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Lederen

Landsforbundet for
Utvikligshemmede og Pårørende

Utviklingshemmedes
hverdag...
I

påsken fikk vi oppleve stor glede på tv-skjermen fra «Special Olympics».
Et reportasjeteam fulgte deltakerne under verdenslekene i Østerrike både
Kontoradresse
under øvelsene og ellers under oppholdet. Her fikk seerne oppleve glede
Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo
og kameratslig fellesskap i skjønn forening. Men er det slik hverdagen for
utviklingshemmede fortoner seg?
Kontaktinformasjon
I de siste utgaver av medlemsbladet vårt, «Under Lupen», har Rettig22 22 14 82
hetsutvalgets
«funn» i NOU2016:17 «På lik linje» med sine 8 forbedringsløft
landsstyret@landsforbundet-lupe.no
vært
omfattende
omtalt. Som avslutningsvis beskrevet i nr. 1/17: vi
www.landsforbundet-lupe.no
forventer at det blir «tegn til tale» og ord til «handling». Setter vi det
hele i perspektiv hvor likestillings- og diskrimineringsombud Hanne
Kontortid
Bjurstrøm sier det med klare ord: vi håper politikerne ser behovet for å
Åpent: Kl. 11:00-19:00.
Kontoret kan nås på ovenstående telefon løfte en gruppe som i stor grad er usynliggjort i den offentlige debatten.
Undertegnede fikk forleden representere LUPE i et erfaringsmøte med
akkurat LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) i forbindelse med
at ombudet for første gang ønsker å gjennomføre et tilsyn ute i bofellesskap for utviklingshemmede. Ombudet ønsket å se nærmere på hva
begrepet tvang og makt (helse- og omsorgsloven par. 9) omfatter opp i
mot levekårene til utviklingshemmede hvor selvbestemmelse er en naturlig
del av livsløpet. Den digitale dagsavisen Dagens Perspektiv er enda
Medlemsblad for Landsforbundet for tydeligere, utviklingshemmedes rettigheter i Norge er ingen vinnersak
for de politiske partiene. Få bryr seg, sier avisen i en kommentarartikkel.
Utvikligshemmede og Pårørende
Rapporten «På lik linje» har i ettertid fått minimal oppmerksomhet til
tross for synliggjøring av antall brudd på FNs menneskerettigheter
ISSN 0805-2239 / ISSN 1893-8612
til mennesker med nedsatt funksjonsevne noe som Norge signerte i
Ansvarlig redaktør
2006 og ratifiserte i 2013. Vel 100 høringsuttalelser ble mottatt, tynt da
Jann-Oskar Granheim
dette tallet omfatter uttalelser fra blant annet funksjonshemmedes
Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes
organisasjoner, fylker og kommuner. Kjenner til at mange kommuner (av
932 11 937
landets 428 totalt) unngikk å svare med begrunnelse av at de manglet
jann-osk@online.no
kompetanse og ressurser! Bekymringsfylt all den tid de har det daglige
ansvaret for omsorgen for utviklingshemmede med vedtak om kommunal
Annonsesalg
omsorg. I 2016 var fylkesmannsembetet pålagt utvalgt tilsyn i alle fylker
Faktureringsservice sør AS
etter gitte retningslinjer for utviklingshemmede i kommunal omsorg, med
32 24 44 33
særs negativt resultat. Spesielt gjelder det kommuner som hadde store
32 24 44 34
systemsvikt og som f.eks. gikk på feil medisinhåndtering og lav bemanning
i tjenesteomsorgen.
Forsiden
I begynnelsen av juni avvikler LUPE sin årlige nasjonale likemannsamling
Danse. Foto: Jarle Eknes
hvor det i år settes fokus på NOU2016:17 samt temaene aldring og helse og
velferdsteknologi. Viktige områder for svært mange, ikke minst alle våre
Layout og sats
brukerrepresentanter i råd og utvalg innen blant annet NAV, kommunale råd
ID Design AS, Finnsnes
og innen helsesektoren samt våre representanter innen offentlige utvalg
Trykkeri
som her vil få styrket kompetanse. For første gang har LUPE fått oppnevnt
Lundblad Media AS, Tromsø
et medlem i de nye Ungdomsrådene i helseforetakene (se inne i bladet), og
etterspørsel etter brukerrepresentanter vil øke sterkt i årene som kommer.
Materiellfrist neste nummer
Det er håp om at generell brukermedvirkning samt aktivt påvirkning av
1. september 2017
den offentlige debatten om bedring av de utviklingshemmedes hverdag, vil
bedre levekårene for disse. Ikke minst viktig er kontakten med politikerne
Stoff til bladet sendes
nå foran valget til høsten.
jann-osk@online.no
Magne E Skjetne, nestleder LUPE
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Svært aktivt
musikkår i Korpus
F

