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sekretær i Lupe, deler sine tanker om

mennesker, med reelle og varierte bo-,

dette.

arbeids-, aktivitets- og utdanningsmuligheter.
Vi vil gi utviklingshem-mede og deres

Når tryggheten blir borte
Det stilles store krav til omsorgspersonene som

blide. De gjør brukeren klar for skole, dagsenter

må prøve å aktivisere dem på andre måter, gå

Personalet kommer hver morgen, smiler og er
eller arbeid. Det er kjente og kjære personer i
bofellesskapet, og faste rutiner for god sosial
omgang. Alt er bare hyggelig og koselig.

Så kommer det en ukjent, usynlig fiende – et virus
som skaper uhygge. Hverdagen blir snudd på

hodet. Nå må omsorgspersonene ta hensyn til egen
og brukernes sikkerhet. Rutinene må legges om

må prøve å forklare brukerne hva som skjer. De

Kontor og postadresse:

turer i små grupper og opprettholde normaliteten i

Åpent kl. 10-19 i hverdagene

foreta hyppige håndvask

med sprit og holde større
avstand til andre.

Personalet bruker

munnbind og annet

smittevernutstyr. Man

omgås ikke slik som før.

Jeg vil rette en takk til våre dyktige og pedagogiske
omsorgspersoner! De klarer å skape trygghet for

våre utviklingshemmede, selv i tider som kan virke
skremmende.

Personalet i omsorgs-

Personalet i omsorgstjenesten og innen
helsesektoren fortjener all
honnør for jobben de gjør
gjennom denne krisen.

tjenesten og innen helse-

Takk for at dere tar vare på
våre kjære!

smitteverntiltak. Vi må ha en dialog med

Hvordan oppleves denne pandemien? For de fleste
skaper skaper dette utrygghet og engstelse. Hva
skjer?

2

kommunene slik at vi blir tatt med på råd, og er
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Faktureringsservice sør AS
322 44 433

Anny Berg (100) ble æresmedlem i
Lupe. Det er så velfortjent!

Tema: Koronapandemien

Personer med utviklingshemning

var ekstra sårbare da koronapand-

– Dette kan vi lære noe
positivt av

Fagrådgivere i Asker og Drammen

deler av sine erfaringer under pandemien.

16

Overtok ansvaret

Da pandemien brøt ut overtok May

Irene Dobloug boligtjenestens opp-

gaver i sønnens hverdag. Les hvorfor.
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emien rammet Norge, men verken
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blitt gjennomført restriksjoner på besøk som
med på beslutningene.

post@lupeorg.no

gjennom denne krisen.

gang eller dagsenter, og mange arbeidsplasser er
alle bare møtes i små, faste grupper.

948 89 241

Innhold til bladet sendes på e-post,

honnør for jobben de gjør

Så kan vi som pårørende diskutere måtene det er

stengt. Helgeturene de er vant til er avlyst. Nå kan

Kontaktinformasjon:

sektoren fortjener all

Brukerne opplever mer alenetid. Hverdagen

deres er ikke lenger normal. Det blir ingen skole-

Hans Nielsen Hauges gt. 44B, 0481 Oslo

hverdagen så godt det lar seg gjøre.

for å unngå smitte. Vi må
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Man har en trygg bolig med gode omsorgspersoner.

forsvinner omtrent over natten, slik

brøt ut i Norge i mars? Geir Hanssen,

utviklingshemming aksepteres som likeverdige

samt veiledning.

Hva skjer når tryggheten i hverdagen
den gjorde for mange da pandemien

LUPE kjemper for at mennesker med

pårørende kjennskap til sine rettigheter,

Lederen

23

Kontaktinfo

Her finner du kontaktinfo til sentralstyret, fylkeslederne og lokallagene
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Aktuelt

Sentral likemannssamling har fått ny dato!
Samlingen skulle ha blitt avholdt den 5. – 7. juni,
utsatt den til 9. – 11. oktober i år.

for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Saken

fagmiljøene styrkes. Avlastningstjenester er heller

Den havnet også på helseminister Bent Høies bord.

Utviklingshemmede og seksualitet,

LDO er glad for at de folkevalgte lyttet til inn-

VIP voldsforebygging, Stortingsmelding om

spillene som kom og slo fast at «fjellvettreglene

Likeverd, Brukermedvirkning.

948 89 241.

økonomiske hensyn, er ingen god vei å gå. En skal

vakte sterke reaksjoner i nærmiljøet og fra LDO.

Temaer blir de samme som tidligere meldt:

post@lupeorg.no eller

Kommunestyret i Fredrikstad vedtok nylig å utsette
saken om å samle kommunens avlastningstilbud

men på grunn av Koronaviruset har sentralstyret

Husk å melde deg på innen 31. august!

Fjellvettreglene viktige for omsorgstjenestene

gjelder også i politikken; det er ingen skam å snu».
Det er en modig erklæring!
VELYKKET SAMLING: I fjor møttes likemenn fra hele
landet til sentral likemannssamling på Olavsgaard
hotell for å drøfte viktige tema.

Vi har dessverre sett flere institusjonaliseringer av
nødvendige tjenester de siste årene. Å la hensynet
til barnas beste havne i skyggen av praktiske og

selvfølgelig kartlegge hvordan tilbud kan bedres og
ikke skjermet for effektiviseringstiltak. Men det

finnes ingen historikk som tilsier at det ligger stordriftsfordeler i dette. Å samle opptil 39 barn med

funksjonsnedsettelser i samme boenhet er verken i
nærheten av en normaltilværelse for barna, eller i
tråd med de nasjonale retningslinjene.

– Jeg håper saken vil være både en vekker og en
kilde til refleksjon for andre kommuner, sier
LUPEs leder Harald Hansen.

