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E

tter 14 år i sentralstyret til LUPE valgte jeg i vår å ikke
stille til gjenvalg, men la yngre krefter slippe til. Det er
mange tanker som har romstert i hodet mitt i sommer.
Barna mine har spurt meg: hva skal du gjøre nå da, Mor,
når du slutter i LUPE-styret? Ja si det. Tror nok jeg får litt
abstinens, men det skal nok gå.
Det har vært interessante, lærerike og givende år.
Da jeg kom inn i Sentralstyret følte jeg meg usikker og
litt redd. Jeg ble imidlertid mottatt med varme og åpne
armer, så det var ingenting å frykte.
LUPE meldte seg tidlig inn i funksjonshemmedes studieforbund, Funkis, og jeg ble valgt som Studieleder for LUPE.
Dette har gitt meg mye lærdom. Erfaringsutveksling med
andre organisasjoner i «samme båt» har vært svært nyttig
for meg og for LUPE. Jeg har fått delta på mange flotte
kurs og samlinger. Det har gitt meg nyttige erfaringer
som jeg har delt med styret, og i tillegg mange gode
venner for livet.
I løpet av disse årene har vi i Sentralstyret tatt opp
mange saker for å hjelpe de utviklingshemmede og
deres pårørende. Mye har vi klart, men det gjenstår mye
å kjempe for. Vi har lest mye tungt stoff fra bevilgende
myndigheter og andre, svart på mange høringer, og lært
en masse. Vi har arrangert mange likemannskurs og delt
vår viten og erfaringer med LUPE-medlemmer fra hele
landet. Det har vært rike år.
Mye tid har gått med til arbeidet, men du verden hvor
mye det har gitt tilbake.
Jeg er veldig takknemlig for å ha fått lov til å kjempe
sammen med styret for en gruppe som stadig blir nedprioritert når det gjelder tilbud og ressurser.
Jeg går ut av styret som en rikere person, hva viten og
erfaring angår, med mange gode venner for livet i LUPEfamilien. Jeg føler at det er som min andre familie, og en
jeg alltid vil være en del av.
Jeg ønsker det nye styret lykke til i arbeidet videre. Et
arbeid som ikke er blitt mindre viktig med årene.
Jeg takker for meg og for at jeg fikk være en del av dette
viktige arbeidet for vår svake gruppe og deres pårørende.

Stoff til bladet sendes
jann-osk@online.no
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01.09.2017, 11:05

Turid Jahren, tidligere styremedlem i LUPE
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Tema Kosthold
Ann Jorid Strømholt

I

juni arrangerte LUPE Nord-Norge likemannsamling på
Finnsnes der temaet var kosthold. Det var hele 25 som
stilte opp og deltok på samlingen. Ida Rasmussen, klinisk
ernæringsfysiolog fra UNN, snakket engasjert og enkelt om
betydningen av at sunt kosthold, og om våre muligheter
til å gjøre sunnere valg i det daglige kostholdet. Deltakere
var også svært engasjert, så det ble planlagt å holde en
oppfølgingssamling i begynnelsen av 2018.

Mangelfull legemiddelhåndtering
L

andsomfattene statlige tilsyn i helse- og omsorgstjenestene for personer med utviklingshemming viser
at mange kommuner ikke sikrer forsvarlig gjennomføring
av legemiddelhåndtering i tjenestene. Det er mangel på
kunnskap og kompetanse og det er mangel på systematikk og rutiner. Kunnskap om legemidler og legemiddelhåndtering er derfor svært aktuelt, både for deg som
bistår den enkelte i dagliglivet og for deg som har ansvar
for å utarbeide forsvarlige prosedyrer.
Du finner det nye temaområdet, Legemidler, under
hovedområdet Helse i NAKUs kunnskapsbank. Området
presentere kunnskap om legemidler, forskning om
utviklingshemming og legemidler, og viser til hvilke lov-

Gode sommerminner
D

a har de trønderske utviklingshemmede atter fått
opplevd en flott sommerfest. Denne gangen på
Levanger, Ekne på den godt tilrettelagte gården N Falstad
hvor Mestrings- og Læringssenteret holder til. Disse
tradisjonelle festene hadde i år deltagelse med ca 150
utviklingshemmede fra mange kommuner i Trøndelag.
Vi i LUPE er svært glade for å kunne være medarrangør
til disse festene hvor erfarent personell støtter opp om

den enkelte og gir dem gode sommerminner. Bildene
viser fornøyde gjester og deltakere under det flotte
arrangementet. Nå ser vi frem til neste sommerfest
for utviklingshemmede i Trondheim. Her vil blant annet
politikere og omsorgspersonell delta hvor vi også får
tatt opp saker i valgkampen som er er viktige for de
utviklingshemmedes levekår.

