
Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende

2020
M

edlem
sblad nr. 1

Psykisk 
helse 
12-13

Bryter 
loven 
8-9



2 3

Landsforbundet for  
Utvikligshemmede og Pårørende

Kontoradresse
Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

Kontaktinformasjon
   948 89 241 
  post@lupeorg.no 

  Lupeorg.no

Kontortid
Åpent: Kl. 11:00-19:00.

Medlemsblad for Landsforbundet for  
Utvikligshemmede og Pårørende
ISSN 0805-2239 / ISSN 1893-8612

Annonsesalg
Faktureringsservice sør AS 

   32 24 44 33 
 32 24 44 34

Forsiden
Foto: Adobe Stock

Layout og sats
ID Design AS, Finnsnes

Trykkeri
Lundblad Media AS, Tromsø

Redaktør
Geir Hanssen 

   951 07 225 
  redaktor@lupeorg.no

Neste materiellfrist: 15. april 2020 
Stoff til bladet sendes til redaktør eller til 
LUPE, Hans Nielsen Haugesgt. 44B,  
0481 Oslo

Annonser

Å være pårørende
For litt siden leste jeg en artikkel som omhandlet rollen som 
pårørende, og hva man tenkte kunne bli situasjonen framover i tid.
Vi er alle kjent med at det er en «eldrebølge» på veg i vårt 
samfunn. Et relativt stort antall mennesker vil bli pensjonister de 
nærmeste årene, og det er logisk å forvente at en del av disse 
etter hvert vil ha behov for hjelp fra samfunnet i en eller annen 
form. Og vi forventer vel alle at hjelpen skal være av god kvalitet, 
og utføres av kvalifisert personell. Ovennevnte artikkel anslår at 
man med dagens utdanningstempo på helse og omsorgsfeltet vil 
mangle ca. 40.000 helsearbeidere som leger, sykepleiere, 
vernepleiere og lignende når eldrebølgen slår inn i Norge.

Dyster lesning. Pårørende har allerede en stor belastning ved at 
kommunene/bydelene ikke har tilstrekkelig kapasitet til å møte 
behovet, noen ganger i så stor grad at det går ut over egen helse, 
egen jobb osv. Pårørende utfører iflg. pårørendealliansen ca. 
110.000 årsverk til en verdi av ca. 40 milliarder pr. år. Hvordan vil 
dette slå ut for vår gruppe, de utviklingshemmede?

Vår gruppe er svært sårbar. Svært mange har behov for hjelp på 
de fleste områder; praktisk bistand i sitt hjem, bistand til å ha et  
noenlunde bra sosialt liv, tilrettelagte arbeidsplasser, dagsenter-
tilbud o.s.v. Og vi vet alle at det ofte er en altfor stor andel  
ufaglærte i tjenestene for utviklingshemmede, og at det innvilges 
altfor mange dispensasjoner fra kompetansekravene i tjenestene 
rundt om i landet. Dette fører ofte til unødvendig bruk av tvang og 
makt, mangel på selvbestemmelse og at den utviklingshemmede 
ikke får gode betingelser for læring og mestring. Det er enkelt 
å kutte i bevilgningene til disse tjenesten, klientene protesterer 
sjelden på måter som når fram til de bevilgende myndigheter.  
Det blir de pårørendes oppgave.

Hva kan vi som pårørende til denne gruppen forvente oss hvis 
spådommen om mangel på fagfolk slår til? Vil tilbudet til våre  
forringes ytterligere når det blir betydelig flere som skal spise av 
den samme kaken? Og hva kan og bør LUPE gjøre?

Jeg tror det første viktige grepet er å få tilbake øremerking 
av de statlige overføringene til kommunene for ressurskrevende 
brukere. Det rokker ved kommunenes selvråderett, men bedre 
økonomi kan være en viktig faktor til bedre kvalitet.

Pårørende vill alltid ha en viktig rolle, det kan ansees som 
selvfølgelig og naturlig. Men et sted går det en grense på hvor 
mange oppgaver pårørende kan pålegges før de selv blir  
hjelpetrengende.

Med ønske om et godt arbeidsår i 2020.

Ann Jorid Strømholt,styremedlem
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Barnehagen Ragnas hage har utviklet seg 
til å bli en svært populær barnehage 
for barn med spesialbehov og behov  
tilrettelegging.

Siden oppstart
Barnehagen Ragnas hage eies og drives av Stiftelsen 
Ragna Ringdals Dagsenter. Da barnehagen skulle opp-
rettes var det et ønske fra styret at barnehagen skulle 
opprette en egen spesialavdeling. Den gang var det ikke 

noe behov for dette og barnehagen ble opprettet som 
ordinær barnehage. Men siden den gang har ryktet 
begynt og gå og mange som har barn med spesialbehov 
søker seg ofte til Ragnas hage.

Barnehagen har per dags dato seks ulike avdelinger med 
store, og små barn. Det er i alt 114 barn som går i Ragnas 
hage. Leder Linda D. Fraurud forteller at flere søker seg til 
denne barnehagen selv om de bor i andre bydeler. 

Ifølge barnehageloven paragraf 13, prioritet ved 
opptak, så skal barn med nedsatt funksjonsevne har rett 
til prioritet ved opptak i barnehage. 

Det varierer årlig hvor mange barn med spesialbehov som 
er tatt opp i Ragnas hage, men på det meste har det vært 
opp i mot 12-13 barn samtidig, noe som vil si 10 % av 
barna som er i barnehagen. Når det blir ledig plass så står 
barn i denne gruppen først i køen. 