Bruk av tvang og makt
I en tilsynsrapport fra 2019 så Likestillings- og

Fylkesmennene skal overprøve slike vedtak.

saker om tvang og makt overfor personer med

mangler ved saksbehandlingen. Noen av funnene

diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm på 32
utviklingshemming.

og integritet. Målet med rapporten var å vurdere
rettssikkerheten i slike saker.

var at Fylkesmannen ikke selv snakket med den

Bladet gis ut 4 ganger i året. Opplag: 1 800.

kommunens vurderinger. Det ble heller ikke

Ta kontakt med Faktureringsservice sør AS for priser.
Rabatter gis ved gjentatt annonsering/årsavtaler.

saken gjaldt, men baserte vedtakene på

vurdert om alle vilkårene var oppfylt. I tillegg ble
vedtak om bruk av tvang i noen tilfeller forlenget
til den det gjaldt. Fylkesmannen har nå iverksatt

Faktureringsservice sør AS
Søren Lemmichs gate 1, 3015 Drammen.
Postboks 1223, 3009 Drammen
32 24 44 33
faktserv@faktserv.no

Ombudet vil sikre at utviklingshemmedes

Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innsendt
materiell i samarbeid med annonsøren, og til å avvise
annonser og annet materiell.

uten underretning, og vedtaket ble ikke videresendt
tiltak for å bedre den enkeltes rettssikkerhet.
rettssikkerhet ivaretas i ny lovgivning, særlig
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og makt, et alvorlig inngrep i den enkeltes frihet

Vil du annonsere i Under Lupen?
2020

Mange utviklingshemmede blir utsatt for tvang

Ombudet så på Hedmarks praksis, og fant flere
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gjennom forslaget til ny tvangsbegrensningslov.
Vil du vite mer? Les rapporten på lupeorg.no.
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Anny Berg (100) ble
æresmedlem i LUPE
STAVANGER: Hennes mangeårige engasjement for å styrke de utviklingshemmedes
rettigheter ble kronet med et æresmedlemskap.

Tekst: Linda Djuve og Bjørn Steinar Berg

Den 26. februar ble det holdt en tilstelning på

Ramsvigtunet sykehjem i Stavanger, hvor 100åringen bor. Her fikk hun overrakt diplom og
blomster av Linda Djuve, som representerte

sentralstyret i LUPE. Etterpå ble det kake og kaffe,
samt sang og musikk framført av Annys familie.

Annys livsvarige engasjement for å bedre omsorgen
for de psykisk utviklingshemmede startet etter at
hun og ektemannen Erik Holgersen Berg fikk sitt
første barn, Inger. Da hun kom til verden ble det

komplikasjoner pga manglende fødselshjelp, noe
som førte til at barnet fikk en varig hjerneskade.

Dette kom til å prege livet til ekteparet framover.
Det kom etter hvert to barn til i familien, Bjørn og
Eva. Da lillesøster ble født, ble det for krevende å
ha Inger boende hjemme. Uten noe tilbud i

nærmiljøet eller avlastning av noe slag, hadde Anny
og Erik ikke noe valg. Det var med tungt hjerte
foreldrene måtte sende fra seg eldstejenta.

Institusjonstilværelsen

Rogaland hadde på denne tiden 2 store sentralinstitusjoner for utviklingshemmede; Bakkebø i Eiger-

sund kommune og Nærlandheimen i Hå kommune.
Inger bodde først noen få år på Bakkebø, og ble så

flyttet til Nærlandheimen, hvor hun tilbrakte resten
av sitt 40-årige liv. Søndagstur til Nærlandheimen

og tur på Nærlandsstranden ble et fast innslag for
Anny og resten av familien så lenge Inger levde.
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Anny Berg

Tilværelsen var langt fra rosenrød for de som bodde
på de store institusjonene på 1950-, 60-, og 70-tallet.
Ei heller for Inger. Overfylte avdelinger, altfor lite

bemanning, stor bruk av medisinering og beboere
som måtte ligge til sengs mer eller mindre halve
døgnet – ofte reimet fast til sengen – fordi ingen
hadde tid til å ta seg av dem.

Psykisk helsevern

Det var mye avisskriverier om volden blant

beboerne på Nærlandheimen, noe som skyldtes
frustrasjon over behandlingen de ble utsatt for.

FEIRER ÆRESMEDLEMMET: Det vanket både blomster og fine ord da Anny Berg fikk overrakt diplom og blomster av Linda
Djuve, som representerte sentralstyret i LUPE. Foto: Privat

Inger, som i starten av sitt liv på Nærlandheimen

for dette. Mange steder hadde ikke planleggingen

soverom, hadde nå kommet til en liten avdeling

HVPU-reformen skulle finansieres.

hadde vært på en stor avdeling med flermanns-

(tidligere personalbolig) med bare 6 beboere, der
alle hadde sine egne soverom. Flott hage var der
også, og store og fine trafikksikre uteområder.

Det var mye å ta fatt i for engasjerte foreldre og

Reformen skapte bekymring

bemanningen ble økt og man fikk på plass skole-,

av 90-tallet, syntes mange det gikk for fort fram.

pårørende. Etter hvert bedret forholdene seg, da

aktivitets- og arbeidstilbud. Nye bygninger ble tatt

i bruk, og man slapp å bo så tett. Trivselen økte, og
det ble mindre behov for medisinering.

Da HVPU-reformen skulle innføres på begynnelsen
Sentralinstitusjonene skulle legges ned, og

beboerne der skulle overføres til sine hjem-

kommuner. Men ikke alle kommunene var klare

kommet særlig langt, og det var usikkert hvordan
Målet med reformen var bedre integrering av de
utviklingshemmede i samfunnet. Men mange

foreldre og pårørende var bekymret for at deres
kjære, som etter hvert hadde fått et godt liv på

institusjonene, ikke ville tåle belastningen med

å flytte. De fryktet også at barna deres ville få et

dårligere tilbud i kommunene, og bli sittende mye
ensomme i sine leiligheter.

