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Mon tro hvordan våre barn, ungdom og voksne 
funksjonshemmede har hatt det i 2020? Jeg kan 
bare se det fra mitt ståsted som er Lindesnes  
kommune, som nå består av Marnardal, Mandal og 
Lindesnes hvor min datter bor i en tilrettelagt bolig. 
Her må vi se oss fornøyd med det opplegget som 
har fungert i denne koronatiden.

Våren startet med stenging av aktivitetssenter, 
besøksforbud i boligene og mer. Tross dette, hadde 
beboerne det bra med tilrettelagt opplegg: turer 
både på dag- og kveldstid, små oppgaver som de 
fikk i boligen sin og mer. Etter hvert fikk jeg  
anledning til å ta min datter med på små turer,  
handling og kafebesøk. Vi fikk også tatt en liten 
sommertur til et annet fylke. Under stengetiden 
kom betjening ved  
aktivitetssenteret til  
boligene. Sommerferien fikk 
vi sammen med familien. 
Det ble også gitt oss et skriv 
om hvordan vi skulle for-
holde seg til pandemien.

I august fikk vi beskjed om at pårørende og ansatte 
som hadde vært i utlandet, måtte være i karantene 
i 10 dager. Totalt sett kan jeg si meg fornøyd med 
hvordan de nye kommunene taklet situasjonen.

Høsten er her, og nå er vi klare for å stå på videre for 
å sikre rettighetene våre. Jeg sitter som vara i sentral-
styret vårt og vi har svart på en høringsuttalelse om 
den nye opplæringsloven NOU 2019-2023. 

Jeg er veldig engasjert i tilrettelegging for barn og 
unge i barnehage, skole og yrkesopplæring. Min 
personlige mening er at universell opplæring, som 
er lik for alle, vil kunne medføre at våre brukere 
kan «falle igjennom». Mange trenger fortsatt et 
tilbud om tilpasset individuell opplæring. 

Når det gjelder yrkesopplæring, så virker det som 
om lovforslaget svekker tilbudet ved at bedriftene 
får ansvaret for lærlingen istedenfor opplæring-
skontoret. Etter mitt syn blir dette en alvorlig 

svekkelse av fag og yrkes-
opplæringen på alle felt for 
våre brukere. Rettighetene 
deres svekkes, og de får 
heller ikke tilgang til PP-
tjeneste.

Det kommer flere høringer som vi i LUPE styret 
skal mene noe om.

Nå er vi fornøyd med at vi har klart å etablere LUPE 
Agder. Vårt første medlemsmøte i Kristiansand ble 
utsatt på grunn av korona, men vi fikk til en fin tur 
til Dyreparken den 20. september. Dersom like-
mannsmøtet på Olavsgaarden kan holdes blir det 
hyggelig å treffe alle. Her er det lagt opp til et flott 
program, som vil bli omtalt i neste utgave av Under 
Lupen dersom årsmøtet holdes.

Til slutt vil jeg ønske alle en god høst!

Synnøve Tisland
Fylkeleder i Agder

Mange trenger fortsatt 
et tilbud om tilpasset 

individuell opplæring.

Kan den nye opplæringsloven 
ramme våre brukere?

Leder

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
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SKAL HA PLASS LENGST FREMME I MAGASINET

Aktuelt

De skulle til Spania, men endte 
på Steinkjer!
80 plasser var forhåndsbestilt foran 
årets tur til Solgården i Spania.  
Koronapandemien satte en stopper  
for det.

Pårørendegruppa «Livsglede for alle» i Indre Fosen 
har arrangert høstturer til Solgården, et ferie- og 
helsesenter på Costa Blanca i en årrekke. På grunn 
av koronapandemien ble Solgården stengt, og er det 
fremdeles.

To korte turer
Gode råd var dyre. De pårørende ønsket en tur for 
sine, og valget falt på Linåsve gård som er en «Inn 
på Tunet gård» utenfor Steinkjer. 

