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Kjære medlemmer og andre lesere! Snart er året omme 
og vi ser tilbake på eit aktivt år som organisasjon, der 

vi har vore representert i mange råd og utval. Vår stemme 
er blitt mykje tydlegare takka være ein stadig økende 
medlemsmasse. Det er tydelig at ein aktiv organisasjon 
gjer at den blir meir synlig og attraktiv å melde seg inn i. 

FFO hadde ein aktiv valgkamp der dei satte fokus 
på mange viktige saker, LUPE deltok også aktivt i dette 
arbeidet og vi fikk satt fokus på mange saker som vedrører 
vår gruppe. Dessverre så ser vi no, ved statsbudsjettets 
fremlegging, at mange grupper er glømt eller utelatt, vi 
opplever alvorlige kutt som vil gå ut over oss som organisa-
sjon. Pleiepengesaken har vore ei viktig sak, der nokre 
mødre drog i gang ei kampanje på Facebook, i dag har 
den kampanjen over 10.000 medlemmer og stadig fleire 
kjem til. Eg vil berømme det arbeidet dei gjer, på tvers 
av organisasjonene, for å få endret pleiepengeordningen 
som vart vedtatt i oktober i år. Nylig var det ein delegasjon 
fra denne aksjonen på stortinget og fortalte Arbeids- og 
Sosialkomiteen kva endringer som må gjerast for at 
pårørende skal kunne ha mulighet til å være heime hos 
sine sjuke eller funksjonshemmede barn. Eit anna alvorlig 
kutt er kuttet i voksenopplæringsmidlene, eit kutt på 
over 2 mill, hos Funkis, vil kunne føre til at færre av våre 
medlemmer får den nødvendige opplæringen for å kunne 
yte eit godt likemannsarbeid til dei som trenger bistand. 
Eit samla FFO kjemper no for å få dette endret og det 
kan virke som at det er fleirtal for å unngå kutt denne 
gangen også. Dessverre så ser det heller ikkje ut til at til-
skuddsordningane til organisasjonane blir styrka neste år.

No skal vi ikkje bare fokusere på alt negativt, LUPE 
er aktive i fleire referansegrupper på nasjonalt nivå, der 
man arbeider for bedret spesialundervisning, undersøke 
bruken av makt og tvang. Nylig vart det oppnevnt ein 
representant til ei referansegruppe som skal arbeide for 
å forebygge vold og seksuelle overgrep overfor voksne i 
utsatte grupper. Det blir gjort mykje viktig arbeid i disse 
gruppene som forhåpentligvis vil føre til at tjenestetilbudet 
vert bedre for utviklingshemma.

Når vi no nærmer oss årets slutt så vil eg benytte 
muligheten til å takke alle tillitsvalgte og likemenn for det 
flotte arbeidet de gjer, samtidig vil eg ynskje dei ei riktig 
God Jul og eit godt Nyttår. 
Eg vil også takke alle medlemmer for den støtta vi får 
gjennom deira medlemskap, både i form av personlig 
støtte og kontingenten som de betaler inn. 

Ei Riktig God Jul og eit Godt nyttår.

Tilbakeblikk på året

Annonser

Harald M Kvame Hansen
Forbundsleder 
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Bandene og musikken utviklet seg, og i 1987 skrev Kai 
og hans kollega Arne Furuseth en musikal med sikte 
på Oslo Konserthus. Folk flest hadde liten tro på ideen 
om utviklingshemmede på scenen i Oslo Konserthus, 
men Kai tok ikke nei for et nei. Nei ble til tja, tja ble til 
ja, og resultatet ble Dissimilis – en annerledes musikal, 
i Oslo Konserthus, med kongefamilien blant publikum. 
Musikalen ble en sensasjon. Ensemblet sprengte alle 
grenser for og nedarvede tanker om hva mennesker 
med utviklingshemming kan klare. Sammen fylte de 
konserthuset ni kvelder på rad og fikk publisitet og store 
oppslag i alle landets medier. 

Musikalen markerte starten på en endring i oppfattelsen 
av hvem som kan klare hva. Den markerte også starten på 
en unik reise frem mot det Dissimilis vi kjenner i dag, en 
internasjonal organisasjon med over 10 000 medlemmer 
over hele verden. 

35 år med drømmer
Jubileumsåret 2017 har blitt markert på ulike måter 
gjennom året. Lørdag 9. september inviterte Dissimilis 
Kompetansesenter til jubileumsforestillingen «35 år med 
drømmer», en historisk festforestilling der publikum ble 
tatt med på en reise gjennom fortid, nåtid og fremtid. 
Hele 60 elever fra kompetansesenteret stod på scenen 

- Det umulige gjort mulig. I 35 år har Dissimilis jobbet 
aktivt for at mennesker med utviklingshemming 

og andre funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det 
kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere 
og mennesker. Med dette ønsker organisasjonen å bidra 
til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant 
samfunn.