Annonser

Anny var en sentral person for LUPE

Foreldreforeningen ved Dagsrudheimen i Telemark
tok initiativ til å samle foreldrerepresentanter fra

alle kanter av landet, med tanke på å danne et nytt
forbund, da de ikke var enige i Norsk Forbund for
Psykisk Utviklingshemmede (NFPU, som det het
den gang) sin holdning til gjennomføringen av
reformen.

Som leder for foreldrelaget ved Nærlandheimen,
var Anny med på dette, og ble fylkeskontakt for

Rogaland i det som ble til organisasjonen LUPE Landsforbundet for utviklingshemmede og
pårørende. Etter hvert ble det opprettet et

fylkeslag, der Anny har vekslet med å være både
leder, sekretær og kasserer i en årrekke.

Da beboerne på Nærlandheimen skulle flyttes ut,
var det mange som fortsatt ønsket å bo der, da
forholdene og trivselen var god. Mange av

beboerne hadde også hatt Nærlandheimen som

sitt hjem i flere tiår. Men det var bare noen få av de
aller eldste som fikk lov til å bli boende.

En tung tid

Anny og Erik kjempet til det siste for å unngå at

Inger ble flyttet fra Nærlandheimen, men lyktes

ikke med dette. Midt opp i all turbulensen denne

Det var sårt å miste sin førstefødte, men Anny og
Erik var glad for at Inger slapp å oppleve tvangs-

flytting til leiligheten hun var tiltenkt i et trafikkert
strøk i Stavanger. Der ville hun heller ikke hatt

mulighet til å bevege seg trygt utendørs på egen
hånd som på Nærlandheimen.

Anny fortsatte sitt utrettelige
arbeid for utviklingshemmede

Selv om Anny ikke lenger hadde sin datter å kjempe
for, fortsatte hun sitt utrettelige arbeid med å få

bedret forholdene for de utviklingshemmede, og
for dette ble hun i 1993 kåret til Stavanger Aftenblad sin aller første hverdagshelt. Mange er de

foreldre og pårørende som har fått hjelp og trøst av
henne, og en av disse var det som tipset avisen.

Byggmester
Evensen as

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Industriveien 3 A
1400 SKI
Tlf. 952 33 850

Per Reboli AS

Byggtakst Øst

Markavegen 9

2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 36 25 55

på Alders Hvile. Der mente hun at beboerne med

demenssykdom ikke ble godt nok fulgt opp. Det ble
leserinnlegg i Stavanger Aftenblad – lagt merke til
av mange. Anny har dessverre nå blitt blind pga
macula øyesykdom, men er fortsatt samfunnsengasjert og følger godt med på det som skjer i
verden via radioen.

Vollsveien 1713
1366 LYSAKER
Tlf. 67 10 77 00

Gullfotdalen 2
2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 66 66

Toline Bryhns veg 5
2821 GJØVIK
Tlf. 908 19 107

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

H. Lunde
Autoverksted

Kjærringholmen
Familiecamping

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Namsos Rør
Industrivegen 4
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 37 00

Schmitz Cargobull
Norge AS

H-Bygg AS

7212 KORSVEGEN
Tlf. 72 87 98 85

2634 FÅVANG
Tlf. 480 43 118

Ovenveien 22
1580 RYGGE
Tlf. 901 07 721

Heggenveien 9
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Auto`n, Hølondvegen 2060

Pettersen
Maskin AS

stenograf i Saudafallende Kraftselskap.
Der jobbet hun det meste av krigen, til
det ble husmorskole i Oslo.

Nitschke

Halveg
Turbuss AS

Hurum Mølle

Hokksund
Båt og Camping
Stryken
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

Jevnaker
Elektriske
Forretning A/S
Storg. 21
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 11 99

Åsgreina
Byggassistanse AS
Gimilvegen 11
2033 ÅSGREINA
Tlf. 404 02 398

Notenesgt 9
6002 ÅLESUND
Tlf. 70 10 42 60

Litlåsvegen 197
5954 MONGSTAD
Tlf. 56 16 76 50

Lillestrømveien 892
1912 ENEBAKK
Tlf. 64 92 92 10

Holmlundvegen 2
2312 OTTESTAD
Tlf. 916 90 440

Grantoppen AS
Askjemv 1
3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 88 88

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Nye Giske
Havfiske AS

Lerstadvegen 517
6018 ÅLESUND
Tlf. 70 10 18 00

Eiker
Husbygg AS

Anemoneveien 5
3050 MJØNDALEN
Tlf. 906 87 311

Lia Sagbruk AS
Versvikvegn 5
3937 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 85 05

Stakkevollv 110
9010 TROMSØ
Tlf. 77 66 25 00

Fjellheim
Drift og Service

Egset
Ventilasjon

2381 BRUMUNDDAL
Tlf. 468 15 000

Strømsveien 223
0668 OSLO
Tlf. 941 88 020

Kaigata 102
4280 SKUDENESHAVN
Tlf. 52 84 46 55

Stamnan
7392 RENNEBU
Tlf. 72 42 65 60

Havneveien 116
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 67 70

Knotten
7777 NORD-STATLAND
Tlf. 915 83 272

Multisveis AS

Terrengen AS

Hovinmovegen 4
2060 GARDERMOEN
Tlf. 23 96 14 00

Stensli
Gjenvinning AS

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Helsesenteret,
Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Akslastien 1
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 34 00

Skifervegen 4
2322 RIDABU
Tlf. 928 02 590

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Apex Fysioterapi

Glømmen
Entreprenør A.S

Br. Stenskjær
Transport AS

kunne tale sin egen sak. Som 95-åring bodde hun

Anny Berg, f. Kolstad
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Syljuåsen
Oppland AS

person og spesielt opptatt av grupper som ikke

Inger av hjertefeil.