orventning, glede og kribling i magen – det er akkurat
det vi i Korpus har opplpevd i året som har gått.
Festivaler, dokumentarfilm med visning i Berlin, allsang
på grense, besøk fra Litauen og Pascal Norges julekonsert
på Hedmarken. Ja, der er noe av Korpus-minnene i 2016.
Planelgging av kulturutvekslingen Norge – Island må
nevnes spesielt, som også ble vedtatt i fjor.
Organisatorisk ligger Korpus under Gjøvik kunst- og kulturskole, og er medlemmer i Pascal Norge. Korpus-året 2016
startet med ny samling og øvelse onsdag 6. januar på Losje
Vårsol. Styret har bestått av æresmedlem Aase Amsrud,
Gerd Kålås, Marit Henriksen, Kristin Lilleengen, Ingunn
Molstad, Vidar Sundbakken og Ola Narten Svendsen.
Samme styre fortsetter i 2017 med nyvalgte styremedlem
og vikar i Scene Korpus – Monica Enger i tillegg. «Frivilliggjengen» i Korpus vokser! Kari Flagstad og Brit Briskelund
har vært med i mange år, men i november i fjor sa de
formelt fra om at de vil være en del av Frivillig-gjengen i
Korpus. Dette sette vi veldig stor pris på! Det er plass til
flere i denne gjengen, og om du har lyst eller vet om noen,
så er du hjertelig velkommen til å bidra på en eller annen
måte i Korpus-familien.
Allerede tirsdag 9. februar var Korpus invitert på Feitetirsdag på Gjøvik kunst- og kulturskole. Her fikk vi ta
del i ulike aktiviteter som ansiktsmaling, lage masker,
og oppleve et gigantisk fastelavens ris. Mange i Korpus
deltok på arrangementet.
Korpus fikk den store ære av å underholde på Strandhotellet onsdag kveld 10. februar. Dette var i forbindelse
med nyttårsbordet til Musikkregionen i Gjøvik. Det ble satt
stor pris på at vi kom, og det betyr at Korpus absolutt er
å regne med som en del av kulturlivet i Gjøvikregionen.
Opptreden på Madshus Skifestival på Øverby 19. februar
ble årets andre oppdrag for Korpus. Her underholdt vi med
kor- og dansegruppen på utescenen for et stort publikum
på «Ski for alle».
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Lørdag 5. mars ble Pascal Norges landsmøte og Vårslipp
i Asker arrangert. Her deltok en delegasjon fra Korpus
på en hyggelig og flott dag, som også hadde et faglig
innhold.
Onsdag 16. mars ble årsmøte i Korpus avviklet på Losje
Vårsol. Et eget Korpus-jakkemerke, en pin ble laget i mai.
Vi oppfordrer alle til å bruke den så ofte man ønsker.
Jakkemerket er med hvit bakgrunn med Korpus-logoen
på og det norske flagget. Den kan kjøpes på Gjøvik kunstog kulturskole av Ola Narten Svendsen.
Søndag 10. april deltok kor- og dansegruppen Korpus på
familiegudstjeneste i Hunn kirke. Flere av medlemmene i
Korpus bidro også under gudstjenesten med blant annet
bibellesning og med å hjelpe prest Jens Dale på podiet.
Onsdag 25. mai droppet Korpus sin vanlige øvelse. I stedet
ble vi med på sommerkonserten på kunst- og kulturskolen
på Hunn. Med fanfare, utstilling, konsert, grilling og hygge,
ble dette en veldig flott kveld. Korpus underholdt med et
felles innslag med kor og scenegruppen.
Dokumentarfilmen «En gang til – Una Vez Mas» som Ana
og Andreu laget av Paco og Korpus, ble også kopiert på
DVD. Mange i Korpus sikret seg filmen ved å kjøpe et
eksemplar. Filmen ble også vist i Tyskland i juni, og Svein
Enger og Stein Jøraasen representerte Norge og Korpus
på premieren i Berlin 27. juni.
En durabelig gjeng fra blant annet Korpus deltok på det
spektakulære TV-showet på Fredriksten festning i Halden
29. juni. Kjente og kjære, norske og internasjonale artister,
dro i gang allsangstemning sammen med publikum på
festningen.
Sommeren 2016 fylte Allsang på Grensen 10 år og det ble
markert med stor fest fra første til siste program. Marcus
& Martinius var nok en av mange artister, som falt godt
i smak. Det ble også laget en dobbel DVD med Allsangprogrammet og Pascalfestivalbilder, som mange i Korpus

Korpus fra Gjøvik kunst- og kulturskole i aksjon på Pascalfestivalen 2016 i Gjøvik under ledelse av Ingunn Molstad, Vidar
Sundbakken og Kristin Lilleengen. Foto: Sigrid Thorbjørnsen.

sikret seg i etterkant. Bildene er tatt av fotograf Sigrid
Thorbjørnsen.
En strålende sommeravslutning ble arrangert på
Øverbykaféen onsdag 22. juni med grilling og sosialt fellesskap i fokus. I juli tok Korpus sommerferie, men mange
medlemmer benyttet muligheten til å være med på NRK´s
Sommeråpent lørdag 16. juli på Skibladnerbrygga. Her
ble det mye moro med et stort oppmøte av tusenvis av
skuelystne på brygga.
August ble måneden med oppstart i nytt lokale. Vårt
kjære «Losje Vårsol» hadde på mange måter blitt et
mindre egnet lokale for Korpusfamilien, som teller 35
medlemmer og nesten like mange i støtteapparatet.
Etter å ha jaktet på andre lokaler over lengre tid, falt
brikkene på plass. Onsdag 24. august startet vi opp på
Musikkens Hus i Kirkegata 8 (tidligere Gjøvik bedehus), og
med utleieansvarlig Musikkfolkehøgskolen Viken.
Lørdag 3. og søndag 4. september gikk Pascalfestivalen
av stabelen. Gjøvik kunst- og kulturskole og våre medlemsgrupper var medarrangører sammen med styret
i Pascal Norge. Festivalens åpne program ble denne