Historien om dissimilis 
Historien om Dissimilis startet egentlig allerede i 1962, 
da musikeren Kai Zahl fikk sønnen Børge. Gjennom hele 
sin barndom var Børges høyeste ønske å få spille i band 
som sin far. Mulighetene for å få utviklet den musikalske 

interessen var imidlertid begrenset på grunn av Børges 
medfødte funksjonsnedsettelse og det faktum at han 
ikke kunne lese noter. Mens lærere og andre rundt 
Børge så begrensninger, valgte Kai å ta sønnen på 
alvor og utforske mulighetene. Han utviklet et enkelt og 
fargesprakende system som gjorde det mulig for Børge 
og andre mennesker med funksjonsnedsettelser å spille 
musikk. Noter og sanger ble kodet med farger, det samme 
ble instrumentene. Flere band vokste frem og i 1982 var 
Dissimilis et faktum. Mennesker med utviklingshemming 
fikk plutselig muligheter de ikke hadde fått uten Kai Zahls 
innsats, med god hjelp og støtte fra foreldre, pårørende 
og andre interesserte. 

Dissimilis

35
 års-

jubileum
i 2017

Alle foto: Thomas Torheim.
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i Bærum Kulturhus denne kvelden. Gjennom teater, sang 
og dans presenterte aktørene tilbakeblikk fra Dissimilis 
sin unike historie, i kombinasjon med nye innslag og 
smakebiter fra kommende forestillinger. Dissimilis har i 
alle år hatt god støtte i mange kjente artister, og denne 
gang var det Inge Bremnes som bidro med sin nye sang, 
«Ka du håpe på». 

Blant publikum i kulturhuset var Dissimilisvennene 
Kåre Willoch og Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog. 
Ordføreren takket på vegne av Bærum kommune for 35 
år med fantastiske forestillinger. «Når teppet går ned i 
kveld, er forestillingen over og den vil aldri bli gjentatt helt 

på samme måten. Det er øyeblikkets kunst, og det er det 
Dissimilis står for», skrev Krogh i sin hilsen i forestillingens 
programblad. 

Livskvalitet, mening og verdighet 
35 år har gått siden Kai Zahl grunnla Dissimilis i 1982. 
Det var ingen som den gang kunne ane rekkevidden 
av det som ble satt i gang, at den lille ideen som ble 
født av sønnen Børges musikalske drøm skulle vokse 
langt utover våre landegrenser og skape livskvalitet, 
mening og verdighet til tusenvis av mennesker over hele 
verden. «Dissimilis vokste frem fra intet til å bli en stor 

organisasjon. Det er som en Askeladden-historie startet 
av Kai og andre som har turt å tenke utenfor boksen», sier 
Dissimilisleder Mathias Eckhoff. «Det bryter ned barrierer 
å få delta på samme arenaer som andre, å bli tatt på 
alvor som hele mennesker med de samme følelsene. 
Mange tror Dissimilis representerer skranglete musikk 
med ensfargede t-skjorter, men det er så mye, mye mer», 
sier Eckhoff videre. 

Eckhoff får støtte av ordføreren, som setter Dissimilis 
i en særstilling i norsk kulturliv; talentfulle og 100% seg 
selv. Troen på viktigheten av mangfold og at alle skal 
bli gitt muligheten for å kunne utfolde seg i det store 
kunstneriske rommet har vært visjonen og ledetråden 
som har gjort at Dissimilis har brutt barrierer og skapt 
vekst og utvikling, sier Krogh. 

dissimilis i dag
Dissimilis har i dag medlemsgrupper og aktivitet over hele 
verden. Hele 18 land er representert i Dissimilis sitt nettverk 
og antall medlemmer på verdensbasis er over 10 000. I 
Norge er det i dag 90 Dissimilisgrupper. Aktivitetene er 
forankret i et verdisyn hvor mangfold og kvalitet står 
sentralt, samtidig som organisasjonen skal tørre å være 
utfordrende og nyskapende. Aktivitetene driftes gjennom 
de tre leddene Dissimilis kompetansesenter, Dissimilis 
Norge og Dissimilis World. Dissimilis Norge er en interesse-
organisasjon for medlemsgrupper i Norge, mens Dissimilis 
World representerer det internasjonale nettverket for 
medlemmer og samarbeidspartnere. Dissimilis Nasjonale 
Kompetansesenter er et regionalt aktivitetssenter og et 
nasjonalt utviklings- og ressurssenter for metoder innen 
tilrettelagt opplæring. 