Etter middelskolen ble det handelsgymnas
i Stavanger. Drømmen var å studere
medisin, men det var praktisk og
økonomisk umulig. Anny begynte som

3158 ANDEBU
Tlf. 33 44 41 00

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Anny har i alle år vært en samfunnsengasjert

HVPU-reformen medførte, og rett før flytting, døde

Hun ble født 14. januar 1920, som den
eldste av to søsken. Anny vokste opp i
Sauda, og gikk på Birkeland barneskole,
den gang annen hver dag. Middelskolen som
det het den gang, gledet hun seg til, men
måtte vente et år til broren Einar var
ferdig med folkeskolen, slik at de kunne
gå i samme klasse og dele bøker.

Bunadsentralen AS

Laurits Norums gate 3C
7503 STJØRDAL
Tlf. 74 82 21 11

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

Morafura 8
6105 VOLDA
Tlf. 70 05 30 80

Stasjonsveien 46
4460 MOI
Tlf. 51 40 40 00

Nedrevei 8
3183 HORTEN
Tlf. 33 03 53 80

Alveland AS
Bankveien 9
8485 DVERBERG
Tlf. 996 11 845

Oppdalslinna 420
2740 ROA
Tlf. 901 18 611

KRAMP

Verkstedveien 25A
1400 SKI
Tlf. 64 87 67 00

Langelandsvegen 1
6010 ÅLESUND
Tlf. 70 31 41 00

Vestbyveien 29
1540 VESTBY
Tlf. 64 98 30 40

Vestvollveien 34E

2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 22 80 38 80

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

Interessen for friluftsliv har fulgt Anny
hele livet. Hun var i barndommen mye på
tur sammen med faren Ole, som i en
periode jobbet som linjeoppsynsmann for
Saudafallende Kraftselskap. Hun var også
med i Røde Kors hjelpekorps da hun gikk
på middelskolen. Anny har alltid vært en
sprek dame, og gikk fast på trening i
Stavanger Turnforening til hun ble 85.

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

UL 2-2020.pmd

1

vestnes.kommune.no

stange.kommune.no

Ullensaker
kommune
ullensaker.kommune.no

07.05.2020, 13:25

Hvaler
kommune
hvaler.kommune.no

Sande
kommune
sande-mr.kommune.no
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Tema: Koronapandemien

Dårlig forberedt på pandemien
Personer med utviklingshemning var ekstra sårbare da koronaviruset rammet Norge,
men verken tjenestemiljøene eller de pårørende var forberedt.

tjenester, men flere tjenesteytere følte at personer

var at de erfarte ulikheter mellom kommuner.

gruppe i kommunenes håndtering av pandemien.

vurderingen og iverksettingen av smitteverntilt-

med utviklingshemning var en underprioritert

Usikkerhet og utrygghet for å smitte noen, og å

Tekst: Frode K. Larsen, spesialrådgiver/stipendiat
i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse,
Lene Kristiansen, Aldring og helse og Lily Kalvø

selv bli smittet, ble beskrevet som en utfordring.

Bekymringen for smittespredning var tilstede hos

alle parter. Flere svarte at de opplevde at tjeneste-

Det viser en fersk undersøkelse som ble gjennomaldring og helse (Aldring og helse).

pandemien startet. Sosial distanse og adgangs-

opplæring på grunnleggende smittevern da

kontroll ble også innført. Men det var ulik praksis

de ble syke av COVID-19, spesielt de som har flere
sykdommer samtidig, og blant de som er eldre.
Undersøkelsen ble gjennomført for å kartlegge

tjenesten spurt om å delta i en anonym under-

av nasjonale smittevernråd.

søkelse. Deltagerne svarte skriftlig via et spørreskjema med åpne spørsmål, eller ble intervjuet
over telefon.

habiliteringstjenesten eller annen spesialisthelse-

fra ansatte i hjemmetjenestene og 10 fra ansatte i
tjeneste.

den første tiden. Målet er å ta lærdom for

Manglet handlingsplaner

rutiner i fremtiden.

manglet planer for hvordan situasjonen skulle

etablering av trygge og forutsigbare smittevern– Å ha gode beredskapsplaner og mer kunnskap
om smittevern er nødvendig for å kunne møte

fremtidige pandemier, sier spesialrådgiver Frode K.
Larsen i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring
og helse.

I siste halvdel av mars i år ble pårørende og

tjenestemiljøer i kommune- og spesialisthelse-
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pårørende.

men undersøkelsen viste at mange tjenestemiljøer

rolle de første dagene av pandemien.

direktoratet et bilde av utfordringene som oppsto

informasjonsutveksling mellom tjenesteleder og

Tjenesteytere fant det vanskelig å vite hvordan de

Det kom inn totalt 62 svar, 21 fra pårørende, 31

Datainnsamlingen ble gjort for å gi Helse-

etablert rutiner for pårørende samarbeid og jevnlig

Frode K. Larsen. Foto: Martin Lundsvoll / Aldring og Helse

sosial distanse og adgangskontroll til bomiljøene.

situasjonen til eldre personer med utviklings-

hemning, tjenestetilbudet deres og de pårørendes

for miljøer som allerede før pandemien hadde

Konsekvenser for smittevernet

befolkningen. Dermed var denne befolknings-

ha høyere risiko for alvorlige komplikasjoner hvis

pårørende som erfarte god samhandling med

og fortolkning av hva som skulle legges i begrepet

sykdommer og helseproblemer enn i resten av
mars. Den største bekymringen var om de kunne

som personene med utviklingshemning har.

tjenesteytere og tjenestemiljøer. Dette gjaldt særlig

hos COVID-19 smittede. Blant personer med

gruppen ekstra sårbar da pandemien brøt ut i

og ikke hadde ivaretatt de individuelle behovene

personer med utviklingshemning.