verk og statlige føringer som gjelder for legemidler og
legemiddelhåndtering. Her finnes også oversikt over
tilgjengelige E-læringskurs om legemiddelhåndtering og
verktøy som er utviklet for legemiddelgjennomgang.
Temaområdet Legemidler er utviklet i samarbeid med
«I trygge hender», det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, og «Senter for fagutvikling og forskning»,
Syke-hjemsetaten i Oslo kommune. Området skal utvikles
videre fremover i samarbeid med de som yter tjenester
til personer med utviklingshemming. NAKU ønsker derfor
tips til faglig stoff som er nyttig for ansatte i tjenestene
og ikke minst gode eksempler fra praksisfeltet. Ta kontakt
kontakt@naku.no
med NAKU på 735 593 eller

Aktivitetskalenderen
Hva skjer i LUPEs fylkes og lokallag i tiden fremover:
22. oktober

Bowling m/middag

LUPE Trøndelag

31. oktober

Høstkonferanse

Habiliteringstjenesten

Statens Hus, Trondheim,
invitasjon kommer

1. november

Fagseminar

LUPE Trøndelag/Autistforeningen

Statens Hus, Trondheim,
invitasjon kommer

uke 47

Treff LUPEs eldre medlemmer

LUPE Trøndelag

Invitasjon kommer

uke 47

Medlemsmøte

LUPE Trøndelag

Invitasjon kommer

Nov/des

Julearrangement

LUPE Trøndelag

Invitasjon kommer

Det taes forbehold om endringer.
Noen av aktivitetene er ikke i direkte regi av LUPE, men er tilrettelagt for utviklingshemmede.
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20 prosent av tarifflønn.
– For de utviklingshemmede selv betyr jobb svært
mye, kunne Elisabeth Larsen fortelle.
Etter at TVBra og BA fortalte hennes historie, fikk hun fast
jobb på Scandic Hotel Ørnen. Da hadde hun vært hjemme
uten noe å gjøre i ett år.

– Føler meg verdsatt

I JOBB: Elisabeth Larsen, statsråd Solveig Horne, Kaspar Kvamsdal, Ida Marie Færestrand og leder i stiftelsen Sor,
Jarle Ekenes. Statsråden hadde med halvannen million i driftsstøtte og 3,5 millioner i støtte over tre år til nye jobber.

Skal skape
1000 nye jobber

Ida Marie Færestrand hadde vært uten jobb i syv år da
hun fikk jobb på Scandic i Håkonsgaten.
– I stedet for bare å motta støtte, føler jeg meg nå
nyttig og verdsatt, sier Ida Marie.
– Jeg har det så fint her på jobben. Alle de greie kollegaene – alt er så bra, sier Ida Marie.
Som alle andre gjennomgikk hun en prøveperiode før
hun fikk jobb.
Hun oppfordrer andre som er i den situasjonen hun har
vært i til ikke å gi opp.
– Deres tur vil nok komme!
– Dersom du skal gi sjefene noe råd. Hva sier du da,
ville statsråden vite.
– Ikke undervurder oss. Jeg er undervurdert i flere år.
Nå klarer jeg jobben min fint. Og lurer jeg på noe, bare
spør jeg, sa Ida.

De fremmøtte politikerne overøste Scandic med ros for å
tenke nytt og positivt.
– Kjeden er et forbilde for andre, sa Helge André Njåstad (Frp).

Tekst og foto: Dag Bjørndal

N

å har de politiske myndighetene fått øynene opp for
Bergen og det arbeidet som gjøres for å få utviklingshemmede i jobb.

– Målet vårt er at andre kommunen skal lære av det
viktige arbeidet som er gjort i Bergen og i Hordaland
for å få utviklingshemmede ut i arbeid, sier barne- og
likestillingsminister Solveig Horne.
Fredag ettermiddag kom hun til Scandic i Håkonsgaten,
der Ida Marie Færestrand og Kasper Kvamsdal har fått
faste jobber.

1000 nye jobber
Med seg hadde hun tre og en halv million kroner til SOR,
som jobber for å fremme utviklingshemmedes rettigheter
gjennom samarbeide mellom Nav og bedriftene slik at
flere utviklingshemmede får jobb.
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– Flere må få prøve seg i arbeidslivet. Det er behov for
dem, samtidig som det gir verdighet og mening i livet til
den enkelte, sa statsråden.
Pengene hun hadde med skal gis over tre år.
På sikt skal det være med på å skape 1000 nye arbeidsplasser for utviklingshemmede.