gangen arrangert fra utescenen på Jernbanetorget i
Gjøvik. Parade igjennom sentrum innledet festivalen
med Stange Ungdomskorps og paradesjef Svein Enger
i spissen. Litauisk forening Innlandet bidro med frivillig
stab. Workshops og øvrig program foregikk på Gjøvik
Kultursenter og Hovdetun. Nestleder i Pascal Norge og
musiker Ola Skaare ledet musikkworkshops. Pia Holden fra
Panta Rei Danseteater hadde ansvar for danseworkshops.
Det var kunstutstilling i Drengestua galleri under hele
festivalen av våre venner fra Litauen.
Besøk fra Litauen i september. I forbindelse med
at våre 6 nye venner fra Klaipeda i Litauen, kom til
Pascalfestivalen, ga dette mulighet til å bli enda bedre
kjent med våre nye venner. De kom fra spesialskolen
«Svetlachock» som vi besøkte i 2015, og er lederne Sabina
og Indre og 4 deltakere; jentene Sarune og Skaiste, og
guttene Lukas og Algirdas. Birgitte Flagstad og Kjersti
Kålås inviterte på kveldsmat. Det satte de stor pris på!
Kulturutvekslingen var i perioden fra 1. til 8. september.
Onsdag 7. september droppet vi øvelsen og gikk vår årlige
tur over Bergstoppen. Det var denne gangen fint vær og
selvsagt god stemning som alltid. Turen, som har kommet
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i stand med initiativ fra Gerd og Olav Kålås i Korpus og
Gjøvik og Toten Turlag, hadde også våre 6 gjester fra
Litauen med. Vi takker hjerteligst for arrangørenes initiativ
til arrangementet.
Den 1. november ble den lenge planlagte kulturutvekslingen
Norge – Island lansert med invitasjon og påmelding. Tidspunkt for gjennomføringen er satt til tirsdag 6. juni til 11.
juni 2017. Som en del av vårt vennskapssamarbeid jobbes
det for at vi kommer sammen med tilsvarende grupper i
den Islandske hovedstaden Reykjavik. Et av hovedmålene
med denne turen er å opptre, lære av hverandre, knytte
sosiale bånd sammen og treffe nye venner. Reisen
til sagaøya er tilrettelagt slik at alle skal kunne være
med. Musikk- og kulturskolen Tónstofa Valgerðar er våre
samarbeidspartnere.
Onsdag 23. november flyttet vi øvelsen til Musikk-folkehøgskolen Viken, fordi Musikkens Hus var opptatt denne
kvelden. Onsdag 7. desember ble en kveld vi i Korpus ikke
glemmer så lett. På grunn av speilblanke veier, ble det
bort i mot umulig å både gå og kjøre bil i Gjøvik. Mange
hjalp til og vi kan vel takke Gjøvik taxi litt spesielt for svært
god hjelp og anskaffelse av ekstra drosjer denne kvelden.
Søndag 11. desember innledet vi vårt samarbeid med

Pascalgruppene på Hedmarken og Stange Kulturskole.
Julekonsert ble holdt i vakre Ottestad kirke med Korpus,
Rockeværstingene og Mango Band fra Stange. Ønsket er
at tilsvarende julekonsert blir arrangert med Korpus som
vertskap i desember 2017.
Onsdag 21. desember hadde vi som hør og bør vår juleavslutning på tradisjonelt vis på Øverbykaféen. Instruktører i Korpus er Ingunn Molstad og Vidar Sundbakken
for Sangkoret Korpus, Kristin Lilleengen og vikar Monica
Enger for Scene Korpus.
Korpus gir oss mange flotte opplevelser hele året – både
på øvelser og ved opptredener. Vi setter veldig stor pris
på hver enkelt medlem som er med i Korpus! En stor
takk rettes også til familiene, alle Korpus-venner, frivillig
hjelpere, miljøpersonell, støttekontakter og sist men
ikke minst – styret i Korpus, som gjør en utmerket jobb.
Årsmeldingen ble lest opp og godkjent på årsmøte 22.
februar 2017.
Hilsen styret i Korpus ved Aase Amsrud, Gerd Kålås, Marit Henriksen,
Ingunn Molstad, Kristin Lilleengen, Vidar Sundbakken og Ola Narten
Svendsen.

Hva skjer i LUPEs fylkes og lokallag i tiden fremover:
Dato

Aktivitet

Arrangør

Påmelding / Kontakt info

13. juni

Dagskurs i Universell
utforming

Lupe Trøndelag

ffo.sor-trondelag@live.no
Påmeldingsfrist: Snarest

20. juni

Medlemsmøte med grilling
og underholdning

Lupe Oslo og Akershus

Info

22. juni

St.Hans moro på Fosen

Lupe Trøndelag

oddnylil@oneline.no
Påmeldingsfrist: 19. juni

Juni/juli

Sætertur Leksvik
Nord-Trøndelag

LUPE Trøndelag

Invitasjon kommer
Info 992 44 720

12. aug

Sommer Fest på
MLSentret Levanger (Ekne)

Lupe Trøndelag

magneei@online.no
Påmeldingsfrist: 20. juli

992 44 720

17. aug

Sommer Fest i Trondheim
(Stavne)

Lupe Trøndelag

magneei@online.no
Påmeld.frist: 9. aug

992 44 720

25.-27. aug

Tur til København

Lupe Oslo og Akershus

Påmelding til Reidun Langset 922 09 784
eller Gretha Arnhol 924 33 073

2. sep

Løvelekene i Bratsberg/
Trondheim

Lupe Trøndelag

magneei@online.no
Påmeldingsfrist: 27. juli

19. sep

Medlemsmøte

Lupe Oslo og Akershus

Info

72 57 47 46

951 07 225
975 36 075

992 44 720

951 07 225

Forbehold mot endringer

Alternativ og supplerende kommunikasjon
Helle Bergan Endresen
Miljøterapeut ved Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter
Alle foto: Ansatte ved dagsenteret

Hva er kommunikasjon?
Kommunikasjon handler om å få kontakt med menneskene
og omverden rundt oss. Det å kunne utrykke ønsker,
behov, tanker og følelser. Å ha mulighet til å påvirke, samt
forstå det som skjer og hva andre rundt oss utrykker. At
man føler seg sett, hørt og at det man har å fortelle blir
ansett som viktig. Å kunne delta i et sosialt samspill hvor
kommunikasjon og forståelse knytter mennesker sammen
er grunnleggende behov for alle mennesker.
Kommunikasjon kan defineres eller kategoriseres på
ulike måter. En form for kommunikasjon handler om
ulike signaler vi gir ut. Dette kan for eksempel være
mimikk, latter, kroppsholdning eller gråt. Disse signalene
handler om reaksjoner som kommer spontant. En annen
form for kommunikasjon er å ha en hensikt om å fange
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noen andres oppmerksomhet. Dette for eksempel i form
av å gi en beskjed eller at man spør om noe. Frambu,
kompetansesenter for sjeldne diagnoser, beskriver et
syn på kommunikasjon hvor disse definisjonene av
kommunikasjon bør utfylle hverandre. De vektlegger at
man må være oppmerksomme på språket den enkelte
har, og å bygge på dette (Frambu, 2016).