Dissimilis representerer et unikt tilrettelagt kulturtilbud, 
som utover deltakelse og opplæring i kulturelle aktiviteter, 
fremmer sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet. 
Gjennom musikk, dans og teater får elever over hele 
verden tilgang til og utvikler sine ressurser og som 
likestilte utøvere får elevene opplevelser av mestring og 
verdighet – en berikelse for den enkelte og for samfunnet 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

ForMåL 
•	 Bidra til økt livskvalitet og respekt for mennesker med 

utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser. 

•	 Inkludere og synliggjøre mennesker med utviklings-
hemming og andre funksjonsnedsettelser i det 
kulturelle landskap og ivareta deres rettigheter til et 
aktivt kulturliv. 

•	 Tilrettelegge for vekst og utvikling for hver enkelt elev, 
både menneskelig og kunstnerisk.

AKTiviTeTer 
•	 Utvikle og formidle kompetanse og metoder nasjonalt 

og internasjonalt. 

•	 Tilrettelagt undervisning innen sang, musikk, dans og 
teater. 

•	 Arrangere og tilrettelegge for spilleoppdrag, 
forestillinger og konserter. 

 To av skuespillerne i jubileumsforestillingen, Mats Alvaro 
Sollid (til venstre) og Julian Janssønn Winsents.
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COGNITA  skal plasseres ved en
redaksjonell side

Nord starter studier for utviklingshemmede
— Dette handler om å unngå diskriminering av utvik-

lingshemmede og å skape en mulighet til å ta høyere 
utdanning, sier Hansen.

Studiet som kalles «Selvbestemmelse, medborgerskap og 
inkluderende praksis» blir det første i sitt slag i Norge. 
Men tilsvarende studier  er allerede en realitet i Irland, på 
Island, i Canada og i flere stater i USA.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i 2017 
bevilget midler til pilotprosjektet ved Nord universitet, der 
det tas sikte på å ta opp 12 studenter ved første opptak.

På lik linje
I fjor kom en NOU (Norsk offentlig utredning) med navnet 
«På lik linje» fra et utvalg som var bedt om å se på hvilke 
endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av 
grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklings-
hemming i Norge.  

 
De anbefalte blant annet at «det settes i gang forsøks-
ordninger med et særlig tilrettelagt studietilbud ved 
universitet eller høyskole for personer med utviklings-
hemming».

 – Det var en del av utgangspunktet, forteller både 
Solheim Hansen og Oddbjørn Johansen som har jobbet 
med å utarbeide studieplanen. Dosent ved Fakultet 
for Samfunnsvitenskap, Gunn Strand Hutchinson, er 
prosjektleder for piloten.

 — Høyere utdanning i dag utestenger folk med kognitiv 
funksjonsnedsettelse, og vi ville gjøre noe med tilbudet, 
slik at vi kan inkludere folk med utviklingshemming, sier 
Hutchinson, og fortsetter:

 — Tidligere har det vært en utenkelig tanke at personer 
med kognitiv utviklingshemming kunne ta høyere utdan-
ning, men hvis de får muligheten tror jeg ikke det vil by 
på noen problemer.

studietur til reykjavik
Det planlagte studiet er bygd opp av ukessamlinger med 
intensivt opplegg og med høy lærertetthet.

 — Det pedagogiske opplegget blir en kombinasjon av 
fellesforelesninger med andre førsteårsstudenter, for 
eksempel i samfunnskunnskap der det passer tema-
messig, sier Oddbjørn Johansen. 

 I tillegg er det lagt opp til at studentene med en form 

 Generalsekretær i Funksjonshemmedes Felles-
organisasjon (FFO), Lilly Ann Elvestad

Inkludering. Fra høsten 2018 tar Nord universitet imot 
studenter med kognitiv utviklingshemming til et 

eget, tilpasset studium. Det blir landets første høyere 
utdanningstilbud for denne gruppen.

Fra neste år kan personer med utviklingshemming 
studere ved Nord universitet for å bli bedre egnet som 
representanter og talspersoner for andre som er i 
samme situasjon som dem. Universitetsstyret har ved-
tatt å opprette et deltidsstudium over to år som gir 
120 studiepoeng, enn så lenge som pilot med oppstart 
høsten 2018.

Prorektor for utdanning og studie ved Nord univer-
sitet, Hanne Solheim Hansen, sier de har arbeidet med 
ideen en stund. 

for utviklingshemming får en studentmentor, for eksempel 
fra studiet i sosialt arbeid.

Det finnes ikke andre typer tilrettelagte studier for 
denne nye studentgruppen i Norge, men i utviklingen av 
studieplan har Johansen og Hutchinson besøkt Island 
og de er for øyeblikket i Irland, for å se hvordan de til-
rettelegger studier til denne gruppen.