Pedagogisk hjelp
Linda forteller at barnehagen har en veldig god  
kommunikasjon med bydelen, og de har en tett dialog 
når det kommer til tilrettelegging og tilpasning i barne-
hagen med spesialpedagogisk hjelp. Barnehagen har fått 

skryt av bydelen for å være spesielt gode på å se barnas 
behov. De ulike avdelingen følger opp alle barn i barne-
hagen, og ved bekymring rundt barnets utvikling inviterer 
de foreldrene inn til en samtale for å undersøke grundi-
gere om dette er en felles bekymring. 

Linda forklarer at det er ulike praksiser for ulike bydeler og 
kommuner når det kommer til tilrettelegging og spesial-
hjelp. For å få rett til spesialpedagogisk hjelp, som inne-
bærer rett til støtte i utvikling og læring av for eksempel 
språklige og sosiale ferdigheter, så kreves det et vedtak 
fra bydelen. 

Ryktet om Ragnas hage
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Vedtaket bestemmer så hva slags hjelp som kreves og 
hvor mange timer per uke som settes av til det enkelte 
barnet. Vedtak knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne 
er basert på utredninger hos PPT. PPT skriver, etter ob-
servasjoner og ulike tester, en sakkyndig vurdering som til 
slutt bydelen fatter et vedtak ut ifra.

Personal fra fagsenteret i bydelen kommer innom  
barnehagen jevnlig. De er ofte inne på observasjon og 
kan veilede de ansatte i barnehagen ved behov.  
Linda forklarer at i Oslo er det slik at kommunen har  
personalansvaret når det kreves spesialkompetanse 
knyttet til et vedtak. Det vil si at kommunen ansetter  
personal som så kommer inn og bistår i barnehagen.  
Per dags dato er det flere som jobber i barnehagen i en 
100% stilling, men antall variere etter behov. Linda  
forteller at det for barnehagen er en trygghet i at  
kommunen har personalansvaret for spesialhjelpen, dette 
gir større økonomisk forutsigbarhet for barnehagen. 

Inkludering
Alle avdelingene på Ragnas hage er klare for å ta imot 
alle typer barn forteller Linda. Noen avdelinger har mer 
erfaring med spesialtilpassing enn andre og da vil det ofte 
være slik at det tilrettelegges slik at barn med spesial-
tilpasning blir plassert på disse avdelingene. 

Ofte har barna med vedtak behov for å være alene med 
en ansatt eller i små grupper. I disse tilfellene følges 

sakkyndig vurdering fra PPT og en spesialpedagogisk 
plan som er utarbeidet i samarbeid med bydelen. 
Dette kan være behov for språkgrupper, hjelp fra 
fysioterapeuter, spesialtilpassing for hørselshemming og 
så videre. I tillegg får enkelte av barna hjelpemidler i form 
av spesialstoler eller for eksempel kommunikasjonsapper 
som er utviklet for å stimulere barnas kommunikasjons-
ferdigheter. 

Avslutningsvis presiserer Linda at det aller viktigste er 
at alle barna blir inkludert i det vanlige barnehagemiljøet. 
Vi har et mål om at alle avdelinger skal ha basiskunnskap 
rundt tegn til tale, og vi ser at dette er positivt for språk-
utviklingen for alle barn. Barna er jo så fine! Uten 
forutinntatte holdninger så tenker jo ikke de på at noen 
barn skulle være annerledes enn andre.

Utviklingshemming er en samle- 
betegnelse på ulike diagnoser og 
tilstander knyttet til kognitive, 
språklige og sosiale problemer.  
Personer med utviklingshemming har en 
nedsatt intellektuell funksjonsevne. 
Det overordnede begrepet for dette er 
funksjonshemming eller funksjons- 
nedsettelse. 

Hva sier faglitteraturen?
I faglitteraturen finner man ulike definisjoner. I DSM-5 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
5. utgave, 2017) er betegnelsen (diagnosen) endret fra 
Mental retardation til Intellectual disability. I Storbritannia  
brukes nå denne betegnelsen av de fleste, selv om 
enkelte fremdeles bruker learning disability. Snart går den 
norske betegnelsen for diagnosen psykisk utviklings- 
hemmet inn i historien. Mulig den nye betegnelse blir 
Intellektuelt funksjonsnedsettelse. Tiden vil vise! 

For at en person skal få diagnosen psykisk utviklings-
hemming, så må tilstanden, i følge DSM-5, ha oppstått før 
personen fylte 18 år. Om man ser til ICD-10 (International 
Classification of Diseases, 10. utgave) så betegnes  
diagnosen som at tilstanden er oppstått i utviklings- 
perioden. Utviklingsperioden er frem til barnet fyller 18 år. 

Sjelelig utviklingshemmet
Etter år 1990 er det blitt uvanlig å skrive eller si «psykisk» 
før ordet utviklingshemming, unntatt når vi snakker om 

diagnoser (ICD-10). Jarle Eknes, leder i SOR, forklarer 
dette slik: Det er ikke psyken som er utviklingshemmet 
og heller ikke følelseslivet. Ordet psyke kommer av det 
greske ordet for sjel. Vi kan vel vanskelig si at noen 
mennesker er sjelelig utviklingshemmet? Da sier det seg 
selv at vi heller aldri bør bruke ordet fysisk foran ordet 
utviklingshemming eller funksjonshemming. Funksjons-
hemming har siden 1981 vært et globalt og politisk 
samlebegrep for mennesker med redusert funksjonsevne/
funksjonsnedsettelse. 