På sykehjem
I Bergen ligger ikke stiftelsen Sor etter. Fredag kunne
daglig leder Jarle Eknes fortelle statsråden at de nå
har fått i gang en avtale om tre nye arbeidsplasser på
Fyllingsdalen sykehjem.
– Disse skal ikke erstatte de fast ansatte. I stedet
skal de gjøre det lille ekstra som de ansatte aldri får tid
til, som å gå tur med de eldre, handle for dem og være
samtalepartnere, sier Ekenes til BA.
De som får jobbene beholder trygden sin og får i tillegg
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Verdier og
prinsipper
F

Likemannsamlingen
D

en 9. og 10. juni var 35 medlemmer samlet til sentral
likemannsamling på Olavsgaard Hotell, Skjetten. Et
hovedtema var velferdsteknologi.

Velferdsteknologi
Under temaet velferdsteknologi hadde vi to glimrende
forelesere fra bydeler i Oslo som driver med prosjekter på
temaet. Vi fikk en innføring i hva som finnes av velferdsteknologi og hvordan det påvirker hverdagen til brukerne.
Både eldre, kronisk syke og utviklingshemmede har vært
med i prosjektet og testet ut utstyr og meldt tilbake
erfaringer. Vi avsluttet temaet med gruppearbeid, der vi
tok for oss disse spørsmålene:
1. Hva slags gode eller dårlige erfaringer har du med
velferdsteknologi?
2. Hvorfor kan velferdsteknologi virke skremmende?
3. Hvilke nye muligheter kan teknologi gi?
Svarene fra gruppene viser at erfaringen hos de enkelte
varierer noe, og det er blir vist til både positive og negative
erfaringer. For bruken av GPS oppleves for eksempel at
enkelte synes at de får mer bevegelsesfrihet, slik at de
kan bli funnet igjen om de blir borte. Det gjør at pårørende
får en tryggere og bedre hverdag.
At nye hjelpemidler kan virke skremmende, mener man
kommer av at det ukjente kan være skremmende, blant
annet fordi en ikke vet hvordan det fungerer. Vi er også
skeptiske til muligheter for overvåkning.
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Gruppene ser imidlertid at det finnes ubegrenset med
muligheter ved å ta i bruk moderne velferdsteknologi med
stadig nye tekniske hjelpemidler. Brukerne kan bli mer
selvstendig og kan klare seg selv lenger, siden de vil
kunne bo i egen bolig.

ra LUPEs landsmøte 10 og 11 juni 2017. I tillegg til
de vanlige landsmøtesakene vedtok landsmøtet
et prinsipprogram som sentralstyret skal jobbe for.
Programmet fokuserer på viktige verdier og prinsipper
som skal gjelde for mennesker med utviklingshemming,
nemlig:
Mennesker med utviklingshemning
• er likeverdige mennesker med de samme rettigheter
og grunnleggende behov som andre
• skal ha reell mulighet til å påvirke sitt eget liv, om
nødvendig ved hjelp fra pårørende, verge eller andre
• har rett til utdanning og opplæring på lik linje med
andre
• har rett til arbeid eller daglig aktivitetstilbud utenfor
bolig
• har rett til eget hjem
• har rett til samme rettssikkerhet som andre
• har rett til ferie-, fritids- og kulturtilbud på lik linje med
andre
• har rett til et nasjonalt ombud som kan tale deres sak.

Det ble også avholdt valg etter vedtektene. Det nye
styret er: Leder Harald Hansen, Sogn og Fjordane, ikke
på valg. Nestleder Solveig Klinkenberg, Oslo og Akershus,
4 år. Sekretær Geir Hanssen, Oslo og Akershus, ikke på
valg. Kasserer Yngvar Hurlen, Oslo og Akershus, 4 år.
Styre-medlem Ann Jorid Strømholt, Nord Norge, 2 år. 1.
vara: Magne Skjetne, Trøndelag, 4 år. 2. vara: Linda Djuve,
Rogaland, 2 år. 3. vara: Synnøve Tisland, Agder, 4 år.

På lik linje
Vi fikk videre innføring i NOU 2016-17, På lik linje, ved et
av medlemmene i ekspertgruppen som var regjeringsoppnevnt. Hun gikk gjennom bakgrunnen for de 8 løftene
og ga deltagerne innspill til gruppeoppgaver.