Høy alder og underliggende sykdom er to risikoutviklingshemning er det høyere forekomst av

hadde handlet for raskt, ikke gått i dialog med dem

Dette bildet er ikke entydig. Det var også mange

Tjenestemiljøene fikk raskt etablert rutiner og

faktorer som kan føre til alvorlige komplikasjoner

akene. Tilbakemeldingen var at tjenestemiljøene

miljøenes usikkerhet ble overført til tjenestemot-

tagerne, og det ble rapportert om uro og angst blant

ført i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for

Noen beskrev et ønske om å få være involvert i

Undersøkelsen viste at man i starten av pandemien

skulle forholde seg til lokale myndigheters tolkning

Slik opplevde de pårørende situasjonen
Foreldre, søsken, besteforeldre og verger opplevde
situasjonen ulikt, men det var noen gjennom-

gående trekk. Nesten alle de pårørende beskrev
smitteverntiltak som påvirket dagliglivet til

leilighet uten at dette var regulert i lov eller for-

skrift. Mange fikk omgjort sine vedtak på tjenester,
eller mistet tjenester og nøkkelpersonell på grunn
av omorganiseringer under koronapandemien.

verntiltak og nøkkelpersonell vil påvirke hver-

ansikt kontakt og bekymring for negative helsekonsekvenser.

var usikre på om det ville bli tid til nødvendig

sykehusinnleggelser skulle foregå. Deres pårørende
tilrettelegging og planlegging.

materiell.

Mange pårørende syntes det ble forvirrende å skille

Det fremgår ikke om tjenestetilbudet for denne

lokale smitteverntiltak begrunnet i kommunens

gruppen faktisk var dårligere enn andre helse-

enkeltes rettssikkerhet. Flere ble isolert i egen

isolering i egen leilighet, mangel på ansikt-til-

hjemmene meldte at de ikke var godt nok forberedt
smittevernutstyr og tilrettelagt informasjons-

personer med utviklingshemning kan ramme den

For å ivareta tjenestetilbudet kan kommunene

stengte dag- og fritidstilbud, avlyste helsekontroller,

Noen var også bekymret for hvordan eventuelle

på smittevernprosedyrer, og manglet tilgang på

ikke kjente til slike planer. Manglende planer for

personene de er pårørende for, for eksempel

håndteres. Både tjenestene for personer med

utviklingshemning, hjemmetjenestene og syke-

Kommunene skal ha etablert smittevernplaner,

mellom nasjonale råd fra helsemyndighetene, og

styringsrett gjennom loven. Konsekvensen av dette

risikovurdere hvordan organiseringen av smittedagen for den enkelte. Smitteverntiltakene vil ha
bedre forutsetning for å fungere godt hvis alle er
oppdatert og innforstått med tiltak som blir ved-

tatt. Spesielt kom det frem i undersøkelsen ved at

mange med utviklingshemning ble mer isolert enn
det som var myndighetenes intensjoner.

Tips
Mitt sykehuspass tilpasset personer med
utviklingshemning som blir innlagt med
covid-19 sykdom, gir rask informasjon til
helsepersonell på sykehuset om det mest
viktige for pasienten.
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Hvorfor var kommunene uforberedt?
Hvordan kunne en stor andel av tjenestemiljøene være så uforberedt på
smitteverntiltakene som måtte til?
I 2009 kom svineinfluensapandemien hvor det ble

For å ivareta bedre smittevern i fremtiden er det

sesongbaserte influensautbrudd og andre virus- og

og beskrevet i HMS-arbeidet. Resultatene fra

gjort erfaringer om smittevern, og hvert år har vi

bakterielle smittesituasjoner. Tross disse erfaringene, smittevernlover og forskrifter, er konklu-

sjonen i denne undersøkelsen at det manglet utstyr,
prosedyrer og kompetanse til å håndtere situasjonen.

viktig å utvikle rutiner som er tydelig forankret

undersøkelsen kan tyde på at det både på individ

og systemnivå bør etableres kontinuerlige smitte-

fagmiljøer. Tjenestene til personer med utviklings-

preget av hendelser som verken pårørende eller

arbeid, men mindre på helse. Dette er en naturlig
konsekvens av tjenestens karakter og formål, og

gjenspeiles fra lovverk, til fagsammensetning og til
vedtak om tjenestetilbud.

Kritiske faktorer

Andre undersøkelser viser også at det i mange

kommuner er avsatt lite tid i turnus til faglig oppdatering og erfaringsutveksling, i tillegg til liten

utviklingshemning har de siste månedene vært
tjenestemiljøene var forberedt på. Dette er en
gruppe personer som er ekstra sårbare i slike

uavklarte situasjoner. Mange vil vanskelig kunne

personer med utviklingshemning. Derimot er det

kan bidra til økt forutsigbarhet og å unngå

dre har høyere forekomst av underliggende sykdom
som kan føre til alvorlige komplikasjoner.

Denne befolkningsgruppen har i gjennomsnitt

brøker. Alt dette kan være noen kritiske faktorer

– Forslag på mulige løsninger i denne artikkelen

tidligere aldringsprosess.

dårlig forberedt på koronapandemien, mener

kan på nåværende tidspunkt ikke trekkes noen

som er medvirkende til at tjenestemiljøene var
forfatterne av studien.

bygger på det som er erfart tidlig i pandemien. Det
konklusjoner, men vi tror de kan være nyttige

innspill i debatten som vil komme, sier Frode K.
Larsen.

utviklingshemning. På få uker har tilfanget på
skriftlig og digitalt materiell økt betydelig.

