til kunnskapsgrunnlag og kvalitet ved utdanningstilbudene for
barnevernspedagoger. Hun hevder at samfunnet tillater
at de mest sårbare barna behandles av dem som har
minst utdanning og erfaring. Vi liker gjerne ikke å høre
det, men vi trenger denne type påminnelser.
Vernepleiere befinner seg i det samme landskapet blant
sårbare personer som i begrenset grad fremmer egne
ønsker og behov, og gjerne i tillegg har utfordrende atferd
knyttet til psykisk helse, rus, utviklingshemming og eldreomsorg. Dette er «klientgrupper» som i all hovedsak møter
ansatte med manglende formell kompetanse for å kunne
sikre de det gjelder forsvarlige tjenester. Spesielt gjelder
dette tjenester overfor personer med utviklingshemming,
noe som nylig fremkom i en offentlig utredning (NOU
2016:17). Her pekes det på hvilke faglige løft man må gjøre
for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med
utviklingshemming. Kunnskap og kompetanseutvikling er
her et av de sentrale områdene.
I en kronikk i Aftenposten 10. des. 16, spør Trude Trønnes
(pårørende og advokat), hvor mange tusen ganger dette

skal påpekes før man ser positive endringer i praksis. Hun
etterlyser personlig egnethet for hjelperrollen i like stor
grad som antall studiepoeng. Det er verdt å merke seg.
Nivået på grunnutdanningene (bachelornivå) må tydeliggjøres og kommuniseres utad med tanke på hvilken
kompetanse og ferdigheter studentene forventes å ha
etter endt utdanning, enten det er barnevern, vernepleie,
sykepleie eller andre profesjonsutdanninger. Kommunene
bør på sin side i større grad tydeliggjøre sine faglige kvalitetsstandarder og prioritere oppfølging og veiledning i
forhold til disse.
Som profesjonsutdanning må vi jevnlig stille spørsmål ved
om våre rutiner for skikkethetsvurderinger er gode nok for
å vurdere faglig og relasjonell kompetanse hos studentene
i studieforløpet. I kommunene bør man også jevnlig stille
spørsmål ved om rutiner for oppfølging av ansatte er
gode nok når det gjelder å vurdere krav og forventinger til
faglig og personlig egnethet for oppgavene.
Veien fra profesjonell nybegynner til mester er kronglete og
lang. Derfor bør kommunene i større grad ta stafettpinnen
videre fra utdanningsinstitusjonene når det gjelder eget
ansvar for undervisning, praktisk opplæring, utdanning
og forskning (jf. helse- og omsorgstjenesteloven, kap.
8). Mens forpliktende veilednings- og mentorordninger
er utbredt i ulike deler av yrkeslivet, er det nærmest
fraværende i det helse- og sosialfaglige feltet. Dette bør
det gjøres noe aktivt med.
Helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger får nå en
felles innholdsdel der blant annet innovasjon- og endringskompetanse vil stå sentralt. Det bør inspirere
utdanningene og praksisfeltet til at man sammen får
styrket kunnskap og ferdigheter i forbedringsmetodikk og
tverrprofesjonell samhandling.
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Et tettere og forpliktende samarbeid med praksisfeltet
med økt bruk av kombinerte stillinger, kan bidra til at vi i
økende grad designer utdanningene sammen, for på den
måten å gjøre undervisning og veiledning mer treffsikker
i forhold til praksisfeltets ulike utfordringer og behov.
Dette kan være spesielt nyttig for hvordan vi i fellesskap
tilrettelegger og gjennomfører aktuelle ferdighetsøvelser
og dilemmatrening inne på høgskolen, og hvordan det
følges opp i praksisdelen av studiene. Samtidig kan denne
type samarbeid gjøre det lettere å lokalisere aktuelle
tema og problemstillinger man kan forfølge og jobbe
videre med som kilde til forbedring.
Økt systematisk utprøving av ulike samarbeidsmodeller
mellom høgskole og praksisfelt bør prioriteres. Det kan
gi oss flere muligheter til å dele faglige erfaringer om

hvordan vi kan styrke kvaliteten på undervisning og
veiledning til studenter som utdanner seg til å jobbe
med sårbare personer. Samtidig kan skjerpede krav og
forventninger til kvalitet i tjenestene bidra til økt status for
de aktuelle helse- og sosialprofesjonene. Målet er derimot
at personene det gjelder erfarer en kvalitetsheving på
tjenestene, og at de kan slippe å identifisere seg med det
å være nederst på samfunnets rangstige, slik Gerhardsen
viser til i sitt debattinnlegg 7. des. 16.
Det fordrer at ledere og ansatte i utdanningsinstitusjonene
og i praksisfeltet tydeliggjør og handler ut i fra at sårbare
personer ikke er for hvem som helst å jobbe med, til det
er arbeidet altfor komplekst. De fortjener ansatte som er
faglig kvalifiserte og personlig egnet for oppgavene.