Aldring og Helse
Andre dag startet med Aldring og Helse for funksjonshemmede. Her ble det lagt frem endel fakta basert på
forskning, blant annet om at utviklingshemmede ikke
god får nok helseoppfølging, og om tegn på demens. I
følge Demensplan 2020 skal kommunene gi tilbud om
pårørendeskole. Det finnes en del brosjyrer og materiell
som kan lastes ned fra nettet eller bestilles/kjøpes fra
www.aldringoghelse.no, der man vil få informasjon om
hvordan legge til rette for en god pensjonsalder for
personer med utviklingshemming. Andelen utviklingshemmede i VTA og annen aktivisering har falt drastisk fra
2001 til 2010. Det er mange kommuner som ikke vil betale
for dagsenterplasser til utviklingshemmede.
Vi hadde gruppearbeid om NOU 2016-17 På lik linje, og
her kom det innspill styret tar med i det videre arbeidet.
Deltagerne var godt fornøyde med samlingen.

Turid Jahren, til venstre på bildet, ble takket av for mange års tjeneste i styret. Under middagen ble hun og Helga
Jørgensen utnevnt til æresmedlemmer.
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ASK Gruppa
Heimdal BOA
Per Ove, Bente, Odd Helge og Kristin

«D

et var en gang for lenge siden at Kristin, Pål og
Odd Helge Askeladd ville prøve å samle alle ASK
brukere til ett kongerike…»
Det var en gang for lenge siden, slik starter de fleste
eventyr. Det vi skal fortelle om nå kan kanskje kalles et
eventyr, men i virkeligheten er det resultatet av engasjement, stå på vilje og troen på en bedre hverdag for
brukere med behov for oppfølging av alternativ supplerende kommunikasjon, heretter kalt ASK.

Ønsket om endringer
Det hele startet tilbake i 2004 ved det som da het Dagtilbud Heimdal. Hverdagen for ASK-brukere fram til da var
preget av lite stabilitet i personalgruppen som jobbet tett
rundt bruker. Ofte skifte av ansvarspersoner som hadde
ansvar for ASK-hjelpemiddelet. Lite samarbeid mellom de
som hadde ansvar for de ulike brukerne.
Dette ønsket vi å endre på. Vi ønsket å samle brukere og
ansvarspersoner for å skape et fagmiljø, utveksle erfaringer og ikke minst skape et språkmiljø for brukerne.

om å starte et lite infomøte til brukere på Rolltalkgruppa
hver morgen. Da med informasjon om hva som skulle skje
i forhold til oppussing de nærmeste dagene. Slik kunne
de være bedre forberedt når de kom på jobb om dagene.
Alle brukerne vi bisto hadde fått sine kommunikasjonshjelpemiddel i voksen alder. Vi tror dette gjorde at de
hovedsakelig kommuniserte om sine basisbehov. Etterhvert som vi så at infomøte vakte interesse hos brukerne,
begynte vi å tenke på hvordan vi skulle få de til å snakke
om ting ut over sine egne grunnleggende behov. Hvordan
utfordre de til å kommunisere sammen og med andre om
ulike tema som omhandler andre områder enn grunnleggende behov.

ASK-møte er et viktig fora
Det var da vi fikk ideen om å starte et ASK-møte, der
brukerne kunne delta med sine egne saker og meninger.
Målet var at brukerne skulle styre møtet mest mulig selvstendig og selv sette agendaen for møtet. «ASK møtet»
ble etablert i 2009.

Selvbestemmelse
I denne perioden var det mye fokus på selvbestemmelse
blant brukerne.
Vi hadde startet et ganske omfattende oppussingsprosjekt i våre lokaler. Det ble gitt mye informasjon til oss
ansatte om hva som skulle skje. Det var da vi fikk ideen

Vi valgte å holde et fast oppsett av møte slik at ting ble
gjenkjennbart. Møtene starter med valg av møteleder
og referent, deretter gjennomgang av referat før det er
en runde rundt bordet hvor hver enkelt kan ta opp en

Etterhvert kom det til flere brukere med behov for oppfølging av sitt ASK hjelpemiddel og vi ble tre personale
som jobbet med dette. På grunn av pågang fra flere brukere ble Rolltalkgruppa utvidet til to hele dager.
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Vi startet helt på bar bakke, uten alt for mye kunnskap,
men med et brennende engasjement om å gjøre hverdagen lettere for ASK-brukere. Vi har etterhvert fått mere
kunnskap om emnet, og engasjementet er fremdeles like
stort.

Møtet gir brukerne mulighet til å være i et fora hvor de
opplever at det de sier er viktig, og at de opplever å bli
hørt. At de får nok tid til å kommentere og fortelle.

«Snipp, snapp, snute- vi håper dere ble inspirert der ute….»