– Trolig kan vi snakke om en liten revolusjon på

informasjonsfronten. For nåværende og fremtidige
planer vil det derfor foreligge mye materiell som

kjent at personer med utviklingshemming i alle al-

en kortere levealder, spesielt de med Downs

bærer preg av mange ufaglærte og små stillings-

informasjon om smittevern tilrettelagt for personer

alvorlige komplikasjoner ved COVID-19 sykdom hos

unødvendige belastninger.

grad av kvalitetsstyring av tjenestene. Stillingene

begynnelsen av pandemien var det lite materiell og

COVID-19 og
risikofaktorer

Erfaringene fra de første dagene av koronapandeplanlegging, kunnskap, dialog og individuelle tiltak

virkning og informasjon. Undersøkelsen viser at i

og aldring i Aldring og helse.

Det finnes foreløpig ingen studier om risikoen for

skapsplaner og kunnskap om smittevern. God

som iverksettes skal legge vekt på brukermed-

Ellen Melbye Langballe, fagsjef utviklingshemning

forstå konsekvensene av hendelser og tiltak.

mien har lært oss viktigheten av å ha gode bered-

Smittevernloven er tydelig på at smitteverntiltak

kan være til støtte i videre smitteverntiltak, sier

Lærte vi noe fra de første dagene av
pandemien?
Helse- og omsorgstjenestene til personer med

hemning har fra før et viktig fokus på miljø-

Trolig kan vi snakke om
en liten revolusjon på
informasjonsfronten.For
nåværende og fremtidige planer
vil det derfor foreligge mye
materiell som kan være til
støtte i videre smitteverntiltak.

verntiltak.

En av årsakene kan være måten tjenestene er

organisert på, ofte med små og enkeltstående

– En liten revolusjon

syndrom som av genetiske årsaker erfarer en

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Man antar at kombinasjonen med spesielt mange
underliggende sykdommer og et avvikende

aldringsforløp er hovedårsaken til en høyere risiko

for alvorlige komplikasjoner ved COVID-19 sykdom.

Studie: Koronapandemiens første fase i Norge
■■ Pårørende og tjenestemiljøer i kommuneog spesialisthelsetjenesten deltok i en
anonym spørreundersøkelse om koronapandemiens første fase i Norge.
■■ Datainnsamlingen ble gjort for å vise
Helsedirektoratet utfordringene som
oppsto i den første tiden. Målet er
etablering av trygge og forutsigbare
smittevernrutiner i fremtiden

■■ Hovedtyngden av dataen ble samlet inn
mellom 20. og 26. mars 2020
■■ Det var totalt 62 respondenter; 21
pårørende, 31 ansatte i hjemmetjenestene og 10 ansatte i habiliteringstjenesten eller annen spesialisthelsetjeneste
■■ Alle helseregioner og små og store
kommuner var representert

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
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– Dette kan vi lære
noe positivt av

verktøy tatt i bruk, også noen brukere fikk prøve ut

– Dette er et fag vi som vi tidligere ikke har hatt så

med familie og pårørende.

på; hvordan ivareta håndhygiene, ha tilgang til

et enkelt digitalt verktøy, slik at de kan ha kontakt
– Alle våre ansatte har tatt mye ansvar og stilt

ekstra mye opp i denne spesielle tiden. Vi har også

blitt mer digitale, noe som gjør at vi sparer både tid
og miljøet, forteller Hege.

Asker og Drammen kommune måtte brått tenke nytt da pandemien brøt ut for å
ivareta brukerne i kommunen. Her er noen av erfaringene.

pårørende på tiltakene som skulle iverksettes.

på grunn av strakstiltakene som ble innført av

nasjonale anbefalinger, samt å kartlegge

Regjeringen. Aktivitetssentrene og de tilrettelagte

arbeidsplassene ble stengt, og en rekke tiltak for å
hindre smittespredning i omsorgsboligene måtte
iverksettes umiddelbart.

Plutselig sto alle, tjenesteyterne, de pårørende og
brukerne, i en uoversiktlig situasjon som ingen i

moderne tid tidligere har erfart. Det ble noen dager
med høye skuldre, medgir
fagrådgiver Hege Kylland
i Drammen kommune.
Hun er vernepleier, og
har en mastergrad i
rehabilitering.

– Vi måtte få en oversikt
over hvilke tiltak vi

måtte iverksette – så fort

– Vi arbeidet mye med å få en oversikt over

individuelle behov hos brukerne våre. I denne

dagtilbudet sitt. For å bedre situasjonen ble det

med pårørende via nett.

gå en tur eller gjøre noe annet sosialt. Det ble også
dannet en beredskap som gjorde det mulig for

den enkelte brukeren å kunne være tilstede på et
arbeidssenter.

– Dette har fungert veldig bra! Våre ansatte ble om-

enn gjerne i en stor felles dugnad.

Behovet for økt kompetanse om smittevern ble

raskt identifisert. I Drammen opprettet de et team

som er spesialisert på smittevern, og man fikk laget
en opplæringspakke.

for et godt samarbeid og hensynsfullhet for at vi

Vi jobber etter budskapet «Det er meg det kommer
an på» – og det synes jeg vi har vist i denne tiden!
sier Hege Kylland.

– Vi har hele tiden hatt veldig mye fokus på å gi god

smittesporing. Hun kjenner

Hege Kylland
Fagrådgiver i
Drammen kommune

kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU),

fant mye hjelp i nettsidene til Nasjonalt
forteller Hege.

En kollektiv innsats fra de ansatte ble veldig viktig.
Siden man ikke kunne møtes fysisk, ble digitale

– Dette skjedde jo så brått! Det

besøke sine kjære, besøkene skjedde enten utenfor
med sosialt samvær i fellesområdene.

Westrum omdisponert til
Drammen.