Siden det ikke ble noen langtur til Syden, ble det to 
korte turer i Trøndelag i stedet. Den andre gikk til 
Stiklestad. Her la gruppa opp turen selv med mat og 
litt aktiviteter.

Gårdsbesøk
Ifølge de pårørende ble turen til Linåsve gård 

en suksess. God stemning, og godt tilrettelagt. 
Bussjåføren guidet med informasjon om forskjellige 
ting de kjørte forbi på turen innover. 

På selve gården fikk de lære litt om gårdsbruk før i 
tiden, og ikke minst om dyrene på gården. 
Mulighet for å prøve å ri på hest var det mange som 
hadde gledet seg til.

Både Sparebank 1 og fylkeskommunen var med og 
støtte turene økonomisk, og Rissa Frivilligsentral 
var med og hjalp til med søknader for å få midler.

Håper på ny Spania-tur
En av initiativtakerne til turene pårørendegruppa 
«Livsglede for alle» har arrangert, Oddny Lillevik, 
forteller at de egentlig skulle til Solgården for 10. 
gang i september som var.

– Vi har fått overført alle plassene vi har bestilt til 
2021, og håper det blir mulighet til å reise da, sier 
hun.

DET BLE EN FLOTT TUR: Årets reise gikk til Linåsve gård og Stiklested i Trøndelag. ALLE FOTO: Privat
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 ■ Finnes i alle helseforetak som en enhet 
inn under spesialhelsetjenesten. Noen 
ganger er tjenesten felles for barn,  
ungdom og voksne.

 ■ Habilitering handler om en tverfaglig 
innsats for bedring av funksjonsevne, 
helse og livskvalitet gjennom utredning, 
diagnostikk, behandling og tiltak.

Habiliteringstjenesten

Stadig flere folk med nedsatt funksjonsevne får 
avlagt kompetanseprøver innenfor de enkelte 
fagområder. En glad Leif-Henry Henriksen (bildet) 
fra Rissa mottok heder og ære og en liten  
påskjønnelse fra LUPE under julebordet til LUPE 
Trøndelag på Oppdal. Ledsageren hans Venke  
Haugen deltok på festen.

Vi gratulerer!
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Har du noe på hjertet?

Vi vil gjerne høre fra 
deg! Send inn tips  
og innspill til:
 

 redaktor@lupe.org 
 917 95 050 

Lily Kalvø,  
redaktør Under Lupen

På vei til voksenlivet...
LUPE fikk presentrere seg under  
Habiliteringstjenestens årlige  
konferanse.

Habiliteringstjenesten i spesialtjenesten ved Helse 
St. Olavs hospital inviterer årlig til en konferanse 
med tittel «På vei til voksenlivet». Målgruppen er 
pårørende til utviklingshemmede ungdommer.  
Her er det med et godt og variert program.

Tidligere har LUPE Trøndelag blitt invitert til å 
snakke om temaet «På vei til voksenlivet».  
Denne gang ble vi invitert til å presentere LUPE  
– hva vi står for og noe om våre aktiviteter,  
om likemannsarbeide og brukermedvirkning. 

Reidar Sandnes representerte LUPE og tok opp  
sentrale temaer hvor vi arbeider mye inn mot  
kommunehelsetjenesten, tilrettelagte  

arbeidsplasser, skolegang og kurs og samlinger.  
I spørsmålrunden til slutt, kom det mange 
spørsmål om levekårskursene vi arrangerer i  
samarbeid med andre brukerorganisasjoner.
 
Forsamlingen satte stor pris på Reidars innlegg,  
da det kom frem at mange i salen ikke hadde  
kjennskap til brukerorganisasjoner hvor man kan 
henvende seg til med spørsmål når datter eller 
sønn er på veg til voksenlivet. 

Tradisjonelt er det flere som melder seg inn i  
LUPE konferanser, og som Reidar påpeker:  
Med brosjyrer og eksemplarer av medlemsbladet 
vårt Under Lupen forlot deltakerne konferansen 
godt fornøyd med den informasjonen de hadde fått. 
Derfor er det særs viktig for LUPE å kunne delta på 
slike konferanser. 