Stor variasjon i saker

Vi laget egne møtesider på hjelpemidlene hvor brukerne
kunne velge møteleder og referent.
I tillegg ble det lagt inn valg som angikk saklista og deltagelse i diskusjoner.
I starten var personale både møteleder og referent, slik
at de fikk se hvordan et møte fungerte.
De fleste hadde aldri deltatt i møter med forventing
om en aktiv rolle tidligere. Dette måtte læres. Etterhvert
tok de selv over som møteledere, mens vi personale fortsatte som referent. Dette fordi ingen av brukerne hadde
mulighet til å skrive. Vi utviklet møtesidene og tilpasset
de slik at de fikk en egen møtelederside hvor de hadde
mulighet til å ønske velkommen, etterspørre referat/
saker, og holde framdriften i møte.

I starten var vi to personale og to brukere. Vi fikk avsatt
tre timer hver uke hvor vi satt sammen alle fire og delte
erfaringer med hjelpemiddelet, oppdaterte og videreutviklet kommunikasjonsprogrammet. Begge brukerne
brukte Rolltalk, et datateknisk kommunikasjonshjelpemiddel, vi kalte oss derfor Rolltalkgruppa.

sak en har lyst til å snakke om. Vi avslutter møtet med
gjennomgang av nyheter og været på storskjerm. Vi
hadde en tanke om å inkludere alle i samfunnet og det
som skjer rundt oss. Informere, skape engasjement og
meninger.

Det er stor variasjon i hvilke saker som blir tatt opp, men
alle saker er like viktig. I oppstarten var målet engasjementet og interessen for å delta med å fortelle noe,
ikke så mye saken i seg selv. Det er ikke alltid man har lyst
til å si noe, eller at man har saker til møtet.
Det er viktig å følge opp saker som blir snakket om på
møtet, vi har blant annet hatt åpen dag etter ønske fra
brukere. Vi har hatt avstemning og planlegging av ekskursjoner og undersøkt rettighetene i forhold til støttekontakt.
I tillegg har vi periodevis temamøter som følger året og
nyhetsbildet. Vi har blant annet snakket om stortings- og
kommunevalg, der vi har invitert politikere på besøk slik
at brukerne kunne spørre om ting de lurte på. Vi mener
det er viktig at slik informasjon når brukerne og at vi inkluderer alle i nyhetsbildet.
Brukerne har tatt med seg de ulike sakene hjem, og dermed har enkelte saker blitt samtaleemne i hjemmet. Ved
å ha fokus på kommunikasjon gjennom bruk av ASKmøtet vil dette påvirke brukernes samtaleemner på andre
arena. Ved først å diskutere saker på ASK-møte, er det
lettere for brukerne å ta dette med videre. ASK-møtet er
med å skape samtaletema ut over grunnleggende behov.

Engasjement og gode ledere viktig
I dag gir ASK-gruppa tilbud til brukere tre dager i uka,
der den ene dagen er en mediagruppe etter ønske fra
brukerne. Der jobber vi mere mot det å lage film, intervjuer
og andre prosjekter som er vinklet mot media. I tillegg har
vi byttet litt på personalet. Kristin og Pål er blitt erstattet
av Bente og Per Ove.
Vi er idag et byomfattende tilbud i Trondheim kommune. Vi
gir i tillegg tilbud til brukere i nærkommuner som mangler
et ASK tilbud. Vi har opplæring, kurs og gir informasjon
om ASK når vi blir spurt om dette. Vi underviser årlig på
Vernepleierskolen.
Vi har hele tiden vært heldige og hatt ledere som har
skjønt hvor viktig kommunikasjon er.
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LUPE-tur til
København
Tekst og foto: Reidun, LUPE Oslo og Akershus

D

en 25. august dro Fylkeslaget Oslo og Akershus på
tur til København. Det var strålende vær denne ettermiddagen, da 49 del-takere møttes på tur med DFDS.
Rett etter avgang var det dekket til et nydelig buffetbord, etterfulgt av kaffe avec i den lilla salongen. Her
kunne vi nyte den fine havutsikten, og ha en hyggelig
prat. «Taxfri» var det også morsomt å besøke.
Neste dag våknet vi også til sol og varme. Flesteparten
dro rett til Tivoli, som viste seg fra sin aller beste side,
med praktfulle blomster og et yrende folkeliv. Noen syntes
også det var hyggelig å spasere på Strøket, og besøke
fortausrestauranter.
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Så tilbake til båten, der vi samlet oss til en tre-retters
middag i restaurant Blue Riband.
Fin stemning ved bordet, og riktig så god mat, med
kaffe avec i den lilla salongen etterpå.
Noen var med på «hesteveddeløp» og noen var med på
dansen litt senere på kvelden.
Etter en god natts søvn, og en god frokost var vi tilbake
til Oslo søndag morgen i like strålende vær.
De fleste gleder seg allerede til neste tur.