 — På Island har de hatt tilbudet siden 2007. Der har 
de også fordypninger som er arbeidsrettet, som gjør at 
de for eksempel kan jobbe i skolefritidsordninger. Vi ser 
ikke for oss det i årsstudiet i denne omgang. Nå fokuserer 
vi på brukerrepresentasjon, selvbestemmelse og like-
mannsarbeid. På sikt tenker jeg at det absolutt kan bli 
mer yrkesrettet, uten at jeg nå tar stilling til hvilken type 
det kan være, sier prosjektleder Hutchinson.

Forening fornøyd
Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO), Lilly Ann Elvestad, er glad for at funksjonshemmede 
får et tilbud til utdanning etter videregående.

 — Denne muligheten er virkelig fantastisk, sier Elvestad 
og fortsetter:

 — Det er viktig å lære og få nye erfaringer, og som her, å 
gjøre studentene til ressurspersoner på sine områder. For 
denne gruppen finnes det som regel ikke noe tilbud etter 
videregående, og det er fantastisk at de får muligheten 
til å gå på et universitet og være en del av det miljøet.

Hun mener erfaringene tilbake til institusjonen kan være 
vel så viktige som hva studentene får ut av tilbudet.

 — Det er viktig å se hva man kan lære av dette, som 
hva det gjør det med studentenes selvtillit, men også 
hvilke resultater det får for universitetet sin del.

Uensartet gruppe
Studiet er lagt opp til at studentene har en form for 
kognitiv utviklingshemming, men det er en sammensatt 
gruppe mennesker som faller inn under den kategorien. 

 — Hvordan kan man ha et fungerende tilbud til en så 
uensartet gruppe?

 — Det som ble vedtatt denne uken er en pilot, en 
engangsgjennomføring, for å se hvordan det kan fungere. 
Det legges inn mye ressurser for å ha opplæring i mindre 
grupper og gi mye veiledning. Jeg tror det er lurt å 
gjøre det en gang og se hvordan det fungerer og høste 
erfaringer fra det, sier Johansen.

 Nord universitet blir landets første til å ta imot studenter 
med kognitiv funksjonshemming. – Dette handler om å 
unngå diskriminering av utviklingshemmede og å skape 
en mulighet til å ta høyere utdanning, sier prorektor 
Hanne Solheim Hansen. Foto: Leif Arne Holme.

Anne Lindholm
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Ja til mangfold!

I løpet av dette året har det pågått heftige diskusjoner 
om begrepet sorteringssamfunn ved hjelp av foster-

vannsprøver og NIPT-test. «Under Lupen», LUPEs med-
lemsblad, er glad for at Helge Gudmundsen har gitt oss 
tillatelse til å gjengi nedenforstående mediainnlegg som 
i ettertid ga han mange «likes» på sosiale media. Helge 
har støttet opp om LUPE ved mange anledninger som 
foredragsholder på LUPEs sentrale likemannssamling 
og på medlemsmøter landet over samt tidligere innlegg 

i medlemsbladet vårt. Svært mange utenom LUPE har 
hørt Helge sine utallige foredrag om utviklingshemmedes 
livsglede og verdien av det å mestre og blir sett. Helge 
fikk sist vinter Kongens fortjenestemedalje for sitt store 
engasjement for utviklingshemmede med spesielt vekt på 
tilretteleggelse for fotball for denne gruppen. Mange vil 
savne Helge når han nå ønsker å trekke seg tilbake og bli 
pensjonist «nesten» på heltid.

Det er grunn til å frykte at vi allerede beveger oss bort 
fra et samfunn «der det er ja til alle». Med så vel foster-
vannsprøve som NIPT-testen leter vi etter spesielle 
sykdommer, og det er fullt mulig å velge bort foster med 
for eksempel Downs syndrom. Det er utbredt politisk 
enighet om at vi ikke ønsker et sorteringssamfunn. Vi er 
allerede på vei i den retningen.

Dette mener Adresseavisen i sin leder for et par dager 
siden. Klar tale, og jeg tenker på spilleren på Flatås Lions 
som kommer gråtende til trening. Han hadde sett et 
debattprogram om det å velge bort barn i mors liv som 
hadde Downs.

– Er jeg en av dem som skulle ha vært valgt bort? Jeg 
ser fortvilelsen. – Ble du valgt bort? Så kommer smilet.  
– Nei, jeg spiller jo på Flatås Lions!

Hvilket samfunn er det vi ønsker oss? Det perfekte? I så 
fall, hvem av oss er perfekt? Feilfri? Snart 21 år som leder/
trener for Flatås Lions har vist meg verdien i alle. Det 
handler om å se mennesket bak diagnosen, og jeg tror at 
et samfunn som utvikler seg mot et sorteringssamfunn 
blir et fattig samfunn. Vi mister mennesker som på en 
spesiell måte gjør samfunnet varmere og rausere. For 
noen år siden skrev jeg boka «Gull verdt» og fikk intervjue 
prinsesse Märtha Louise:

– Jeg føler at jeg lærer noe hver gang jeg er sammen 
med mennesker med Downs syndrom.. Deres måte å si 
rett ut hva de mener. Har de lyst å gi en klem, så gir 
de den. Jeg tenker på alle de gangene jeg har vært på 
nippet til å si noe, men sensurerte meg selv, eller at jeg 

ikke har turt å klemme noen eller si noen trøstens ord. 
Jeg tror verden hadde blitt et bedre sted dersom vi turte 
å være litt mer som dem.