Flere og flere mener nå at karakteristikken funksjons-
hemmet for lengst burde vært kastet på søppelhaugen  
– sammen med åndssvake – da det identifiserer  
mennesker utelukkende med tilhørighet til en eller flere 
funksjonsnedsettelser. Marit Nylund, Legeforeningen, 
skriver: Slutt å bruke begrepene funksjonshemmet,  
handikappet og utviklingshemmet. Vi er mange som er 
enige i dette!

Politikk og lovendring globalt er i tiden etter 1990 endret 
for å unngå at mennesker kategoriseres som funksjons-
hemmede eller psykisk utviklingshemmede. People first 
language er en del av den språklig opplæring i  
Storbritannia. Mennesket skal nevnes først, deretter 
kategoriseringen. Derfor er det riktig av oss i LUPE å 
bruke betegnelser som personer med utviklingshemming, 
personer med redusert funksjonsevne og personer med 
funksjonsnedsettelser. 

Referanse:  
Tidsskriftet.no/2009/08/sprakspalten/funksjonshemmet

Psykisk ut
viklingshe

mming

Utviklingshemming  

Funksjonshemming

Hvilke betegnelser brukes?

Solveig Klinkenberg
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Det kan få alvorlige konsekvenser for 
utviklingshemmede.

Dette er en kronikk fra seniorrådgiver og tilsynsleder 
hos Fylkesmannen i Trøndelag, Thea Hennie Kveinå, 
som først ble publisert i Adresseavisen. Kronikken 
omhandler gjennomført tilsyn i Indre Fosen kommune 
og Byåsen BoA - enhet for bo- og aktivitetstilbudet for 
utviklingshemmede i Byåsen bydel i Trondheim 
kommune. Begge tilsyn dekker tjenestetilbud som 
berører svært mange LUPE-medlemmer. 

Det bor omtrent 1814 utviklingshemmede over 16 år 
som mottar tjenester fra kommunen i Trøndelag. 
Ikke alle disse opplever å ha god livskvalitet med 
mulighet for meningsfull aktivitet, fritid og individuelle 
tilpassede tjenester. Utviklingshemmedes sårbarhet 
krever at vi sammen har fokus på kvalitetsforbedring 
hos de som skal bistå de for å være sikker på at vi 
ivaretar deres rettsikkerhet / rettigheter. 

Personer med en utviklingshemming er personer som 
har en funksjonsnedsettelse som alltid innebærer 
nedsatt kognitive ferdigheter. Dette vil være ulikt fra 
person til person. Mens det for noen kan bety at de 
behøver mye bistand og veiledning fra kommunen for 
å klare daglige gjøremål, kan det for andre bety at de 
med veiledning og støtte kan leve selvstendige liv. 

Fylkesmannen gjennomfører jevnlig tilsyn med 
tjenestetilbudet til utviklingshemmede. Vi gjennomfører 
tilsyn både hos enkeltpersoner og foretar tilsyn 
gjennom systemrevisjonstilsyn. I 2019 har vi 
gjennomført systemrevisjonstilsyn med Indre Fosen og 
Trondheim kommune. 

Begge kommuner bryter loven helse- og omsorgs-
tjenesteloven. Vi har avdekket at de ikke har system 
som sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig 
assistanse for alle personer med utviklingshemming 
over 18 år. 

Mange utviklingshemmede i Trøndelag er avhengig 
av hjelp og bistand fra kommunen hver eneste dag 

Trondheim og  

Thea Hennie Kveinå,  
Seniorrådgiver Fylkesmannen i Trøndelag

andre kommuner bryter loven
hele livet. Det betyr at livskvaliteten og livsvilkår for den 
utviklingshemmede avhenger av at kommunene har tilbud 
som er helhetlig, forutsigbart, tilstrekkelig, kompetent og 
trygt. Mange av de utviklingshemmede er ikke i stand til 
å meddele behov selv og si ifra dersom det er noe som 
ikke fungerer. Svikt i kommunenes tjenester kan derfor 
få alvorlige konsekvenser for den utviklingshemmede det 
gjelder. Svikten kan være vanskelig å oppdage, og det er 
derfor viktig at kommunene har fokus på internkontroll og 
kvalitetsforbedring. 

Tidligere er det gjennomført landsomfattende tilsyn med 
helse- og omsorgstjenestene til utviklingshemmede. 
I dette tilsynet ble det avdekket flere urovekkende forhold. 
Ved tilsyn vi har gjennomført dette året ser vi at dette 
også er gjeldende i flere kommuner i Trøndelag også 
i dag. 

Ved det landsomfattende tilsynet fremkom det at det 
i mange kommuner er tjenester som er preget av svak 
styring og høyt risikonivå. Videre ble det i noen kommuner 
avdekket at tjenesteytingen/ tjenestene som gis fremstår 
som tilfeldig og at ledelsen ikke følger tilstrekkelig med 
om brukeren får gode nok helse- og omsorgstjenester. 
Det ble også avdekket at noen ledere ikke etterspør 
informasjon om tjenestene fungerer som forutsatt. 