13

Annonser

Annonser

Jobberiet AS

Stasjonsveien 27
1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 38 00 - www.jobberiet.no

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

Kiropraktisk Klinikk
Nordbøgt 6
4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

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

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

Ta vernepleierutdanningi Nord-Norge!
Da er UIT Norges Arktiske Universitet stedet for deg:
Godt læringsmiljø, Høy trivselsfaktor, Gode ordninger for
utenlandsopphold (Afrika, Russland, USA, Norden og Europa).
Ca 1100 studenter.
Fantastisk og sentral beligghenhet ved byens havnepromenade.
Nærmere info.:
Seksjonsleder Kirsti Koppen.
kirsti.koppen@hih.no el. opptak@hih.no

Tlf. 77 05 81 00 - www.hih.no
Hydro Aluminium
Rolled Products AS

Weidemanns gate 8
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 44 10
www.Hydro.com

- Montering - Makulering - Plastpakking - Jobbrukt.no
- Snekkerverksted - Gartner & Anlegg - Masseutsendelser
- Pakking og Sortering - Lekestuer & Anneks
- Møtemat & Catering - Ved og Briketter
HVA KAN VI GJØRE FOR DEG?
Tlf. 32 88 87 00 - firmapost@sorvangen.no - www.sorvangen.no

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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Annonser

Annonser

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

Markv. 46, 9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00
www.altakraftlag.no

ANONYM
STØTTE
Geilov, 3580 GEILO
Tlf. 32 09 12 30/50

Rørlegger

Sandstuveien 70, 0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00 - www.blrevisjon.no

Elvsveen
Blikkenslagerverksted AS

Vidaråsen Landsby

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

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

Storgata 155, 2390 MOELV
Tlf. 62 46 38 60

Matjordprodusenten A/S

Trygve Myrer AS
Haslemoen
2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44

Ragna Rindals Dagsenter

Geilo, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå,
Fagernes, Heggenes og Beitostølen
Tlf. 03 202

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

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

1960 LØKEN
Tlf. 924 82 808
www.matjordprodusenten.no

Gamlebyen
Psykomotorisk Fysioterapi
Fysioterapeut Laila Solum Hansen
Voldportg. 73
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

Per Try
Maskinentreprenør AS

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

2302 HAMAR - 02 999 - www.sparebank1.no

Tlf. 69 32 10 11
www.gamlebyenpsykfysio.no

Kleplandsveien 80, 4640 SØGNE
Tlf. 38 05 39 07

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

Senja Reiseliv AS

i Bergen og Sogndal

Hamnveien 1145, 9385 SKALAND
Tlf. 400 20 005

Ytre Namdal Vekst AS

Omkjøringsv. 15
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 13 77 - www.ynvekst.no

Meir informsajon på:
www.hvl.no

Industriverktøy IDG Tools AS
Furumoen 47, 2240 MAGNOR

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i

Tlf. 62 83 27 00 - www.idg-tools.as

kommunen. Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

Sandmoen Kro
Sandmoflata 3
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 59 61 80
www.sandmoenkro.no

- Alle er velkommen til en koselig og sosial
atmosfære på Sandmoen Kro.
- Alltid et godt tilbud til alle typer arrangement.
- Alltid hjemmelaget mat av beste kvalitet.
- Velkommen skal dere være. Ta kontakt med oss.
Krovert Ove Hanssen

Hestehaven 1, 4520 Lindesnes
Gunn Høyland - Tlf. 38 25 73 70 - kunde@treogtekstil.no

Vestnes
kommune

Ullensaker
kommune

Vi er her fordi du er her

ullensaker.kommune.no

Tre & Tekstil er et kommunalt tiltak med tilrettelagt arbeid for
mennesker med psykisk utviklingshemming.
Arbeidssenteret har basis i en bedriftsmessig tankegang.
Tre & Tekstil har en forretningside som baserer seg på at
mennesker med psykisk utviklingshemming og funksjonsfriske –
i fellesskap kan etablere en arbeidsplass som representerer en
ressurs i forhold til øvrig arbeidsliv og samfunn. Det skal være et
overordnet mål at den produksjon som skjer ved
Tre & Tekstil skal være etterspurt av samfunnet.

vestnes.kommune.no

vagsoy.kommune.no

Hvaler
kommune
royken.kommune.no

hvaler.kommune.no

Lurøy
kommune

Lyngen
kommune

luroy.kommune.no

lyngen.kommune.no

Hitra
kommune
hitra.kommune.no

time.kommune.no

Agdenes
kommune
agdenes.kommune.no

voss.kommune.no

Kongsvinger
kommune
hoyanger.kommune.no

Bli medlem

loten.kommune.no

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

UL

• medlemskap i en organisasjon som hele tiden gjør
et viktig arbeid for alle mennesker med psykisk 		
utviklingshemning
• tilhørighet i et fylkeslag av LUPE
3-2017.pmd
• være med og påvirke 9styresmaktene og andre
• delta på aktivitetene som lagene har
16
• medlemsbladet Under Lupen fire ganger i året

gaular.kommune.no

Psykiatritjenesten

Vi trenger ditt medlemskap!