Søm & Idestua DA
Rakkestadv 1
1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

Hatløy Catering
Ulstein Verft
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 83 08

Jonny Skaug
& Sønn AS

Bjørkely
1789 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 928 26 558

Sentrumsvegen 120
3550 GOL
Tlf. 32 07 42 29

Kriminalomsorgen
Arendal fengsel

Møre og Romsdal
avd. Molde

Tlf. 71 24 93 00

Markavegen 9
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 25 55

Kiropraktisk
Klinikk

Toten
Dekksenter

Parkveien 6
4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

Nordbøgt 6
4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Konsmo
Fabrikker AS

Spar Haga Mat AS

Myreneveien 35
4847 ARENDAL
Tlf. 37 07 35 70

Eikli Apotek AS
Nordre Kullerød 19
3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 22 60

Per Reboli AS

funksjonell utebekledning
Strandgata 36
6905 Florø
www.oytex.no

Industrivegen 30
2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Hurum Mølle

Hystadvegen 250
5407 STORD
Tlf. 53 40 43 00

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

SK Maling

Solstein AS

Barbroveien 7
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 15 00

Nordliskrenten 1
3271 LARVIK
Tlf. 906 35 536

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40

Sagstad
Kassefabrikk AS

Husebybadet

Pettersen
Maskin AS

Øvre Sagstad 4
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 76 42

Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

2634 FÅVANG
Tlf. 480 43 118

Eikås
Tannlegesenter AS

Kjell Arne Schjørn AS

6771 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 06 71

Anne Mourudsv 17
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

Elcom AS

Ing.
H. Asmyhr A.S

Storg 11 A
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Hvamsvingen 10
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Hammerfest

Verkstedveien 33
9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 29 85

Ryghgata 6
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Byggmester

Vegar Haugen AS
Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

Maskinentreprenør

Trygve Knutslid
Leirbakkevegen 11
3825 LUNDE
Tlf. 991 51 858
Fax. 35 94 34 34

Brekkom
2634 FÅVANG
Tlf. 918 47 803

Byggtjenester
Sør-Gudbrandsdal AS

Bjørndalsvollen 1
2651 ØSTRE GAUSDAL
Tlf. 958 35 848

AutoXL as

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

Grønlikroken 3, 3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

Hovedveien 22, 8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90 - www.lofotensparebank.no

Vidaråsen Landsby
Landsbyveien 34, 3158 ANDEBU
Tlf. 33 44 41 00 - www.vidarasen.camphill.no

Bli medlem
i dag

Ragna Rindals Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A
0481 OSLO - Tlf. 23 40 08 00
www.rrd.no

5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

avd. Norsk Maritimt Museum

Bygdøynesv. 37, 0286 OSLO - Tlf. 24 11 41 50
www.marmuseum.no

Som medlem I LUPE mener du det er viktig at vi arbeider
opp mot stat og kommune for at alle mennesker med
utviklingshemning blant annet skal:
• ha de beste rettigheter og levekår
• ha økt livskvalitet
• ha valgmuligheter
• bli akseptert som likeverdige mennesker

• medlemskap i en organisasjon som hele tiden gjør
et viktig arbeid for alle mennesker med psykisk 		
utviklingshemning
• tilhørighet i et fylkeslag av LUPE
• være med og påvirke styresmaktene og andre
• delta på aktivitetene som lagene har
• medlemsbladet Under Lupen fire ganger i året
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Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no - www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

Jessheim DPS,
seksjon polikliniske tjenester

Vi trenger ditt medlemskap!

Som medlem får du for kun 200 kr i året:

Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50

Sykehusveien 25, 1478 LØRENSKOG
Tlf. 63 94 12 00

Toyota Norge AS

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

Hvervenmoveien 29, 3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 64 44 - www.brynbk.no

Hauge, 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 19 38 00 - www.oproas.no

Tordenskjoldsgt 2, 9404 HARSTAD - Tlf. 77 00 15 45

Støtt det viktige arbeidet vi gjør i LUPE!
Arbeidet vårt er basert på frivillighet. Dette betyr at ingen
personer i våre styrer har lønn eller styrehonorar.