Pårørende hadde fortsatt anledning til å kunne

enhetene. Av smittevern hensyn var det ikke tillatt

kvalitetsrådgiveren Irén

seg igjen i erfaringene fra

Det var lite sykefravær, de aller fleste deltok mer

omsorgsboligen, eller inne i de enkelte bo-

Én til én tiltak

I Asker ble kompetanse- og

hvordan de ville reagere på det som ble iverksatt.
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hos den enkelte, samt å øke kommunikasjonen

av brukerne fikk tilbud om å møte en ansatt for å

ikke har hatt noen smittede i våre tjenester.

– Vi samarbeider tett med smittevernkontoret og

både personalet og brukerne, samt å trygge de

med brukerne ved å gi tilbud om aktivitet hjemme

etablert et alternativt tilbud som innebar at noen

Opprettet spesialteam

senarier. Den første tiden var det en del usikkerhet

konkret opplæring i smitteforebyggende tiltak til

fra dagtilbud og i hjemmene har blitt bedre kjent

noen av brukerne som mistet arbeidstilbudet og

disponert slik at de kunne bistå i de nye tiltakene.

som mulig. Og da måtte

Fagmiljøene så umiddelbart et behov for å gi

barna deres dra hjem til dem? forteller Irén.

– Jeg vil berømme brukere, pårørende og ansatte

og deres pårørende ville reagere på tiltakene.

Hege Kylland

på hvordan tiltakene ville påvirke brukerne, og

smitte? Kunne foreldrene komme på besøk? Kunne

perioden var vi veldig spente på hvordan brukerne

Jeg har alltid vært opptatt
av at alle skal ha like
muligheter til å leve det livet de
ønsker selv om de har behov for
støtte for å realisere dette

vi tenke ut ifra ulike

uavklarte spørsmål: Hvordan kunne dette viruset

– Det er mye vi kan lære, og flere av tiltakene vi har
positivt på å få aktiviteter i hjemmet og at ansatte
tjenestetilbudet i alle landets kommuner endret

kap om smitten, for å nevne noen. Det var mange

Også i Asker ble den nye hverdagen vanskelig for

Vi har også erfart at noen brukere har reagert

I løpet av ett døgn, fra 12. til 13. mars i år, ble hele

smittevernsutstyr og tilegne oss tilstrekkelig kunns-

– Hva kan vi lære av dette?
iverksatt vil vi fortsette med disse fremover!

Tekst: Lily Kalvø // Foto: Privat

mye fokus på i boliger. Det var mange ting å tenke

informasjon til alle de pårørende. Det er kjempeIrén Westrum
Kompetanse- og
kvalitetsrådgiver
i Asker kommune

å forberede brukerne våre og

deres pårørende på en fullstendig omstilling av den
forutsigbare hverdagen de var vant til, ble en tøff

jobb. De første ukene var nok preget av litt kaos og

viktig! I begynnelsen følte nok mange på ulike

grader av engstelse og kaos, men jeg opplevde at

vi fikk «landet dette» etterhvert, slik at hverdagen
kunne fungere.

– Denne perioden har vist oss at vi er avhengig av

hverandre – at alle mann teller! sier Irén Westrum.

redsel. Vi vet at tilværelsen ble vanskelig for noen

Ingen av beboerne i omsorgsboligene i Asker

dagtilbudet sitt.

smittet av COVID-19 da Under Lupen gikk i trykken.

av brukerne våre, som mistet arbeidstilbudet og

kommune eller Drammen kommune var blitt

Asker hadde ingen ferdigstilt bedredskapsplan for

en pandemi, men nå ble smittevern et hovedtema.
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Tar det praktiske
ansvaret for sønnen
SKOTTERUD: May Irene Dobloug har overtatt boligtjenestens oppgaver i sønnens
hverdag.

Tekst: Lily Kalvø // Foto: Privat

Sønnen Hans Martin (27) bor i sin egen leilighet på
Skotterud i Eidskog kommune. Han går vanligvis

til jobben ved Furulund aktivitetssenter to dager i
uken.

May Irene (mor)

Hans Martin (sønn)

– Dette er et dagtilbud han trives godt med. Det
sosiale aspektet er mest viktig for han, forteller
May Irene.

for eksempel i butikken. Vi har en fast rutine, vi

Da kommunen varslet om inngripende smitteverns-

slik at jeg triller handlevogna og betaler for varene,

tiltak og stengte aktivitetssenteret den 13. mars,

bestemte May Irene seg for å ta ansvaret for alle

handler bare på to faste butikker og har løst dette
så reiser vi rett hjem og vasker hendene.

oppgavene som sønnen normalt får bistand til fra

– Hvorfor tok du over det daglige ansvaret?

og fra lege og butikk, matinnkjøp og husvask.

– Dette gjorde jeg hovedsakelig av smittevernhen-

kommunalt hold. Dette vil blant annet si kjøring til
Hans Martin har Asbergers syndrom og klarer seg
bra, men han har ikke førerkort og trenger noe
bistand i det daglige.

Med ett ble den daglige tilværelsen veldig

annerledes for både mor og sønn. Hans Martin

savner hverdagsflyten med jobb og sosial kontakt
med andre. Han ble også engstelig for virus
smitten.

– Han tar smittevernet veldig på alvor, holder seg
hjemme, vasker hendene sine hyppig og er nøye

med å bruke Antibac. Han reagerer når han opp-

lever at andre ikke er like nøye med smittevernet,

16

syn. Tjenesteyterne er jo innom mange brukere, og
Hans Martin er veldig opptatt av å ikke bli smittet,

GLEDER SEG TIL PANDEMIEN ER OVER: Hans Martin savner den vanlige hverdagen sin i boligen
og på aktivitetssenteret.

og enda mer av ikke å være en smittebærer. Jeg
ønsket også å avlaste tjenesten.

– Hvordan har du opplevd kommunikasjonen med
enheten?