Som medlem får du for kun 200 kr i året:

kongsvinger.kommune.no

Oslo kommune

stange.kommune.no

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

Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no

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

Støtt det viktige arbeidet vi gjør i LUPE!

Psykisk helsearbeid

Arbeidet vårt er basert på frivillighet. Dette betyr at ingen
personer i våre styrer har lønn eller styrehonorar.

giske.kommune.no

enebakk.kommune.no

Meld deg inn01.09.2017,
fra vår 11:09
nettside:
På nettsidene kan du lese mer om oss og melde deg inn:
www.landsforbundet-lupe.no
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Annonser

Joker Luster
6872 LUSTER
Tlf. 57 68 54 82

Wiik
Fjellsprenging
Kjerran 15
8050 TVERLANDET
Tlf. 916 37 536

Langestrand
Fysioterapi
Vestreg. 28
3251 LARVIK
Tlf. 33 18 11 22

Jonny Skaug
& Sønn AS

Bjørkely
1789 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 928 26 558

Kontakt

Toten
Dekksenter

Industrivegen 30
2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Leva-Fro AS

Gamle Kongeveg 92 A
7604 LEVANGER
Tlf. 74 01 90 80

Kåre Lokreim
Mekanisk
Briskevegen 19
3551 GOL
Tlf. 970 74 450

Hans Væggersvei 10
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 22 63
kirkenes-byggservice.no

Kiwi Baneveien
Baneveien 28
3612 KONGSBERG
Tlf. 32 73 48 90

Fimreite
6856 SOGNDAL
Tlf. 465 81 000

0585 OSLO
Tlf. 22 79 58 80

Midt-Tromshallen AS
2001 LILLESTRØM
Tlf. 22 11 01 10

Røros Aut.
Trafikkskole

Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Morten Juliussen
Krantransport AS

KB Elektro AS

Skammelsrud
Sag og Utsalg

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Trysil
Septikservice AS
2429 TØRBERGET
Tlf. 917 74 097

Viuno AS

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

Leirbakkevegen 11
3825 LUNDE
Tlf. 991 51 858

Askimveien 472
1816 SKIPTVET
Tlf. 950 69 606

Rørleggerfirma

Bjørn Jensen

Lahellveien 33
3218 SANDEFJORD
Tlf. 920 97 650

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

Ola Bergum

Knut Farestveit
Rør og Sveis

Vesthagen 9
4340 BRYNE
Tlf. 51 77 82 00

Per Reboli AS

Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Nordlysvegen 229
9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50

Nordliskrenten 1
3271 LARVIK
Tlf. 906 35 536

Solørvegen 362
2411 ELVERUM
Tlf. 976 77 772

Skedsmo Senter
Furuveien 1
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 400 78 631

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

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80
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Kiwi Nannestad
Teiegården
2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 72 50

Modalen 1041
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

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

Andøy
Installasjon A/S
Industrivegen 2 B
8480 ANDENES
Tlf. 76 14 10 60

Svendsen’s
Glass-Service AS

ANONYM
STØTTE

Brobekkv. 104
0582 OSLO
Tlf. 22 64 06 68

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS
Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Taktekkermester