Det er disse vi nå står i fare for å sorterer bort. Har vi 
råd til det? Eller er de rett og slett blitt en økonomisk 
belastning i samfunnet. Vi bygger palasser, men har ikke 
råd til å gi mennesker med spesielle utfordringer rett til 
et fullverdig liv. Jeg er så utrolig stolt over idretten. Min 
egen klubb, Flatås IL, og alle som ønsker idrett for alle. Vi 
driver i alle fall ikke sorteringsidrett!

Så vil jeg takke foreldrene jeg har lært å kjenne gjennom 
arbeidet i Flatås Lions. Livet har ikke alltid vært lett, 
men de kjemper for sine barn. De har lært meg så mye 
om kjærlighet, og når de ser barna utfolder seg på 
fotballbanen i idrettsglede, og når de ser at de mestrer, ja 
da lyser de av stolthet! Det er rett og slett ingen å miste. 
Så kjære politikere, hvis dere virkelig mener at vi ikke 
må utvikle oss mot et sorteringssamfunn, så still heller 
opp med økonomi og tilrettelegging, i stede for å tilby 
fostervannsprøve og NIPT-test.

Helge Gudmundsen

På Spania-tur ig jen
Pårørendendegruppa «Livsgleden» i Rissa klarte også 

i år å få nok turdeltagere til en tur til Solgården i 
Spania. Det ble sendt invitasjon til alle Fosenkommunene, 
men ikke alle svarte på invitasjonen. Det ble likevel nok 
deltagere til turen som startet 26. september med avreise 
fra Rissa. 

Den vanskeligste delen av turen var å få alle tur-
deltagerne til Værnes og være der i god tid før flyavgang. 

Det ble i år satset mye tid og arbeide på å få direktefly 
fra Værnes til Alicante. Vi ville unngå flybytte i Oslo, det 
er erfaringsmessig slitsomt ettersom vi må slite med 
rullestoler og bagasje for å sjekke inn på nytt. Vi valgte 
rutefly, Norwegian, og det gikk like greit som sist vi reiste 
med dem. Flyet hadde sen ankomst til Alicante, så vi 
ringte turdeltagerne for å spørre om det gjorde noe at vi 
kom sent fram til Solgården, men alle ville heller komme 
sent fram enn å ha flybytte på Gardermoen.

Vi ble ikke hentet av Solgårdens egen buss, men vi ble 
hentet av en kjempegrei og hyggelig sjåfør som møtte 
oss ved bagasjebåndet og geleidet oss til en fin buss som 
sto strategisk parkert så vi slapp å slite med koffertene. 
Det ble sen ankomst til Solgården, ca. kl.02.00,men ingen 

sure miner av den grunn. Etter mange godnattklemmer 
ble det en god natts søvn. 

Til frokost neste dag så alle friske og opplagte ut og var 
klare til utfluktene, som det er mange av. Marked er vel 
det som frister mest, men byturene er også populære, der 
er det både badestrender og mange fine butikker.

På festplassen var det underholdning hver kveld. Folke-
dansere med fargerike antrekk som danser til rytmen fra 
kastanjettene som de håndterer mens de danser.

Forskjellige musikanter spiller opp til dans og da fylles 
dansegulvet fort av dansere både med og uten rullestoler.

Ungdommene våre viste at de kan underholde de også, 
en etter en dukket de opp på podiet med mikrofon og 
sang til stor applaus fra publikum.

Minigolfbanen var flittig i bruk, utrolig at de kan bli så 
flinke uten å ha spilt tidligere.

Neste år: vi har forhåndsbestilt 40 plasser som allerede 
er fulltegnet. Etter flere års masing har vi endelig fått 
direktefly fra Værnes til Alicante. Det gjør reisen mye 
enklere, vi sjekker inn bagasjen på Værnes og finner den 
igjen på rommet når vi låser oss inn. 

Oddny Lillevik
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Dansegalla 
på Støren

NAKU – Nasjonalt kompetansesenter om utviklings-
hemming, har innstilt utgivelsen av bladet «Utvikling» 
som mange av LUPEs medlemmer automatisk har fått 
tilsendt. Bladet erstattes av det du kan lese deg opp på 
kunnskapsbanken.no hvor du kan også kan opprette «Min 
side». Her ligger et utall av artikler, arrangementkalender 
og annet informasjonsstoff som er viktig både for ansatte 
i omsorgstjenesten for utviklingshemmede samt for på-
rørende, støttekontakter m.m. NAKU har også lagt ut sin 
nye film på dette nettstedet.