Fylkesmannen er bekymret for at de tjenestene som 
inngår i personlig assistanse i stor grad bygger på 
fellesskapsløsninger, og at de i liten grad er individuelt 
tilpasset. Vi har møtt utviklingshemmede som forteller at 
de sjelden har mulighet for å delta på aktiviteter utover 
gruppeaktiviteter med andre utviklingshemmede.  
Selv om kommunene strekker seg langt, og prøver å 
legge til rette slik at den utviklingshemmede kan få 
individuelle aktiviteter, rapporterer ansatte at de ofte er for 
få på jobb til å kunne bistå enkeltpersoner. 

Fylkesmannen har også stor bekymring knyttet til lav 
kompetanse og liten tilgang på spesialkompetanse på 
komplekse utfordringer utviklingshemmede kan ha. 
Noen kommuner melder om at tilgangen på vernepleiere 
er for liten i forhold til behovet. 

Det kommer også frem at tjenestene i noen kommuner 
i liten grad bygger på fastsatte mål og tiltak og at det i 
noen tilfeller ikke er evaluering av tjenestetilbudet. 
Ved flere tilfeller har vi sett at vedtak som beskriver hvilke 

tjenester den utviklingshemmede skal ha, ikke er kjent for 
de som skal utføre tjenestene. 

Det dokumenteres i liten grad hvorvidt den utviklings-
hemmede selv får medvirke i utmåling, utforming, og 
evaluering av eget tjenestetilbud, og at pårørende og 
verger i enkelte tilfeller ikke er godt nok informert for å 
kunne ivareta den utviklingshemmedes interesser. 
I tillegg er det en stor bekymring at det er enkelte 
utviklingshemmede som ikke har nærpersoner som kan 
ivareta deres interesser. 

I Trøndelag skal utviklingshemmede ha gode livs-
betingelser og de skal bli sett på som en ressurs for sitt 
nærmiljø og sin kommune. En av kommunens hoved-
oppgaver er nettopp å ha gode ordninger for de som ikke 
er i stand til å ivareta seg selv. Fylkesmannen skal bidra 
til å sikre at utviklingshemmede ut fra sine forutsetninger 
skal ha god livskvalitet. Kommunene må jobbe helhetlig 
og ha god kvalitet på sine tjenester, samtidig som de har 
fokus på de individuelle behovene. 

Fylkesmannen vil også i 2020 gjennomføre tilsyn med 
kommunenes tjenesteyting til utviklingshemmede for å 
bidra til at utviklingshemmede rettigheter blir ivaretatt. 
Rapportene fra tilsyn Indre Fosen og Trondheim 
kommune, Byåsen BOA

Leder for LUPEs fylkeslag  
i Telemark, Vestfold og Busker 

 

Ivar Tolstad
 

gikk dessverre bort 25.12.19.  
Vi takker for alt Ivar har bidratt med i LUPE, 

og våre tanker går til hans nærmeste.

Den nye fylkeslederen for Telemark, og Vestfold 
er Toralf Aanestad. Oslo og Akershus endres til 
Oslo og Viken, men her er fylkesleder uendret. 
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Vil TryggEst prioriteres av stat og 
kommuner etter 2020?

Siden 2018 har Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir), kommuner og organisasjoner i Norge arbeidet 
med et prosjekt som skal gi bedre beskyttelse mot vold 
og overgrep for personer som i liten grad er i stand til å 
beskytte seg selv. Prosjektet er TryggEst. Bufdir er leder 
for prosjektet. Som representant for FFO og LUPE deltar 
jeg i en av prosjektgruppene. Prosjektet viser nå klart at 
risikoutsatte mennesker utsettes for vold og overgrep, 
dette gjelder for eksempel mennesker med utviklings-
hemming. Dette kan være fysisk vold, psykisk vold, 
seksovergrep, økonomiske overgrep, omsorgssvikt og 
forsømmelse. 

Utsatt for vold og overgrep
Vi har lenge hatt kunnskaper om at mennesker med 
funksjonsnedsettelser er særlig utsatt for vold og 
overgrep. Det er mange grunner til at disse menneskene 
er utsatte. 

Risikoutsatte mennesker 
utsettes for overgrep

De kan for eksempel være forhindret i:
 ■ å si ifra
 ■ å løpe vekk
 ■ å oppfatte hva som skjer
 ■ å bli tatt på alvor

I Norge skal vi blant annet: 
 ■ Ha trygghet for alle som mottar helse- og omsorgs-
tjenester

 ■ Ha beskyttelse for den som har behov for dette
 ■ Ha innflytelse over eget liv
 ■ Vise tillit
 ■ Alltid forebygge vold og overgrep
 ■ Ha samhandling av hjelpeapparatene

Men har vi dette? Er dette virkeligheten? Beskyttelse for 
vold og overgrep er forankret i ulike lovverk.  
Det eksisterer imidlertid få hjemler, retningslinjer eller 
veiledere for hvordan offentlige myndigheter skal følge 
opp dette. Det er også få boliger, og andre steder 
utviklingshemmede oppholder seg, som har kunnskap 
om vold og overgrep og retningslinjer for varsling.  
Selv pårørende mangler viktige kunnskaper eller kvier seg 
for å gå videre med en eventuell mistanke. 

Solveig Klinkenberg

Fakta 

Hva er TryggEst?
TryggEst er et system som skal bidra 
til å avdekke og forhindre overgrep mot 
voksne mennesker som i liten eller in-
gen grad er i stand til å beskytte seg 
selv. Systemet prøves ut i 12 kommuner og 
bydeler i perioden 2018-2020. 