– Det har gått veldig bra! Jeg fikk den første informasjon på Digipost, her sto smittevernstiltakene
beskrevet, samt informasjon om kommunale
stengninger og nye besøksrutiner i boliger.

Lederen for aktivitetssenteret Furulund har kom-

met på besøk til Hans Martin flere ganger de siste

månedene, da har de to gått tur sammen. Han har
også vært innom på jobben, som så smått

begynner å komme med i gang med aktiviteter for
brukerne, én til én i første omgang.

– Vi har det så bra som vi kan. Man venner seg jo til

nye rutiner, og engstelsen for smitte er blitt mindre.
Men det skal bli veldig fint når den vante hver-

dagen, med jobb og sosial kontakt med kolleger og

Furulund aktivitetssenter
Dette er et av dagtilbudene i
Eidskog kommune til personer med
nedsatte funksjonsevner. Her er det
en egen butikk hvor man kan få kjøpt
produkter som brukerne lager, under
veiledning fra de ansatte. I tillegg
produseres det planter i drivhuset,
som brukes til å beplante helsetunet.

venner, er tilbake, sier May Irene Dobloug.
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Annonser

Annonser

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no
Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Ragna Ringdals Dagsenter
Idrettsveien 2
7072 HEIMDAL

Hans Nielsen Hauges gate 44 A
0481 OSLO

Tlf. 72 89 43 00
www.prima-as.no

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

Helseforetaket Incita AS

avd. Hurdalsjøen Recoverysenter

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

Dalsætervegen 3, 2090 HURDAL
Tlf. 66 92 64 00
Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50 - www.hdb.no

Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868 - www.betongpumping.com

Nils Kaldahl
Anlegg & Transport AS
Utvordveien 1106
7777 NORD-STATLAND
Tlf. 74 27 94 05
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Annonser

Annonser

Byggmester
Madsen & Giseth AS
Rødsåsen 7
1389 HEGGEDAL
Tlf. 905 57 693

Tordenskjoldsgt 2
9404 HARSTAD
Tlf. 77 00 15 45

PrivatMegleren Solli & Partnere
Askerveien 50, 1384 ASKER
Tlf. 400 02 332
privatmegleren.no/asker

Byfogd Motzfeldts gate 6

6413 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Reisa
Regnskap AS

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 926 90 462

Murer
Kjell-Arne Olsen
www.nordnes-verksteder.no

Åsvegen 116
2344 ILSENG
Tlf. 951 41 637

ANONYM
STØTTE

Trappeprodusenten AS
6980 ASKVOLL
Tlf. 979 56 442

Norsk
Industrivask AS
Gamleveien 697
1487 HAKADAL
Tlf. 902 04 771

Nøsteliten

Karmøyvegen 237
4262 AVALDSNES
Tlf. 476 16 990

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO
Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.no
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H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen
Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949
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Annonser

Sentralstyret
Vangsjordet 28, 1811 ASKIM
Tlf. 905 50 356 - www.sorby.as

Trondheim

Søndregate 14, 7407 TRONDHEIM
Tlf. 73 83 30 00 - www.handelsbanken.no

Leder

Harald Hansen

Djupedalen

986 49 364

leder@lupeorg.no

Nestleder

Solveig

Bredo Stabells vei 3

959 35 597

nestleder@lupeorg.no

Sekretær

Geir Hanssen

Grindstuveien 36

951 07 225

post@lupeorg.no

Fallanveien 30 A

476 14 769

kasserer@lupeorg.no

Nordli 2

915 99 839

medlem@lupeorg.no

Amundalsv. 840

992 44 720

vara1@lupeorg.no

Korallveien 18

986 36 648

vara2@lupeorg.no

Auklandsveien 12

924 19 625

vara3@lupeorg.no

Kasserer

Klinkenberg

Yngvar Bjarne
Hurlen

Styremedlem Ann Jorid

Rusbehandling nytter!

Terminalv 10, 8006 BODØ

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

Tlf. 75 56 51 20 - www.mgarkitekter.no

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

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

1 vararepr.

Strømholt

Magne Skjetne

2. vararepr.

Linda Djuve

3. vararepr.

Synnøve Tisland

Fylkesledere

9300 Finnsnes

7036 Trondheim
4318 Sandnes

4534 Marnardal

924 19 625

leder.agder@lupeorg.no

Oslo Viken

Geir Hanssen

Grindstuveien 36

951 07 225

leder.ov@lupeorg.no

Innlandet

Else Lillian

Engegjelen 3

917 92 459

leder.innlandet@lupeorg.no

Vestfold

Toralf Aanestad

Tinnesgata 29

909 59 629

toralf@rere.no

Hundavågveien 45

51 86 13 08

leder.rogaland@lupeorg.no

Djupedalen

57 85 99 74

leder@lupeorg.no

996 04 080

leder.mr@lupeorg.no

Njaastad

4534 Marnardal
1349 Rykkinn

2510 Tylldalen
3675 Notodden

Rogaland

Beathe Hebnes

Vestland

Harald Hansen

Møre og

Kristin Otneim

Trøndelag

Magne Skjetne

Amundalsv. 840

992 44 720

leder.trondelag@lupeorg.no

Hugo Laksmark

Bunnjordsvingen 9

934 43 568

leder.nord@lupeorg.no

Aarsnes

Lokallag og annet

4085 Stavanger
6740 Selje

6146 Åheim
7036 Trondheim
9307 Finnsnes

974 14 176
986 49 364

Vanylven

Kristin Otneim

6140 Åheim

996 04 080

leder.mr@lupeorg.no

Vestfold

Merete Bergan

Neptuns vei 17

911 01 625

leder.vestfold@lupeorg.no

Hans Nilsen

948 89 241

post@lupeorg.no

917 95 050

redaktor@lupeorg.no

Aarsnes

Hovedkontor
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