Hva er ASK?
Hva skjer når egen tale eller forståelse av tale alene
ikke strekker til? Mange trenger andre måter å gjøre seg
forstått på og/eller for å forstå hva andre rundt forteller.
Noen trenger et alternativt språk som helt erstatter tale,
mens andre trenger en form for støtte eller supplering
ved siden av tale.

ASK handler om nettopp dette. ASK står for alternativ
og supplerende kommunikasjon. Dette er alle metoder og
verktøy som helt kan erstatte eller støtte talespråk som
kan hjelpe en person til å kommunisere bedre når tale
ikke strekker til. Noen eksempler på ASK er tegn, bilder,

piktogrammer (forenklede bilder/tegninger), kommunikasjonsbøker, gjenstander som symboliserer noe konkret
kalt konkreter. Mimikk, atferd, væremåte, kroppsspråk og
gester kan også regnes som alternativ og supplerende
kommunikasjon (Statped, 2016).

7

Ulike behov for ASK
Det skilles ofte i mellom de ulike behovene for ASK.
Behovene kan deles inn i ulike grupper, kalt funksjonelle
hovedgrupper. Felles for alle gruppene er at personene
delvis eller helt mangler talespråk. Det som først og
fremst skiller mellom gruppene er hvilket formål den
alternative kommunikasjonen har. Disse gruppene
kalles utrykksmiddelgruppen, støttespråkgruppen og
språkalternativgruppen (Isaac, udatert).

Utrykksmiddelgruppen
Denne gruppen forstår mye mer av andres kommunikasjon
enn hva de selv klarer å utrykke. Her er det ofte manglende kontroll over taleorganet som er årsaken til manglende tale, og personene har behov for alternative
kommunikasjonsformer for å utrykke seg gjennom hele
livet (Isaac, udatert).

Støttespråkgruppen
For støttespråkgruppen ønsker man å fremme utviklingen av talespråk og forståelsen av talespråk. Støttespråkgruppen deles inn i to ulike grupper, kalt situasjonsgruppe og utviklingsgruppe. Situasjonsgruppen er
personer som har lært å snakke, men som har utfordringer
med uttalen sin, noe som gjør at det kan være vanskelig
å forstå hva de sier. Personene bruker supplerende
former for kommunikasjon for å støtte opp talespråket.
Utviklingsgruppen er personer som trenger opplæring
for å utvikle talespråk og for å forstå talespråk (Isaac,
udatert).

Vi må også legge til rette for gode kommunikasjonssituasjoner. Å sørge for ro, stille spørsmål, ta seg nok tid,
få hverandres oppmerksomhet og snakke om emner som
er av interesse for den enkelte er viktige faktorer som
fremmer kommunikasjon.
Å møte personer med respekt og interesse for hva de
ønsker å utrykke er en grunnleggende verdi i arbeidet.
Vi vektlegger at alle har en individuell måte å utrykke seg
på som ofte består av mange deler. Vi skal se muligheter
for læring, mestring og jobbe for at den enkelte får
utviklet sin måte å kommunisere på.
Kommunikasjon er sammensatt. Man må oppleve at egen
kommunikasjon er effektiv, og at man oppnår det man
ønsker. Dersom ingen forstår hva du prøver å si, oppleves
det som lite meningsfullt, frustrerende og forvirrende. Det
er vanskelig å gjennomføre en oppgave dersom du ikke
forstår hva du skal gjøre. Dersom du ikke forstår hva andre
rundt deg snakker om, eller dersom de ikke forstår hva du
prøver å si mister man også muligheten til å delta aktivt
i dette sosiale samspillet. Å forstå og kunne gjøre seg
forstått har stor sammenheng med utfordrende atferd og
psykisk helse. Ved å legge til rette for god kommunikasjon
og forståelse legger man også til rette for mestring og
gjennomføring.

Referanser
Frambu senter for sjeldne diagnoser. (2016). Alternativ
og supplerende kommunikasjon. Hentet 31.03.2017 fra
www.frambu.no/WebFolder5.aspx?NodeId=C9A96B32F48C-43B3-9D49-012423FBA183
Isaac/International Society for Augmentative and
Alternative Communication. (udatert). Funksjonelle hovedgrupper. Hentet 31.03.2017 fra www.isaac.no/fagstoff/omask/funksjonelle-hovedgrupper/
Statped/Statlig Pedagogisk Tjeneste. (2016). Om alternativ
og supplerende kommunikasjon (ASK). Hentet 31.03.2017
fra www.statped.no/temaer/alternativ-og-supplerendekommunikasjon-ask/om-alternativ-og-supplerendekommunikasjon-ask/

Språkalternativgruppen
Denne gruppen består av personer som har lite eller ingen
forståelig tale. Personene har behov for et alternativt
språk og hovedspråk. Ofte vil de ha behov for at andre
kommuniserer med det alternative språket tilbake (Isaac,
udatert).

Ulike former for kommunikasjon
Ved Ragna Ringdal Dagsenter er vi opptatt av å forstå
kommunikasjon hos den enkelte som kommer til utrykk
på ulike måter. Ved å være godt kjent med bruker og
deres personlige måte å utrykke seg på blir brukerne
sett, hørt og tatt på alvor. Vi anvender verktøy som tegn,
kommunikasjonsbøker, Ipad, Rolltalk, piktogrammer, bilder,
konkreter/gjenstander. Vi anvender den alternative måten
å kommunisere på som et aktivt språk for å fremme
bruk og læring av ASK hos den enkelte. Som tjenesteytere
er det vi som skal lære oss å anvende brukeren sitt språk. Vi
øver på tegn i felleskap og bruker tegn aktivt i det daglige.
Flere bruker dagsplaner med piktogrammer eller bilder
som settes opp hver dag. Noen bruker også konkreter.
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Tur til Gdansk med tur gruppa til LUPE Vanylven
Jan Svein Hammer
Leiar LUPE Møre og Romsdal