Vil du annonsere i Under Lupen?
Bladet gis ut 4 ganger i året. Opplag: 1 800.

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

Faktureringsservice sør AS 
Søren Lemmichs gate 1, 3015 Drammen. 
Postboks 1223, 3009 Drammen

 32 24 44 33  faktserv@faktserv.no

Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innsendt 
materiell i samarbeid med annonsøren, og til å avvise 
annonser og annet materiell. 
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hvordan besøksrutiner praktiseres og bistå  
kommuner som trenger råd og veiledning. 

– Hvordan skal det sikres at dette ikke skjer på nytt 
om pandemien fortsetter å utvikle seg i negativ 
retning?

– Kommunene må sammen med den enkelte 
tjenestemottaker og pårørende lage en plan for 
tjenestetilbudet i de ulike fasene. Tiltak og  
prioriteringer skal planlegges, men ikke iverksettes 
før det er nødvendig ut ifra kapasitets- og smitte-
vern hensyn. Formålet er å skape forutsigbarhet og  
trygghet for tjenestemottaker og pårørende, og 
unngå hastebeslutninger og tilfeldige prioriteringer 
hvis og når lokale smitteutbrudd oppstår.

– Fokuset på dette bidrar forhåpentligvis også til 
at enda flere kommuner blir bevisste på reglene og 
på forskjellene mellom ulike boformer, sier  
avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Helga  
Katharina Haug.

 ■ Pasienter og brukere av helse- og  
omsorgstjenestene har rett til tilpasset 
informasjon. Dersom brukeren  
samtykker, eller forholdene tilsier det, 
skal nærmeste pårørende ha  
informasjon om brukerens helsetilstand 
og den helsehjelpen som ytes.

 ■ Ved behov for å begrense antall besøk 
på grunn av et lokalt smitteutbrudd, skal 
kommunen samarbeide med brukeren 
og pårørende om hvordan man best kan 
gjennomføre dette.

 ■ Se etter informasjon på Helsenorge.no. 
Finner du ikke svar der, kan bruker- 
organisasjoner og kompetansemiljøer 
som LUPE, NAKU, NFU, SOR og Aldring 
og helse være nyttige informasjons-
kilder. Pasient- og brukerombudene kan 
også være til hjelp

 
(Kilde: Helsedirektoratet)

Dette bør du som pårørende vite

leiligheter som leies av personer med utviklings-
hemming i et bofellesskap, må skje basert på  
frivillighet og i dialog med tjenestemottakere og 
eventuelle pårørende.

– Budskapet ble ikke oppfattet korrekt av mange. 
Hva gikk galt med kommunikasjonen?

– Flere kommuner har sagt at de misforsto 
innholdet i brevet av 14. mars. Det har også vist seg 
at flere kommuner ikke forsto eller fikk med seg 
budskapet i pressemeldingen. Dette kan henge  
sammen med at kommunene på dette tidspunktet 
var tungt belastet med beredskapsarbeid. I tillegg 
er det i mange kommuner ikke tilstrekkelig  
bevissthet om skillet mellom institusjoner og  
samlokaliserte private hjem i bofellesskap og  
omsorgsboliger, sier Haug til Under Lupen.

Rettssikkerheten svekket
– I mange tilfeller ble besøksforbudet innført uten 
individuelle vedtak, noe som svekket en sårbar 
gruppes rettigheter. Hvilke konsekvenser kan dette 
få?

– Pasienter, brukere og pårørende som mener 
at deres rettigheter blir brutt, kan klage til fylkes-
mannen eller å be om en tilsynsmessig vurdering, 
etter regler i pasient- og brukerrettighetsloven.  
Når kommunene ikke fatter individuelle vedtak, 
blir nok likevel dette mye vanskeligere for  
brukerne og deres pårørende. Dette svekker  
derfor deres rettssikkerhet.