Helsetilsynet har nå lagt ut en oppsummering av alle de 
57 tilsynene som fylkesmennene gjennomførte i utvalgte 
kommuner i 2016. Det ble funnet avvik i hele 47 av kom-
munene, hvor kommunene her er pålagt forbedringstiltak 
med tilbakemelding til fylkesmennene før avvikene lukkes. 
Nå må politikerne stille opp for de svakeste i samfunnet, 
her må både riks- og kommunepolitikere forstå alvoret 
med å sikre tiltak for denne gruppen. For å se hvor 
disse tilsynene ble gjennomført og resultatene av disse 
tilsynene, har Helsetilsynet lagt ut en komplett oversikt.

Verdt å vite

Begge foto: Kvisten BF

Når vi er flere om omsorgen er det viktig at kom-
munikasjonen fungerer godt mellom alle parter. I 

omsorgen rundt en person med utviklingshemming kan 
dette for eksempel være familien, ansatte i boligen, 
dagsenter, skole eller jobb som alle skal koordinere seg 
for å gi best mulig støtte. Om en person selv ikke klarer å 
fortelle hva han eller hun har gjort i dag er dette ekstra 
viktig. I dag har man ulike muligheter for å kommunisere. 
Noen bruker mye tid på å ringe, eller skriver til hverandre 
i en beskjedbok.

Vi i JodaCare har utviklet en digital versjon av beskjedboka. 
Den er tilgjengelig som app til smarttelefoner og nettbrett, 
og en webløsning til PC. JodaCare kan brukes til å sende 
og svare på beskjeder. Man kan også dele bilder og tekst 
av hva man har gjort i det siste. I en felles kalender kan 
både ansatte og familien legge inn avtaler for å kunne 
samarbeide bedre. En egen livshistorie med tekst og bilde 
gir nye ansatte rask innføring i viktig informasjon. 

Nylig har vi også lansert JodaBook: en versjon av JodaCare 
som kan tilpasses slik at personer med utviklingshemming 
kan bruke den selv. Her kan man for eksempel se bilder fra 
beskjedboka, eller få tekst lest opp for seg om man ikke 
kan lese. En kalender med bilder og varsler kan være et 
nyttig hjelpemiddel i hverdagen. 

Så langt har JodaCare blitt tatt i bruk i avlastningsboliger, 
bofellsskap, BPA, skole og dagtilbud. I JodaCare ønsker vi 
å bidra til økt livskvalitet og verdighet for personer med 

utviklingshemming, og ro for deres familie og omsorgs-
personer. Vi har svært gode erfaringer med at man kan 
erstatte de skriftlige beskjedbøkene med vår løsning. 
Tilbakemeldinger vi får er at det blir lettere å samarbeide 
fordi alle har samme informasjon. Familien kjenner også 
en større ro i hverdagen fordi man har oversikt over 
hvordan deres kjære har det. 

Er du interessert i å høre med om vår løsning må du gjerne 
ta kontakt på  line@jodacare.com. Vi kommer også til å 
være til stede på LUPEs Likemannssamling våren 2018, og 
gleder oss til dette! 

JodaCare
Line Federley Kirkemo

Etter sommerens aktiviteter med reiser og aktiviteter 
ute i friluft, er høsten er tid for dansegallaer for 

utviklingshemmede. Populære møtearenaer hvor de 
gleder seg med god mat og drikke og ikke minst flott 
dansemusikk og sang. Mange reiser langt for å komme til 
disse dansegallaene. 

Bildene er fra en dansegalla på Støren, Midre Gauldal 
kommune hvor LUPE-medlemmer reiste opptil 7 mil en vei 
for å møte venner og hygge seg. 

På mange av disse festene, som arrangeres av blant annet 
frivillighetssentraler, den enkelte kommunes kulturenhet 
og pårørene-grupperinger, er LUPEs likemenn tilstede med 
rollup og brosjyremateriell og svarer på spørsmål som kan 
komme fra pårørende og tjenesteytere og ikke minst de 
utviklingshemmede selv. LUPE bevilger etter søknad også 
økonomisk bidrag til disse festene. 

Det ene bilde viser den populære dansebandmusikeren 
Jan Borseth som forøvrig spilte for 21. gang på Støren. 
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Temaer:
•	 Sårbare grupper og overgrep. 
•	 Kommunikasjon mellom pårørende og ansatte. 
•	 Enkeltvedtak, IP og koordinator Kap 7 i Helse og 

omsorgstjeneste lova.
•	 Vergerollen, hva og hvordan. 

Påmelding 
Påmelding innen 1. mai til:

 geir.hanssen@landsforbundet-lupe.no 
 948 89 241.