L

UPE Vanylven har oppretta ei turgruppe. Målsettinga
med turgruppa er å kunne ta turar i lag på ein sosial
måte. Mange har liten erfaring med reising frå tidlegare. Vi
legger vekt på sosial trening og meistring av reiseformer
som fly, tog og buss. Det er også kjekt å få erfaring med
andre kulturar og språk.
Vi starta med ein tur til Gdansk og Gdynia i Polen. Vi
reiste med fly fra Vigra 18 mars og kom heim 21 mars. Vi
var 14 stk som reiste.
Vi overnatta på hostel. Nokre budde i einerom, andre
tomannsrom og nokon i 3 mannsrom. Frukost åt vi på
hostellet. Elles prøvde vi ut nokre restaurantar og testa
forskjellige rettar som var nye for oss.
Vi reiste med tog frå Gdansk til Gdynia. Der gjekk vi på
kjøpesenter og i butikkar. Sko, kle, elektronikk, snop og
anna vart handla inn. Tida gikk veldig raskt, så det er enda
mykje igjen å utforske i Gdynia ein annan gong.
Vi gjekk mykje i Gdansk, ein av dagane gjekk vi over ei
mil i gatene.
Nokre nytta høvet og var innom frisør og fotpleie, noko
som gav velbehag og meirsmak.
Alle var storfornøygde og er lystne på ny tur om ikkje
så lenge.
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Kontakt: Sigrun Aamodt Tangen tlf. 920 95 137 / 64 98 55 10
Mail: sigrun@varphaugen.no
Varphaugen ungdomshjem as er en privat barneverninstitusjon
med plasser i institusjon og fosterhjem. Vi tar imot ungdom i
aldersgruppen 10 til 18 år, med sammensatte problemer. Institusjonen
har flere små avdelinger. Avdelingene ligger i dag sør i Akershus og
nord i Østfold, men vil bli opprettet der det er behov.
Administrasjonen vår ligger i Son, og inntakene kommer fra Østlandsområdet.

FOSTERFORELDRE
Vi ønsker å komme i kontakt med familier som vurderer å bli fosterforeldre,
eller har vært fosterforeldre, og ønsker nytt fosterbarn. Fosterforeldre på
Varphaugen vil være ansatt på institusjonen, og inngår som en del av
personalgruppa. Som fosterforeldre på Varphaugen deltar man på to
fosterhjemssamlinger i året, og har tilbud om å delta på institusjonens
opplæringsprogram, som gjennomføres med heldagsmøter hver måned.
Institusjonen har ansatt psykolog i hel stilling, som veileder ansatte og
ser til at ungdommene får den behandling de trenger. Ved siden av dette
har vi egne fosterhjemsveiledere som følger opp fosterhjemmene tett.
Fosterforeldre er knyttet til et bakvaktsystem som er døgnbemannet av
fagpersonale som kjenner til fosterbarnet.
Alle fosterhjem har avlasting etter behov fram til ungdommen er rundt 16 år.
Som ansatt på Varphaugen som fosterforeldre
er man innmeldt i pensjonsordning.
Ungdom som plasseres i familien, skal gå på skole.
Dette medfører at det for de fleste av våre fosterhjem er mulig
å ha annet arbeid i tillegg.
Vi ser også etter besøkshjem som kan være avlaster
for fosterhjem og avdelinger.
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Husleiestønad som
skaper problemer
Solveig Klinkenberg
Styremedlem sentralstyret og styret i Oslo/Akershus

I

Oslo har alle som disponerer leilighet eiet av Oslo
kommune fått en enorm økning i sin husleie. Enkelte har
fått økt husleie med nærmere 200%. Til tross for dette har
de fleste av våre som leier omsorgsbolig ikke fått økning
i sin bostøtte. En husleieøkning fra for eksempel ca.
4.000 kroner til nærmere 15.000 pr. måned skaper store
økonomiske problemer og enkelte pårørende vurderer nå
om barnet må flytte tilbake til foreldrehjemmet.
Gjengs leie er det leienivået som er etablert på bostedet
(byen/bydelen) ved leie av lignende leiligheter. Gjengs
leie kan gis når husleien ikke har blitt hevet tilstrekkelig
over flere år og er derved et resultat av en forsinkelse av
utviklingen i leiemarkedet.
Det er bystyret i Oslo som i slutten av 1990 fastsatte at
husleien skulle være gjengs.
Vedtaket er senere behandlet i bystyret to ganger
uten at resultatet er blitt endret. Gjengs leie er lovhjemlet
i Lov om husleie § 4-3. I årene fra 1999 til i år har nesten
11.000 kommunale leieforhold i Oslo fått gjengs leie. Noen
boliger har blitt «hengende etter» og økningen har derfor
blitt enorm for leietakerne. Disse boligene har gjennom
mange år hatt lavere husleie enn tilsvarende boliger andre
steder i samme bydel. Det virker som Oslo kommune har
overholdt varslingsfristen på minst seks måneder før leien
ble hevet.
Mange personer med utviklingshemning og deres pårørende var av den oppfatning at en stor øking i husleien
også ville øke bostøtten, noe som viste seg ikke å stemme.
Statlig støtte fra Husbanken er aktuell for alle med lav
inntekt, men det er et tak for statlig bostøtte, vedtatt
av Stortinget. Dette fører til at mange ikke vil få høyere
bostøtte fordi de allerede har husleie som ligger over
boutgiftstaket som er gjeldene i Oslo. Hvis for eksempel
samlet inntekt for en «ung ufør» i tilpasset bolig i Oslo
er over 21.727 pr. måned vil vedkommende ikke ha krav
på støtte fra Husbanken. Personer med formue over kr
250.000 vil antagelig ikke få bostøtte, da 65% av formuen
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blir lagt til inntekten som et formuestillegg. Det er viktig
å vita at varig trygdede kan, uavhengig av type bolig,
ha rett på kommunalt boligtilskudd, eventuelt i tillegg
til statlig tilskudd. Dette gjelder antagelig for de fleste
beboere i omsorgsbolig. Kommunaldirektør i Oslo, Endre
Sandvik, oppfordrer alle som berøres av husleieøkning i
kommunale leieforhold om å ha dialog med boligkontoret
i byen/bydelen sin. Alle bør derfor ta kontakt med egen
bydel!
LUPE har tatt saken opp på styremøte i Fylkeslaget Oslo/
Akershus og i sentralstyret og arbeider med saken. Vi har
hatt korrespondanse med Oslo kommune, kommunaldirektøren. Saken er også drøftet med enkelte politikere.
Vi er gjort kjent med at FFO også arbeider med saken og vi
følger opp saksbehandlingen her. Lupe har sendt saken til
advokat for å få en juridisk betraktning om lovligheten av
den store økningen i husleiene. Vi håper at arbeidet med
å sette søkelys på dette vil føre til en endring.
På et møte 29.08.2016 i Brukerråd BOA i Trondheim
kommune ble det orientert om regler for fastsettelse
av husleie i kommunale boliger. Orienteringen ble gitt av
Arild Hoven i Trondheim eiendom. LUPE viser til deler av
dette referat fra møtet:
Husleien er basert på forretningsmessig drift og er
bevisst skilt fra beboers økonomi. Det er bostøtte (og i
siste instans sosialstønad) som skal håndtere økonomiske
utfordringer for den enkelte. Dette er basert på et politisk
vedtak fra 2009 der bystyret vedtok at «utgiftsdekkende
husleie, som omfatter kommunens løpende utgifter til
forvaltning, drift og vedlikehold samt finansutgifter, skal
benyttes som prinsipp for husleiefastsettelse».
«Husleie for hver bolig justeres i tillegg slik at kvaliteter
som størrelse, tilstand og beliggenhet også får betydning
for leieforholdet».
Selv om Trondheim kommune har lagt seg under markedspris eller «gjengs leie» betaler enkelte en høy andel av
disponibel inntekt for å bo.