Hvordan kan TryggEst hjelpe?
TryggEst skal hjelpe deg som fagperson 
med å håndtere situasjoner der du misten-
ker at en risikoutsatt person er utsatt 
for vold eller overgrep.
Kommunene som deltar i TryggEst har egne 
TryggEst-team du kan kontakte hvis du 
er bekymret for en risikoutsatt person. 
Hvert TryggEst-team består av erfarne 
personer med kompetanse på håndtering av 
vold og overgrep.

TryggEst skal blant annet sikre: 
 ■ at saker ikke blir oversett eller glemt
 ■ lik behandling uavhengig av bostedskom-
mune

 ■ større grad av forutsigbarhet både i 
kommune og hos den utsatte

 ■ færre følgeskader som vil kreve omfat-
tende behandling og tjenester

 ■ bedre livskvalitet for den utsatte
 ■ større trygghet for dem som mottar 
tjenester

 ■ bedre oppfølging av den utsatte
 ■ bedre evaluering og læring av saker
 ■ bedre medvirkning i egen sak for den 
utsatte

Hvem benytter TryggEst?
Disse kommuner og bydeler i Oslo benytter 
TryggEst.no. (Melding om overgrep kan gis 
på telefon.)

 ■ Alta
 ■ Hitra
 ■ Porsgrunn
 ■ Tromsø
 ■ Trondheim
 ■ Kristiansund

Kilde: Bufdir

 ■ Moss
 ■ Våler
 ■ Råde
 ■ Rygge
 ■ Stovner (Oslo)
 ■ Ullern (Oslo)

Nå har 10 kommuner, samt to bydeler i Oslo, i vel ett år 
benyttet pilotprosjektet TryggEst. I løpet av denne tiden 
har det vært en seksdobling av saker, hvor voksne 
mennesker har vært utsatt for overgrep. Over 200 saker 
er meldt i disse kommunene/bydelene på ca. ett år. 
Dette viser at en mengde sårbare mennesker i Norge er 
utsatte. Over 200 tilfeller fra kun 11 kommuner på ca. ett 
år. Mørketallene er store!

Hvem skal vi melde i fra til?
Ingen mener at noen skal utsette andre for overgrep uten 
å bli stoppet og straffet. Barn har et eget barnevern. 
I befolkningen ellers finnes voksne mennesker som alltid 
vil være sårbare. Andre mennesker vil være sårbare deler 
av sitt liv. Når vi merker at et barn blir utsatt for overgrep 
vil de fleste av oss forstå at vi skal ta kontakt med 
barnevernet. Når det gjelder et voksent menneske som 
blir utsatt for overgrep vil de fleste av oss streve med å 
finne ut hvem vi skal melde dette til. 

I pilotkommunene gjøres befolkningen oppmerksom på 
hvor de skal henvende seg ved mistanke om overgrep. 
Over 200 saker er meldt til nå og alle disse personene har 
fått hjelp. Husk at systemet TryggEst er nytt og 
fremdeles ikke godt kjent! Enkelte saker har blitt meldt 
av ansatte på sykehjem, sykehus og institusjoner. 
Andre saker er meldt av pårørende. Noen har selv lest om 
TryggEst og meldt om vold mot seg selv.

Kanaler for varsling
Det er viktig at vi i Norge har lover, et system og kanaler 
for varsling, samt at dette er allment kjent. Vi kunne for 
eksempel hatt en type «hotline», likt barnevernets viktige 
telefonlinje. Kanskje vi trenger vi en type 
«(barne)vernslov» for voksne? 

TryggEst er bygget opp som et godt system for varsling 
av overgrep på voksne og pilotkommunene viser stor tillit 
til TryggEst. Pilotprosjektet er nå inne i sitt siste år – 2020. 
Resultatene viser at Norge trenger TryggEst, men vil stat 
og kommuner prioritere dette i sine budsjetter? Mange 
signaler tyder på at dette vil bli nedprioritert. Historien 
viser at samfunnsøkonomiske analyser og vurderinger 
ofte konkluderer med at nytteverdien ikke er stor nok til at 
samfunnet skal benytte midler til dette. Kan det være slik, 
tross det alle sier, at sårbare mennesker er mindre verdt i 
samfunnet? 

Mange av oss frykter nå at, som mange andre pilot-
prosjekt, vil TryggEst dø en stille død i 2021 på grunn av 
manglende midler og statlig velvilje. Nå må vi alle sette 
søkelyset på TryggEst. La oss øke fokuset på å hindre 
vold og overgrep mot sårbare mennesker. 
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Og når vi innser at alle har en psykisk helse, skjønner vi 
kanskje også at vi må ta vare på den? Vår psykiske helse 
trenger pleie og omsorg, akkurat som resten av kroppen. 
Hvordan vi tar vare på vår psykiske helse, varierer sann-
synligvis fra person til person. Noen foretrekker yogaens 
rolige pust, andre har det best når de kan skue utover 
et storslått fjellandskap, enda andre blir lett til sinns av å 
omringe seg med venner. Hva gjør deg glad?

Ja, hva gjør deg glad? Det var nettopp dette spørsmålet 
som en forskergruppe i England stilte til 20 voksne med 
utviklingshemming. Vi vet at personer med utviklings-
hemming er mer utsatt for psykiske lidelser enn folk flest. 
Men det hører sjeldenhetene til at forskere spør personer 
med utviklingshemming direkte hva som skal til for at de 
skal føle seg lykkelige.