Likemannsamling 
2018

2017
10. desember Julelunch LUPE Trøndelag Quality Hotell Panorama, Tiller

2018
14. februar Levekårskurs (vgs-bolig-arbeid mm) LUPE Trøndelag Statens Hus, Trondheim

8.–10. juni
Påmeldingsfrist: 1. mai

Sentral likemannssamling/Ledermøte LUPE Nasjonalt Olavsgaard hotell og 
Kongressenter

18. august Sommerfest Levanger LUPE Trøndelag ML-Senteret Ekne

23. august Sommerfest Trondheim LUPE Trøndelag Byåsen Produkter, Stavne, 
Trondheim

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

Aktivitetskalender

Det taes forbehold om endringer. 
Noen av aktivitetene er ikke i direkte regi av LUPE, men er tilrettelagt for utviklingshemmede.

(fra LUPE Trøndelag)

Sentralstyret innviterer til sentral likemansamling på 
olavsgaard Hotell, skjetten 
8.-10. juni 2018

Wiik
Fjellsprenging

 Kjerran 15
8050 TVERLANDET

Tlf. 916 37 536

Kiropraktisk Klinikk
Nordbøgt 6

4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Nord Marin A/S
Bedriftsv. 100
3735 SKIEN

Tlf. 35 59 72 22

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

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

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

Jobberiet AS
Stasjonsveien 27

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

Slemdalsveien 70 A, 0370 OSLO
Tlf. 22 51 62 00 - www.solstadgruppen.no

Geilo, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå,
Fagernes, Heggenes og Beitostølen

Tlf. 03 202

Micronova AS
 1503 MOSS

Tlf. 69 24 12 30

Per Try Maskinentreprenør AS
Kleplandsveien 80

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 39 07 - www.pertry.no

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00 - www.tf.no

2302 HAMAR - 02 999 - www.sparebank1.no
Setra v 16 C, 0786 OSLO

Tlf. 22 70 34 50

Hvervenmoen 49, 3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 91 70 - www.sagaringerike.no

KNUDSEN REGNSKAP
Hilde Knudsen

Autorisert regnskapsfører NARF
hilde@krregnskap.no

Mobil 905 42 652

Hystadv. 167, 3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00 - lady.inspirasjonsblogg.jotun.no

Linjeveien 31, 2344 ILSENG
Tlf. 62 58 00 00 - www.hedalm-anebyhus.no

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i

kommunen. Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

Vestnes
kommune

vestnes.kommune.no Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no

Søndre Land
kommune

sondre-land.kommune.no

Agdenes
kommune

agdenes.kommune.no

Austevoll
kommune

austevoll.kommune.no

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no voss.kommune.no

Hellik Teigen A/S
Loesmov 1

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

Arendal
Dyreklinikk

Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Husebybadet
Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Jernbanegata 45, 8250 ROGNAN
Tlf. 414 36 885

Bromsveien 23, 3183 HORTEN
Tlf. 33 04 59 87

ANONYM
STØTTE
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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
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
i Bergen og Sogndal

Meir informsajon på:
www.hvl.no

Klart det er mulig!
Ta kontakt - vi gir nærmere informasjon om mulighetene

for utviklingshemmede ungdom å ta en fagutdanning!

Opplæringsavdelingen Fagopplæringskontoret
Agnes Mowinckelsgate 5, 5008 BERGEN

Tlf. 55 23 90 00 - www.hordaland.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

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Furene Industriområde
6100 VOLDA

Tlf. 70 07 48 50
www.furene.no

Strandgata 58
8445 MELBU

Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no

TS Bygg
Solhøyveien 14

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

78 Grader
Taxfree AS

9170 LONGYEARBYEN
Tlf. 79 02 24 03

0585 OSLO
Tlf. 22 79 58 80

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Kongsberg
Bandasje Eftf AS

Kirkegata 9 A
3616 KONGSBERG

Tlf. 32 73 63 75

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 27 44 40

www.nfias.no

Bogøy Dagligvare

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Levante
Innredninger AS

Gartneriveien 6
3300 HOKKSUND

Tlf. 994 11 980

Eduard A Byes
Begravelsesbyrå AS

Parkgata 16
6003 ÅLESUND
Tlf. 70 12 12 55

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Kiwi Vik
Vik Senter

3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

Frekhaug
Fysioterapi

Havnev 15
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 14 50

REMA 1000 Osloveien
Osloveien 10

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 92 50

HV service AS
Lierbakkene 152
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Trond Hovland AS
Hvalsveien 7