Friluftssykehuset
- et pusterom i en
tøff hverdag
Kristin Grydeland
Prosjektmedarbeider

L

andsforbundet LUPE – Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende har i styremøte vedtatt å
støtte tiltaket «Stiftelsen Friluftssykehuset». Hva dette
prosjektet er, formål og visjoner beskrives her:
Stiftelsen Friluftssykehuset er en innsamlingsstiftelse
som har som formål å bygge og donere bort friluftssykehus

til sykehus i Norge. Friluftssykehusene er arkitekttegnede
hytter hvor naturen står i fokus, både i bruken av byggematerialer, og ved vinduer som vender ut mot trær, vann,
planteliv og himmel. Vi ønsker å tilby et pusterom fra
sykehustilværelsen ved å gi de syke og deres pårørende
muligheten til å trekke seg tilbake til et rolig sted som
skiller seg fra sykehusenes sedvanlige institusjonspreg.
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Ungdomsråd
i helseforetak

Hyttene vil fungere som skjermede alenesoner, og vil
favne om alle sykdomsgrupper.
Friluftssykehusene er universelt utformet, slik at også
pasienter i rullestol eller sykeseng kan nyte godt av
tilbudet. Hyttene vil oppføres på de enkelte sykehusenes
områder slik at pasientene har mulighet til å få svært rask
hjelp hvis de plutselig skulle trenge det. På denne måten
vil friluftssykehusene kunne gi et lite avbrekk til alle, også
de som kanskje trenger det aller mest.

Magne E Skjetne
Nestleder LUPE

Hyttene er tegnet av Snøhetta arkitekter, og er faglig
utviklet i samarbeid med Seksjon for Psykosomatikk og
CL- barnepsykiatri ved OUS Rikshospitalet. Prosjektet
ble i utgangspunktet satt i gang for å hjelpe psykiskog somatisk syke barn og deres familier, men ble raskt
utvidet til å omfatte alle pasienter som føler behov for
det.
Flere av pasientene som behandles er alvorlig syke, de
gjennomgår ofte langvarige og smertefulle behandlinger,
og tilbringer mye tid inne på sykehuset. Dokumentert
forskning viser at mulighetene for å bevege seg ut av
sykehuset, fokusere på sanseinntrykk, mestringsopplevelser
og aktiviteter som bidrar til opprettholdelse av gode relasjoner mellom familiemedlemmer, har en positiv effekt på
sykdomsmestring. Vår målsetting er at Friluftssykehuset
skal være et verktøy for at barn og voksne kommer seg ut
og får nyte godt av denne positive effekten, på tross av
de vanskelige situasjonene som sykdommene forårsaker.
Tanken er at Friluftssykehuset kan brukes til terapi med
pasienter og sykehusets behandlere på dagtid, og som et
sted for rekreasjon for syke og pårørende på ettermiddag/
kveld.
Dette er planlagt som et nasjonalt prosjekt, og det første
friluftssykehuset bygges ved Rikshospitalet sommeren
2017. Parallelt med dette har vi vært på befaring ved en
rekke norske og utenlandske sykehus. Visjonen er å finne

I alle landets fire helseforetak er det oppnevnt Brukerutvalg,
både regionalt og lokalt – et forum for tilbakemelding og
forbedring av helsetjenester for pasienter, pårørende og
brukerorganisasjoner. Nå opprettes det også ungdomsråd
i de lokale helseforetakene. En naturlig utvikling for sikring
av gode helsetjenester for ungdom da ungdom utgjør
en stor pasientgruppe mellom barn og voksen og derfor
viktig å ha helsetjenester tilpasset denne gruppen.
tomter ved alle sykehus som kunne tenke seg et slikt
tilbud, og vi har hittil kontrakt med fire norske sykehus.

I «Retningslinjer for ungdomsråd» fremgår blant annet
følgende:

Vi har fått støtte til prosjektet fra blant annet Stortinget
ved revidert statsbudsjett, Gjensidigestiftelsen, Barnestiftelsen, Bergesenstiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB.
Pengene til friluftssykehusene søkes fra diverse stiftelser,
støtteforeninger og det private næringsliv.