I studien identifiserte deltakerne forskjellige miljøfaktorer 
som påvirker deres tilfredshet med livet. Noen av de 
viktigste faktorene var å kunne oppleve valgmulighet og 
selvstendighet, å ha aktiviteter å gå til, å ha en verdsatt 
sosial rolle, og å oppleve gode sosiale relasjoner.

Deltakerne framhev at det var viktig for dem å kunne ta 
egne valg i livet, og ikke å være avhengig av foreldre eller 
tjenesteytere hele tiden. De likte at de kunne velge å bo 
sammen med venner eller kjæreste, og de syntes det var 
viktig å lære nye ferdigheter som kunne hjelpe dem på vei 
til mer selvstendighet, som for eksempel å lære hvordan 
man kan ta tog på egenhånd eller hvordan man lager 
middag.

Deltakerne rapporterte videre at de ble lykkelige av å 
kunne delta på aktiviteter, som for eksempel å dra på 
shoppingtur til en annen by eller å gå på kafé med venner. 

Hvordan kan vi ta vare på den psykiske helsen til personer  
med utviklingshemming?

Veerle Garrels, førsteamanuensis i  
spesialpedagogikk, Oslomet

Vi har alle en psykisk helse. Menn med 
motorsykkel og skinnjakke, flinke  
piker, småtasser i barnehagen, 
gråhårete psykiatere. Så også personer 
med utviklingshemming.

Å ha et sted å gå til, som for eksempel et dagsenter, og å 
ha noe å gjøre var viktig for følelsen av psykisk velvære. 
Informantene opplevde også at det var fint å være med på 
aktiviteter i nærmiljøet, som for eksempel å gå og se en 
fotballkamp.

Opplevelsen av å ha en verdsatt sosial rolle var også 
avgjørende for den gode følelsen. Det er viktig å ha en 
jobb og/eller en rolle som er betydningsfull for en selv og 
for andre.

Til slutt ble gode sosiale relasjoner framhevet som en 
sentral faktor som påvirker den psykiske helsen.  
Deltakerne i studien fortalte at det var av stor betydning å 
ha venner og familie som man kan treffe, og at man har 
tillitsfulle relasjoner til tjenesteytere.

Funnene i denne studien er kanskje ikke så oppsikts-
vekkende. Hva som gjør et menneske med utviklings-
hemming tilfreds med livet ser ikke ut til å være så veldig 
forskjellig fra hva som er viktig for mennesker uten  
utviklingshemming. Men det som er fint med denne  
studien, er at forskerne spør personer med utviklings- 
hemming selv om hva som gjør dem glade. Ingen omveier 
via tredje personer, bare å snakke direkte med dem det 
gjelder. Det i seg selv må vel være bra for den psykiske 
helsen.

Kilde: Haigh, A., Lee, D. Shaw, C., Hawthorne, M., Cham-
berlain, S., Newman, D.W., Clarke, Z., Beail, N. (2013). 
What Things Make People with a Learning Disability 
Happy and Satisfied with Their Lives: An Inclusive Re-
search Project. Journal of Applied Research in Intellectual 
Disabilities, 26(1), 26-33. DOI: https://doi-org.ezproxy.uio.
no/10.1111/jar.12012
http://www.youtube.com/watch?v=Ph5Kb-Pjnx8

Først publisert på forskning.no, torsdag 10. Oktober 2019. 
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Kalles Kaffe
Lukten av nykvernet kaffe brer om seg  
i rommet og lyden av kaffekvern høres.  
Det er Kalle som er på jobb. Kalle er 
en ung mann som bor på Nordre Aasen, 
han sitter i rullestol og har begrenset  
bevegelighet i armer og ben. 

Lukten av nykvernet kaffe brer om seg i rommet og lyden 
av kaffekvern høres. Det er Kalle som er på jobb.  
Kalle er en ung mann som bor på Nordre Aasen, han 
sitter i rullestol og har begrenset bevegelighet i armer og 
ben. Ofte sitter han og rister på gjenstander for å lage lyd, 
dette er noe som han virker å trives med. Ved å bruke 
bevegelser han allerede kunne, kom vi på ideen at han 
kunne gjøre noe nyttig med disse bevegelsene.  
Kalle har ikke verbalt språk, men han gjør seg forstått 
med kroppsspråk og lyder. 

For å komme seg på jobb trenger Kalle 
hjelp fra en ansatt, når han har kom-
met seg på jobb bruker han en stor 
bryter som er koblet til en kaffekvern. 
Våren 2017 startet Kalle å lage sin 
egen nykvernede kaffe. Med bistand 
fra en vernepleierstudent og de ansatte 
trente Kalle målrettet på å bruke bryter 
som styrte kaffekvernen. Det tok kort tid 
for Kalle å lære seg denne ferdigheten. 
Neste steg var å lage en etikett, dette ble 
gjort av en ansatt som jobbet med Kalle, 
trykk av etikken er sponset av Konsis. 
Boksen til å ha kaffen oppi er gjenbruk 
fra naboen til Kalle. Etterhvert trengte 
Kalle en større kaffekvern, dette ble gitt fra  
Wendelbo og ombygd av en ansatt slik at  
kaffekvernen fungerte sammen med bryteren som Kalle 
bruker. Dermed var Kalle i gang med Kalles håndristede 
kaffe. 