Audheimgården, 2850 LENA
Tlf. 61 14 13 30 - www.okonomitjenester.no

t-aasen.no

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00
www.toyota.no

Strandgata 58
8445 MELBU

Jobberiet AS
Stasjonsveien 27, 1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 38 00

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00

Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no

avd Moss avd rør
1522 MOSS
Tlf. 69 26 26 00
www.bravida.no

Meld deg inn fra vår nettside:
På nettsidene kan du lese mer om oss og melde deg inn:
www.landsforbundet-lupe.no
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Eiker
Husbygg AS

Strandveien 5
3050 MJØNDALEN
Tlf. 906 87 311

Kontakt

Reidar Beck
& Sønn AS
Kjørkjelinna 27
2848 SKREIA
Tlf. 61 16 34 18

Coop Byggmix
avd Slemmestad

Rortunet Kjøpesenter
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 20 61

Levante
Innredninger AS

Baneveien

Baneveien 28
3612 KONGSBERG
Tlf. 32 73 48 90

Gartneriveien 6
3300 HOKKSUND
Tlf. 994 11 980

Røyken
Eiendom AS

Bulandet

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Spikkestadv 90
3440 RØYKEN
Tlf. 31 29 79 50

G-Sport
Honningsvåg AS

Bjørn Jensen

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 10 00

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS
6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Andreas Bottolfs
Verksted AS
Vikersundgata 27
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Rørleggerfirma

Lahellveien 33
3218 SANDEFJORD
Tlf. 920 97 650

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Malermester

Verv

Navn

Adresse

Telefon

E-post:

Leder

Harald Hansen

Djupedalen, 6740 Selje

57 85 99 74 / 986 49 364

mkvameha@online.no

Nestleder

Magne Skjetne

Amundsdalv. 840, 7036 Trondheim992 44 720

magneei@online.no

Sekretær

Geir Hanssen

Grindstuvn. 36, 1349 Rykkinn

95 10 72 25

geir.hanssen@gmail.com

Kasserer

Yngvar Bjarne Hurlen Fallanveien 30A, 0495 Oslo

476 14 769

yngvar.hurlen@nordreaasen.no

Styremedlem

Solveig Klinkenberg

Bredo Stabelsvei 3, 0853 Oslo

959 35 597

sol-kli@online.no

1. vararepr.:

Turid Jahren

Hellev. 13, 2319 Hamar

909 43 894

turidjah@online.no

2. vararepr.:

Ann Jorid Strømholt Nordli 2, 9300 Finnsnes

915 99 839

annstromholt@gmail.com

Agder

Synnøve Tisland

Øvre Laudal, 4534 Marnadal

32 28 71 84 / 924 19 625

syn-ti@online.no

Oslo og Akershus

Geir Hanssen

Grindstuvn. 36, 1349 Rykkin

95 10 72 25

geir.hanssen@gmail.com

Hedmark og Oppland Turid Jahren

Hellevn.13, 2319 Hamar

909 43 894

turidjah@online.no

Telemark

Ivar Tolstad

Villaveien 3b, 3674 Notodden

35 02 03 84

ivar.tolstad@nenett.no

Rogaland

Beathe Hebnes

Hundvågvn. 41, 4085 Stavanger 51 54 81 93 / 974 14 176

beathe.signy.hebnes@lyse.net

Hordaland

Jostein Søreide

Saksarrinden 62, 5253 Sandsli

55 22 97 98 / 995 39 430

jostein@avdeling5.no

Sogn og Fjordane

Harald Hansen

Djupedalen, 6740 Selje

57 85 99 74 / 986 49 364

mkvameha@online.no

Møre og Romsdal

Otto Drage

6146 Åheim

481 05 029 / 70 02 41 69

eina-dra@online.no

Nord-Norge

Ann Jorid Strømholt Nordli 2, 9300 Finnsnes

915 99 839

annstromholt@gmail.com

Trøndelag

Magne Skjetne

Pb. 5337, Nardo 7430 Trondheim 992 44 720

magneei@online.no

Vestfold

Ivar Tolstad

Villaveien 3b, 3674 Notodden

ivar.tolstad@nenett.no

Landsstyret

3019 DRAMMEN
Tlf. 32 83 56 50

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i kommunen.
Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

Søndre Land
kommune
voss.kommune.no

sondre-land.kommune.no

vagsoy.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune
time.kommune.no

midtre-gauldal.kommune.no

Ullensaker
kommune
ullensaker.kommune.no

Hitra
kommune
hitra.kommune.no

Agdenes
kommune
agdenes.kommune.no

Fjaler
kommune
Vestnes
kommune

Virksomhetsområde BRA

fjaler.kommune.no

loten.kommune.no

vestnes.kommune.no

enebakk.kommune.no

Fylkesledere

larvik.kommune.no

Oslo kommune
Fri Rettshjelp

35 02 03 84

Åpningstid:
Mandag - Fredag: 0800-1535
Mandag - Torsdag: 1630-1900

Annet

Storgata 19, 0184 OSLO - Tlf. 23 48 79 00

Redaktør
tysver.kommune.no
asker.kommune.no
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Jann-Oskar Granheim Vassendveien 54, 9300 Finnsnes 932 11 937

jann-osk@online.no

vennesla.kommune.no

LUPEs kontor
LUPE
			

Hans Nilsen Haugesg.
44B, 0481 Oslo

22 22 14 82
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