Ungdomsråd skal bidra til å sikre god brukermedvirkning
på ungdommens premisser. Ungdomsrådet skal fremme
synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre
pasienttilbudet for unge brukere samt tilbud som blir gitt
til ungdom når deres foresatte er pasienter.

Husene bygges av Skanska, på deres husfabrikk. Her
bygges det i to moduler, som så settes sammen på den
utvalgte tomten. På denne måten kan friluftssykehusene
settes opp enkelt og effektivt, samtidig som man ivaretar
en svært høy kvalitet. Hytta er inspirert av klassiske
trehytter, og vil symbolisere det skandinaviske stilrene,
enkle og komfortable i tett nærhet til naturen.

Ungdomsrådets sammensetning i det enkelte helseforetak
bør bestå av 7-12 medlemmer i alderen 12-25 år, fordelt
fra forskjellige kommuner, pasienter- og diagnosegrupper,
Kontakt: Sigrun Aamodt Tangen tlf. 920 95 137 / 64 98 55 10
Mail: sigrun@varphaugen.no
pasienterfaring, brukerorganisasjoner
og kjønn. Likeledes
må de væreVarphaugen
villige tilungdomshjem
å dele erfaringer.
as er en privat barneverninstitusjon

LUPE setter stor pris på at Sondre har sagt seg villig
til å være utviklingshemmedes stemme innen spesialhelsetjenesten og vi alle ønsker han lykke til.
Helseforetaket har opprettet et eget e-opplærings
program for ungdommene samt at organisasjonene vil
bistå med opplæring.

med plasser i institusjon og fosterhjem. Vi tar imot ungdom i
aldersgruppen 10 til 18 år, med sammensatte problemer. Institusjonen
har flere små avdelinger. Avdelingene ligger i dag sør i Akershus og
nord i Østfold, men vil bli opprettet der det er behov.
Administrasjonen vår ligger i Son, og inntakene kommer fra Østlandsområdet.

Det er styret i de enkelte helseforetak som oppnevner
selve rådet etter innspill fra parablyorganisasjonene
(f.eks. FFO) og denFOSTERFORELDRE
enkelte brukerorganisasjon.

Vi ønsker å komme i kontakt med familier som vurderer å bli fosterforeldre,

Om stiftelsen
Stiftelsen ble etablert høsten 2015, men ideen for prosjektet startet lenge før det. I 2009 ble grunnlegger
Håvard Hernes› datter alvorlig syk, noe som medførte at hun og hele familien måtte tilbringe veldig mye tid
på ulike sykehus. De opplevde at det ikke fantes noen steder hvor familien kunne trekke seg tilbake for å
få et avbrekk fra sykehustilværelsen. De savnet et pusterom hvor de kunne distrahere seg selv fra en svært
stressende situasjon. I disse linoleumskledte korridorene ble altså tanken om en naturlig frisone til, og da
datteren ble friskmeldt, opprettet Håvard Stiftelsen Friluftssykehuset.
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Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i
kommunen. Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

Ullensaker
kommune
ullensaker.kommune.no

Hitra
kommune
Psykiatritjenesten
loten.kommune.no

hitra.kommune.no

ANONYM
STØTTE

Vestnes
kommune

Søndre Land
kommune

vestnes.kommune.no

sondre-land.kommune.no

vagsoy.kommune.no

Virksomhetsområde BRA

Tømrermester

Bjørn M. Bamrud

Bergsgata 18
3070 SANDE I VESTFOLD
Tlf. 33 77 09 30

enebakk.kommune.no

midtre-gauldal.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune
aurskog-holand.kommune.no

Oslo kommune
Fri Rettshjelp
Åpningstid:
Mandag - Fredag: 0800-1535
Mandag - Torsdag: 1630-1900
Storgata 19, 0184 OSLO - Tlf. 23 48 79 00

Larvik
kommune
larvik.kommune.no

Johan R. Sunde AS

Flytanking AS

Korterødveien 26
1794 SPONVIKA
Tlf. 69 18 40 76

7501 STJØRDAL
Tlf. 74 83 46 40

funksjonell utebekledning
Strandgata 36
6905 Florø
www.oytex.no

Rortunet Kjøpesenter
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 20 61

Baneveien 28
3612 KONGSBERG
Tlf. 32 73 48 90

Hurum Mølle

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

UL

• 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 Under5 Lupen fire ganger i året
2-2017.pmd
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Nordpolen
industrier AS

Kjærringholmen
Familiecamping

Alltjeneste AS

Coop Bygg-Mix
Vega

Norrøna
Bowling AS

Sinsenveien 53 B
0585 OSLO
Tlf. 22 79 58 80

Gladstad, 8980 VEGA
Tlf. 75 03 65 13

Hans Væggersvei 10
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 22 63

Ovenveien 22
1580 RYGGE
Tlf. 69 28 36 41

Falsengate 12
2317 HAMAR
Tlf. 62 52 03 10

6393 TOMREFJORD
Tlf. 974 30 173

Olav Ingstadsv 12
1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Østlandske
Gulvsparkling AS

Toten
Dekksenter

Fossanveien 143
3175 RAMNES
Tlf. 926 83 960

Elcom AS

Storg 11 A
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Industrivegen 30
2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Rørleggerfirma

Bjørn Jensen

Lahellveien 33
3218 SANDEFJORD
Tlf. 920 97 650

3083 HOLMESTRAND
Tlf. 33 06 65 30

Numedal
Trykkservice

Numedalsvegen 48
3626 ROLLAG
Tlf. 32 74 68 21

Meld deg inn fra vår nettside:

Sollid Invest

Sorenskriverveien 11
9513 ALTA
Tlf. 78 43 77 14

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Hotvedt & Co

Husebybadet

Kjerran 15
8050 TVERLANDET
Tlf. 916 37 536

Mossekollen 17
0752 OSLO
Tlf. 908 71 447

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

TS Bygg

Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Solhøyveien 14
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Lilleåsgata 1
3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 36 00