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 64

Sideveien 9 A
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 81 05 00

Hansen Sveis
& montering AS

Strandveien 1 -3
1661 ROLVSØY
Tlf. 69 94 99 20

Tingvoll
Fjordhotell

Sanden 37
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 10 00

Lillehammer
Elektro

Tomtegata 6
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 65 00

Sollid Invest A/S
Mossekollen 17

0752 OSLO
Tlf. 908 71 447

Kristiansen AS
Øvre Damsted 2

3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Røyken
Eiendom AS

Spikkestadv 90
3440 RØYKEN
Tlf. 31 29 79 50

www.reas.no

6393 TOMREFJORD
Tlf. 974 30 173

Trysil
Septikservice AS

2429 TØRBERGET
Tlf. 917 74 097

Per Reboli AS
Markavegen 9

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 25 55

Nordlysvegen 229
9020 TROMSDALEN

Tlf. 77 64 72 50

Toten
Dekksenter
Industrivegen 30

2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Aksels Bud og
Lettransport DA

Frendeveien 8
1708 SARPSBORG

Tlf. 977 63 154

Runas
Markiser AS

Tangenveien 7
7650 VERDAL

Tlf. 74 07 77 53

Klippotequet L
Farmandstredet
Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

City Garn
og Broderi
Kulltangvegen 70

3921 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 74 56

OL Senteret AS
Industriveien 6

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

Bøcon AS
Kvålkroken 4

4323 SANDNES
Tlf. 51 95 88 20

Hurum Mølle
 3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 32 79 80 06

Hatløy Catering
Ulstein Verft

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 83 08

Hodlebrautsvegen
Hauge

5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 19 38 00
www.oproas.no

Ola Bergum
Transport og

verksted
Granhelveien
2847 KOLBU

Tlf. 901 54 236

ANONYM
STØTTE
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Annonser Kontakt

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 E. Skjetne Amundalsv. 840, 
7036 Trondheim

 992 44 720  magne.skjetne@landsforbundet-lupe.no

2. varapepr. Linda Djuve Korallveien 18, 
4318 Sandnes

 51 62 31 09  lindalup@gmai.com

3. varapepr. Synnøve Tisland Øvre Lauvdal, 
4534 Marnadal

 38 28 71 84 / 
 924 19 625

 syn-ti@online.no

Fylkesledere
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. 45. 
4085 Stavanger

 51 86 13 08 / 
 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

 moreogromsdal@landsforbundet-
lupe.no

Trøndelag Magne E. Skjetne Amundalsv. 840, 
7036 Trondheim

 922 44 720  magne.skjetne@landsforbundet-lupe.no

Nord Norge Ann Jorid Strømholt Nordli 2, 
9300 Finnsnes

 915 99 839  annstromholt@gmail.com

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

Annet
Redaktør Jann-Oskar 

Granheim
Vassendev. 54, 
9309 Finnsnes

 932 11 937  jann-osk@online.no

LUPEs kontor Hans Nilsen Haugesgt. 44b, 
0481 Oslo

 94 88 92 41  landsstyret@landsforbundet-lupe.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

Sandmoen Kro
Vi er her fordi du er her

Sandmoflata 3
7093 TILLER
Tlf. 72 59 61 80
www.sandmoenkro.no

Arbeidssenter for funksjonshemmede
Hestehaven 1, 4520 Lindesnes

Gunn Høyland - Tlf. 38 25 73 70 - kunde@treogtekstil.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.

Gamle Kongeveg 92 A, 7604 LEVANGER
Tlf. 74 01 90 80 - www.levafro.no

Minigravera - Lift - Hengere
Stubbefres - Minihjullaster - Beltedumper

Kvisthugger - Aggregat - Jordbor
Motorsager + mye mer

Kjærringholmen
Familiecamping

Ovenveien 22
1580 RYGGE

Tlf. 69 28 36 41

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

8455 STOKMARKNES
Tlf. 76 15 29 99

Villa Skaar AS
Nordhellinga 2
3410 SYLLING
Tlf. 32 24 32 50

Viuno AS
Nedre Tomtegate 2-4

1651 SELLEBAKK
Tlf. 69 35 76 70

Fiskernes
Agnforsyning SA

Hansjordnesg. 9
9009 TROMSØ
Tlf. 77 60 01 50

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS

Ludolf Eides gate 6
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 71 75 66

Stall Gullik
Østre Kjennervei

3420 LIERSKOGEN
Tlf. 900 28 132

Ole Chr. Bye
avd Harald Bjerke

Ryggev 260
1570 DILLING

Tlf. 69 22 53 00/50

Bøgata 69, 3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 00 90 - www.mtregnskap.no

Ørvik
Plantemarked AS

Dalaneveien 2 A
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 36 00

Maskinentreprenør
Trygve Knutslid

Leirbakkevegen 11
3825 LUNDE

Tlf. 991 51 858

Bredalsmarken 15, 5836 BERGEN
Tlf. 55 33 57 50 - nordnes-verksteder.no

vi trenger ditt medlemskap! 
Vi arbeider opp mot stat og kommune for at alle menn-
esker 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:
•	 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

Bli medlem

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. 

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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