Erlend Granly Meldalen, vernepleier ved 
Nordre Aasen bo og habilitering

Responsen på arbeidet til Kalle har vært stor. De ansatte 
som jobber med Kalle til daglig tok raskt tak i prosjektet 
og hjalp til med å skaffe nytt og bedre utstyr. I starten ble 

det prøvd ut litt ulike kaffebønner, men da 
produksjonen tok seg opp ble det inngått 
en avtale med Nord brenneri om lever-
ing av kaffebønner. Det har aldri vært 

noe problem å få solgt Kalles Kaffe, etter- 
spørselen har vært stor. I forbindelse med 
Kalles kaffe har Kalle vært på besøk på 
et ekte kaffebrenneri for å lære seg mer 
om kverning av kaffe. Kaffebønnene er fra 
Colombia med en smak av gul stenfrukt 
og mørk sjokolade. 

Kalle har noen fysiske utfordringer i hver-
dagen som gjør at han ikke klarer å produ-
sere så mye for å dekke etterspørselen, 
dette gjør kaffen meget eksklusiv. Inntekt-

ene fra salget går til fritidsaktiviteter for Kalle 
og hans naboer i bofellesskapet. Kalle liker musikk 

og drar på konserter, han er også å se på fotballkamper 
med favorittlaget Vålerenga. Kaffen selges i resepsjonen 
på Nordre Aasen bo og habilitering og på Cafe Aasen.
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I november hadde LUPE Trøndelag invitert 
sine medlemmer med ledsagere på tur til 
fjellbygda Oppdal, som grenser mot  
fylkene Møre og Romsdal og Innlandet 
fylker omgitt av «Dovreplatået».  

Høyfjellstur 
til Oppdal

En glad Ingrid som nyter grillingen

 
Presentasjoner og foredrag
Tidlig på fredagsettermiddag hadde vi invitert lokale 
utviklingshemmede og pårørende med ledsagere og 
støttekontakter sammen med FFOs lokale leder for en 
presentasjon av LUPE. Vi satte fokus på rettigheter 
som skole, helse og tilrettelagt arbeid og fritid. I tillegg 
fokuserte vi på likeverd som en følge av de negative 
tilbakemeldingene som FNs Menneskerettigheter omtaler. 
Til slutt fikk forsamlingen høre et foredrag av ordfører 
Geir Arild Espenes - en sentral person innen folkehelse-
arbeidet i Trøndelag. 

Bjørndalshagen dagsenter
Til middag på fredagskvelden var hele 64 deltakere 
samlet til bords og etter en god natt søvn med påfølgende 
frokost dro vi for å besøke Bjørndalshagen dagsenter 
hvor Haldis Svorkmo viste oss rundt. Bjørndalshagen 
dagsenter er et tradisjonelt dagtilbud men har et spesielt 
fokus på å lage og produsere lokale produkter som blir 
laget og solgt til interesserte. De 11 brukerne produserer 
søm- og hobbyartikler, men også produkter som nærings-
livet i bygda etterspør som for eksempel veipisker som 
kommunen bruker til kommunale veier.

Vekst Oppdal
Halvparten av deltakerne fikk besøke Vekst Oppdal, en 
vekstbedrift med totalt 17 VTA-plasser som har en høy 
aktivitet og varierende tjenester. Leder Johan Viggen tok 
imot oss og informerte om hvor viktig bedriften er for både 

brukere og Oppdalsbygda generelt. Vekst Oppdal driver 
blant annet et stort vaskeri, som også nabokommunen 
Rennebu benytter seg flittig av. Det er hele 10 brukere  
engasjert på vaskeriet av både rent og urent tøy. 
Oppdal er kjent for sin steinproduksjon som medfører 
mye skittent arbeidstøy. Videre er vekstbedriften ansvarlig 
for flere kantiner som for eksempel kantinen på Oppdal 
Distriktssenter. På uteområde og i en stor vedhall, fikk vi 
beskue et stort vedlager – ja det lukta tørr bjørkeved  
lang veg. 

LUPE takker for mottagelsen denne lørdagen, en spesiell 
takk til de fantastiske ansatte som stilte opp for å vise oss 
rundt på en fridag. 

En kjempesuksess
Deretter gikk turen ut i naturen – en natursti langs elva 
tilrettelagt med spørsmål og premiering. Ved vegs ende 
fant deltakerne en varm gapahuk med grillede pølser  
– gjett om dette var populært. 

Utover ettermiddagen ble det besøksrunde på 
varehusene og noen valgte badeanlegget før vi alle gikk 
til bords til årets første julebord – et kjempemåltid. 
Kvelden ble avsluttet med musikk og dans.

På søndagen, etter en god frokost, satte vi alle kursen 
hjemover. Helgeturen ble en kjempesuksess hvor 
deltakerne allerede før avreise spurte om de kunne 
komme tilbake. 

LUPE Trøndelag takker initiativtaker Oddny og Choice 
Skifer hotell for et særs godt tilrettelagt arrangement. 

Magne E Skjetne
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Tema blir: 
 ■ Utviklingshemmede og sexualitet
 ■ VIP voldsforebygging
 ■ Stortingsmelding om likeverd og brukermedvirkning.

Det er fremmøte fredag og hjemreise søndag.

Påmelding
Påmelding post@lupeorg.no eller telefon 948 89 241.
Påmeldingsfrist: 30. april

Sentral likemannssamling 
5.-7. juni 2020

Sentralstyret inviterer til

Samarbeidsavtale
LUPE Trøndelag har skrevet samararbeidsavtale med 
UngeKokker i forbindelse med gjennomføring av mat- og 
kosthold i Trøndelag og Søndre Nordland.
UngeKokker

Har du flyttet?