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND
Tlf. 31 41 12 99

Teiealleen 7
2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10

Simen Kvissel
Entreprenør

SK Maling

Bjørn Schramm AS

Tangenveien 7
7650 VERDAL
Tlf. 74 07 77 53

Bryne Rør AS

Husebybadet

Hovinmovegen 158
20671 JESSHEIM
Tlf. 08 899

Runas
Markiser AS

Granhelveien
2847 KOLBU
Tlf. 901 54 236

Fiskernes
Agnforsyning SA

Loesmov 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

Sanden 37
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 10 00

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

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

Hansjordnesg. 9
9009 TROMSØ
Tlf. 77 60 01 50

Tingvoll
Fjordhotell

Tomrenbygget
6393 TOMREFJORD
Tlf. 974 30 173

Rådhuset
9306 FINNSNES
Tlf. 77 87 10 18

Bardølsgård
Installasjon AS
Jokstad
3350 PRESTFOSS
Tlf. 952 53 877

SprengeserviceAS

Sandbekkveien 510
1892 DEGERNES
Tlf. 69 22 77 36

Helle Ravnsborg

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

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

Stensli
Gjenvinning AS
2381 BRUMUNDDAL
Tlf. 468 15 000

01.09.2017, 11:09

Sentralstyret
Leder

Harald Hansen

Djupedalen,
6740 Selje

57 85 99 74 /
986 49 364

mkvameha@online.no

Nestleder

Solveig Klinkenberg

Bredo Stabelsv. 3,
0853 Oslo

959 35 597

sol-kli@online.no

Sekretær

Geir Hanssen

Grindstuv. 36,
1349 Rykkinn

951 07 225

geir.hanssen@landsforbundet-lupe.no

Kasserer

Yngvar Bjarne
Hurlen

Fallanveien 30A,
0495 Oslo

476 14 769

yngvar.hurlen@nordreaasen.no

Styremedlem Ann Jorid Strømholt Nordli 2,
9300 Finnsnes

915 99 839

annstromholt@gmail.com

1. vararepr.

Magne Skjetne

992 44 720

magneei@online.no

Gautefall
3750 DRANGEDAL
Tlf. 913 28 971

Amundalsv. 840,
7036 Trondheim

2. varapepr.

Linda Djuve

Korallveien 18,
4318 Sandnes

51 62 31 09

lindalup@gmai.com

Bøcon AS

3. varapepr.

Synnøve Tisland

Øvre Lauvdal,
4534 Marnadal

38 28 71 84 /
924 19 625

syn-ti@online.no

Agder

Synnøve Tisland

Øvre Lauvdal,
4534 Marnadal

38 28 71 84 /
924 19 625

syn-ti@online.no

Oslo og
Akershus

Geir Hanssen

Grindstuveien 36,
1349 Rykkinn

951 07 225

osloakershus@landsforbundet-lupe.no

Hedmark og
Oppland

Turid Jahren

Helleveien 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

Hundavågvn. 41.
4085 Stavanger

51 54 81 93 /
974 14 176

rogaland@landsforbundet-lupe.no

Hordaland

Jostein Søreide

Saksarrinden 62,
5253 Bergen

55 22 97 98 /
995 39 430

jostein.soreide@fellesforbundet.org

Sogn og
Fjordane

Harald Hansen

Djupedalen,
6740 Selje

57 85 99 74 /
986 49 364

mkvameha@online.no

Møre og
Romsdal

Jan Svein Hammer

Rimstaddalen,
6711 Bryggja

57 85 20 65 /
400 69 422

Trøndelag

Magne Skjetne

Amundalsv. 840,
7036 Trondheim

922 44 720

magneei@online.no

Nord Norge

Ann Jorid Strømholt Nordli 2,
9300 Finnsnes

915 99 839

annstromholt@gmail.com

Kirkegata 66
2609 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 13 31

Bamble Taxi
Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

TS Bygg

Solhøyveien 14
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

Gautefall
sentralen

Kvålkroken 4
4323 SANDNES
Tlf. 51 95 88 20

Transport
og verksted

Hellik Teigen A/S
Sorenskriverveien 11
9513 ALTA
Tlf. 78 43 77 14

Holmlundvegen 2
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 95 00 99

Fimreite
Bergboring AS

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

3576 HOL
Tlf. 32 08 94 09

funksjonell utebekledning
Strandgata 36
6905 Florø
www.oytex.no

Maskinentreprenør

Vålerveien 65
1597 MOSS
Tlf. 69 20 58 50

Prestholt
Geitestøl

Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Trygve Knutslid

Hurum Mølle

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

Arendal
Dyreklinikk

Trosvikstranda 46/48
1608 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 38 30 00

Smedstadgrenda
2133 GARDVIK
Tlf. 62 97 42 82

2. etg Dale Senter
6963 DALE I SUNNFJORD
Tlf. 476 77 900

Bekom AS

Borgenvegen 311
1923 SØRUM
Tlf. 934 03 414

Bernhardsen
Transport AS

Holsvegen 234
2164 SKOGBYGDA
Tlf. 943 34 483

Price Lagerbutikk AS
Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80

Fylkesledere

Vestfold og Buskerud ivaretas av Telemark, Østfold ivaretas av Oslo og Akershus

Annet
Redaktør

Olaf Robert AS
Fergestadveien 10
3475 SÆTRE
Tlf. 932 24 828

moreogromsdal@landsforbundetlupe.no

Jann-Oskar
Granheim

Vassendev. 54,
9309 Finnsnes

LUPEs kontor Hans Nilsen Haugesgt. 44b,
0481 Oslo

932 11 937

jann-osk@online.no

22 22 14 82

landsstyret@landsforbundet-lupe.no
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