Hveem Elektro AS

Bjørn Schramm AS

6443 TORNES I ROMSDAL
Tlf. 922 84 987

Maskinentreprenør AS
Kleplandsveien 80
4640 SØGNE
Tlf. 38 05 39 07

Per Reboli AS

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

2848 SKREIA
Tlf. 61 16 65 90

Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Tomtegata 6
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 65 00

Helle Ravnsborg

Transport og verksted
Ola Bergum

Ragn-Sells AS

Åsgreina
ByggassistanseAS

Troms
Fryseterminal AS

Kirkegata 66
2609 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 13 31

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 11 29 10

Pettersen
Maskin AS
2634 FÅVANG
Tlf. 480 43 118

Bilskadereparatøren

Odd Gunnar Hvattum
6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 80 00

Bertelsen &
Garpestad AS
Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Nedre Langgate 37
3126 TØNSBERG
Tlf. 33 37 96 50

Industrivegen 2 B
8480 ANDENES
Tlf. 76 14 10 60

Wiik
Fjellsprenging

Hansjordnesg. 9
9009 TROMSØ
Tlf. 77 60 01 50

Ringveien 71
9018 TROMSØ
Tlf. 77 61 50 50

Andøy
Installasjon A/S

Fiskernes
Agnforsyning SA

Odd Gleditsch AS

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.

Rådhuset
9306 FINNSNES
Tlf. 77 87 10 18

Lillehammer
Elektro

Tvemo
Transport DA

H. Lunde
Autoverksted
Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Midt-Tromshallen AS

Per Try

Nordre Kullerød 19, 3241
SANDEFJORD
Tlf. 33 48 22 60
www.telefast.no

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

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

Som medlem får du for kun 200 kr i året:

Borgar Kittilsen
Verksted AS

Storgata 10
2815 GJØVIK
Tlf. 908 96 989

Østre Aker vei 255
0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00

ANONYM
STØTTE

Vi trenger ditt medlemskap!

Brekkom
2634 FÅVANG
Tlf. 918 47 803

Mjøsen
Bo & Habilitering

Hother Bøttgers g 16
3725 SKIEN
Tlf. 35 90 57 57

Syljuåsen
Oppland AS

Baneveien

Bli medlem
i dag

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03
www.jrsunde.no

Byggmester

Vegar Haugen AS

Coop Byggmix

avd Slemmestad

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

time.kommune.no

Ulstein Verft
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 83 08

Halden
Betongtransport AS

loten.kommune.no

Midtre-Gauldal
kommune

Hatløy Catering

Nannestad

2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 72 50

Granhelveien
2847 KOLBU
Tlf. 901 54 236

Gimilvegen 11
2033 ÅSGREINA
Tlf. 404 02 398

Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Hovinmovegen 158
2067 LILLESTRØM
Tlf. 08 899

Nordlysvegen 229
9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50

S&B
Stenersen AS
Kongsvegen 171
2636 ØYER
Tlf. 61 27 78 90
Mobil 975 15 815

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND
Tlf. 31 41 12 99

Furnesvegen 28
2317 HAMAR
Tlf. 62 52 55 00

Comfort
Tromsø AS

Hansjordnesgata 1
9009 TROMSØ
Tlf. 77 65 57 00

Kragerø
Naturstein AS
Lønneveien 14
3766 SANNIDAL
Tlf. 913 28 783

Steinar L. Hansen AS

Viuno AS

Nedre Tomtegate 2-4
1651 SELLEBAKK
Tlf. 69 35 76 70

Taktekkermester

Harstad

Korsgårdsveien 35
3089 HOLMESTRAND
Tlf. 911 88 815

Buer AS

Byggtjenester
Sør-Gudbrandsdal AS

9405 HARSTAD
Tlf. 04 800

Trippestadveien 44
1814 ASKIM
Tlf. 69 88 86 30

Bjørndalsvollen 1
2651 ØSTRE GAUSDAL
Tlf. 958 35 848

På nettsidene kan du lese mer om oss og melde deg inn:
www.landsforbundet-lupe.no
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Annonser

Skammelsrud
Sag og Utsalg
Sandbekkveien 510
1892 DEGERNES
Tlf. 69 22 77 36

Kontakt

Øran Øst
6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 78 00

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

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

Knut Farestveit
Rør og Sveis
Mob 901 82 524
Hordaland

Rue
Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Bogøy Dagligvare

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

Jessheim DPS,
seksjon polikliniske tjenester

Sekretær

Geir Hanssen

Grindstuvn. 36, 1349 Rykkinn

95 10 72 25

geir.hanssen@gmail.com

Sykehusveien 25, 1478 LØRENSKOG
Tlf. 63 94 12 00

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

ivar.tolstad@nenett.no

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad
Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Byggmester

Evensen as

Jobberiet AS

Stasjonsveien 27
1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 38 00

Industriveien 3 A, 1400 SKI
Tlf. 952 33 850
www.byggmesterevensen.no

Elvsveen
Blikkenslagerverksted AS
Storgata 155, 2390 MOELV
Tlf. 62 46 38 60

regional seksjon psykiatri,
utviklingshemmede/autisme

Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no - www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

Kirkev 166, 0450 OSLO - Tlf. 02 770

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

Verv
Landsstyret

Fylkesledere

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

Per Knudsen Arkitektkontor AS
Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

KNUDSEN REGNSKAP
Hilde Knudsen
Autorisert regnskapsfører NARF
hilde@krregnskap.no
Mobil 905 42 652

Kiropraktisk Klinikk

Skreppestadveien 46, 3261 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77 - www.vorwerk.no

Nordbøgt 6
4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Spar Bremanger

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

www.hvl.no / twitter.com/hvl_no / facebook.com/hvl.no

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

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

og sosialfag og er eit godt val for dei som har lyst
å arbeide med menneske. Du får kompetanse til

Villaveien 3b, 3674 Notodden

35 02 03 84

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)
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Annet
Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00
www.toyota.no

Redaktør

Jann-Oskar Granheim Vassendveien 54, 9300 Finnsnes 932 11 937
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