 
Vi ønsker å minne våre medlemmer om å 
huske og melde inn adresseendringer til LUPE 
dersom du har flyttet. 

Adresseendringer kommer ikke automatisk til 
LUPE, og vi ønsker å nå frem med vårt flotte 
medlemsblad.

Smått og godt

Helseforetaket Incita AS
avd. Hurdalsjøen Recoverysenter

Dalsætervegen 3, 2090 HURDAL

Tlf. 66 92 64 00

UL 1-2020.pmd 12.02.2020, 14:447

UL 1-2020.pmd 12.02.2020, 14:458

Annonser
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Annonser Annonser

Langgaten 48, 3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 09 95 00 - www.noah.no

Rådhusvegen 8, 8410 LØDINGEN
Tlf. 76 93 34 90 - www.laoss.no

Bregnev 3, 8680 TROFORS
Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14

post@energisentret.no  -  www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

Rusbehandling nytter!

www.phoenixhaga.no - Tlf. 69 89 82 50

 Tuvrønningsvegen 1
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 11 28
www.valervekst.no

Thorøyaveien 21
3209 SANDEFJORD

Tlf. 405 55 976
www.hkregnskap.no

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO
Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.no

Nærumveien 24, 1580 RYGGE
Tlf. 69 01 30 00

www.braathe.no

HV service AS
Lierbakkene 152, 3425 REISTAD

Tlf. 32 85 05 00 - www.hvservice.no

Drammen Fjernvarme AS
Jacob Borchs gate 5, 3012 DRAMMEN

Tlf. 924 83 535 - www.df.no

Økologiske brød bakt på urkorn
Godt for kropp og sjel

Vikseterveien
3050 MJØNDALEN

Tlf. 930 57 852

www.nordnes-verksteder.no

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

Idrettsveien 2
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 89 43 00
www.prima-as.no

Gamlebyen Psykomotorisk Fysioterapi
Voldportg. 73

1632 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 32 10 11Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN

Tlf. 901 85 868 - www.betongpumping.com

ALL-regnskapservice AS
Strandgata 3, 1724 SARPSBORG

Tlf. 69 14 84 25 - www.all-regnskapservice.no

UL 1-2020.pmd 12.02.2020, 14:434

Hensmoveien 31, 3504 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 22 00 - www.smurfitkappa.com

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50

Signo Grantoppen AS
Askjemv 1, 3158 ANDEBU - Tlf. 33 43 88 88

3621 LAMPELAND
Tlf. 406 31 000

www.numedalfiber.no

Ullensaker
kommune

ullensaker.kommune.no

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i

kommunen. Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

tysver.kommune.no

aurskog-holand.kommune.no

Vestnes
kommune

vestnes.kommune.no stange.kommune.no

Oslo kommune

Fri Rettshjelp
Åpningstid:

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

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

Ragna Ringdals Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A

0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00 - www.rrd.no

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

UL 1-2020.pmd 12.02.2020, 14:435

Annonser
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Annonser
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Sentralstyret 
 
Leder Harald Hansen Djupedalen,  

6740 Selje
 57 85 99 74  
 986 49 364

 leder@lupeorg.no

Nestleder Solveig Klinkenberg Bredo Stabelsv. 3,  
0853 Oslo

 959 35 597  nestleder@lupeorg.no

Sekretær Geir Hanssen Grindstuv. 36, 
1349 Rykkinn

 951 07 225  post@lupeorg.no

Kasserer Yngvar Bjarne 
Hurlen

Fallanveien 30A, 
0495 Oslo

 476 14 769  kasserer@lupeorg.no

Styremedlem Ann Jorid Strømholt Nordli 2,  
9300 Finnsnes

 915 99 839  leder.nord@lupeorg.no

1. vararepr. Magne E. Skjetne Amundalsv. 840, 
7036 Trondheim

 992 44 720  vara1@lupeorg.no

2. vararepr. Linda Djuve Korallveien 18, 
4318 Sandnes

 51 62 31 09  vara2@lupeorg.no

3. vararepr. Synnøve Tisland Auklandsveien 12, 
4534 Marnardal

 924 19 625  vara3@lupeorg.no

 

Fylkesledere 
 
Agder Synnøve Tisland Auklandsveien 12, 

4534 Marnardal
 924 19 625  leder.agder@lupeorg.no

Oslo og Ak-
ershus

Geir Hanssen Grindstuveien 36, 
1349 Rykkinn

 951 07 225  post.ov@lupeorg.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 Fjor-
dane

Harald Hansen Djupedalen,  
6740 Selje

 57 85 99 74  
 986 49 364

 leder@lupeorg.no

Møre og 
Romsdal

Otto Drage 6146 Åheim  481 05 029  leder.mr@lupeorg.no

Trøndelag Magne E. Skjetne Amundalsv. 840, 
7036 Trondheim

 992 447 20  leder.trondelag@lupeorg.no

Nord Norge Ann Jorid Strømholt Nordli 2,  
9300 Finnsnes

 915 99 839  leder.nord@lupeorg.no

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

 

Annet 
 
Hovedkontor Hans Nilsen Haugesgt. 44b, 0481 Oslo  948 89 241  post@lupeorg.no 

Redaktør Geir Hanssen   951 07 225  redaktor@lupeorg.no
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