Besøksforbud som ble iverksatt mot personens vilje 
kan være et brudd på grunnleggende menneske- 
rettigheter. Sivilombudsmannens forebyggings-
enhet har varslet om at de vil gjennomføre  
undersøkelser og besøk på sykehjem og andre  
kommunale helse- og omsorgstilbud der  
mennesker kan være fratatt friheten.

Skjerper rutinene
– Hvordan følger helsemyndighetene dette opp nå?

– Helsedirektoratet holder på med en ny opp-
datering av besøksveilederen. Vi jobber også med å 
utarbeide en egen anbefaling om besøk i omsorgs-
boliger. Fylkesmennene er bedt om å følge med på 

Personen vi skal omtale er anonymisert, men  
hendelsesforløpet er reelt og endte i Diskriminer- 
ingsnemda. Den 12. mars ble livet helt snudd på 
hodet for «Roar», som bor i et privat bofellesskap 
og mottar 1:1 hjelpetjenester hele døgnet fra et 
omsorgsselskap. Brått fikk han beskjed om at ingen 
skulle få lov til å komme inn i hans hjem, selv ikke 
hans nærmeste pårørende. 

Besøksforbudet ble begrunnet med pålegg fra  
myndighetene, og varte helt frem til 11. mai.  
Etter dette fikk han ta imot foreldrene hvis besøket 
var varslet på forhånd. Men de fikk komme bare 
en gang i uken hvis begge kom samtidig, og alltid 
under tilsyn av omsorgspersonell. Søsknene sine 
fikk han ikke møte. 

I sommer kunne han ta imot besøk utendørs. 

Diskrimineringsnemda: Ulovlig prakis
VG har avdekket at norske kommuner innførte 
besøksstans for minst 2430 mennesker med  
funksjonsnedsettelser/psykisk utviklingshemming. 

«Roar» og vergen klaget på praksisen i boligen 
sin og fikk medhold. Diskrimineringsnemda fastslo 
at han ble behandlet dårligere enn andre på grunn 
av sin funksjonsnedsettelse, ved at han ikke selv 
fikk bestemme om han ville ha besøk. Nemnda vekt- 
la også at han har et særlig behov for besøk av sine 
nærmeste for å kunne ivareta sin funksjonsevne. 

Vilkårene for lovlig forskjellsbehandling var ikke 
oppfylt, og omsorgsselskapet brøt dermed diskrimi-
neringsregelverket, fastslo Diskrimineringsnemda i 
sitt vedtak datert 25. august 2020. Omsorgsselskapet 
fikk pålegg om å endre besøksrestriksjonene, slik 
at besøk kunne mottas i samsvar med Folkehelse-
instituttets retningslinjer.

Besøksforbud var ulovlig
Minst 133 kommuner innførte besøksforbud i private boliger under pandemien.  
Begrunnelsen var pålegg fra helsemyndighetene og kommunene.  
Men tolkningen var feil. 

TEKST: Lily Kalvø  FOTO: Privat og Shutterstock Hva gikk galt?
Mange tjenesteytere begrunnet besøksforbudene 
som ble innført med pålegg fra nasjonale helse-
myndigheter. Men budskapet som gikk ut i mars ble 
tolket feil, sier Helsedirektoratet.

– Hva sa direktoratet helt konkret om dette?
– 12. mars ble det klart at mange pasienter i 

landets helse- og omsorgsinstitusjoner var svært 
sårbare for alvorlig forløp og død som følge av 
covid-19, og at det derfor var behov for tiltak for å 
beskytte disse gruppene særskilt. I brev fra Helse- 
direktoratet 14. mars ble det lagt til grunn at  
forsvarlighetskravet i helselovgivningen inntil  
videre gjorde det nødvendig med adgangskontroll 
og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige 
og private helse- og omsorgsinstitusjoner og i 
fellesarealer i omsorgsboliger, forklarer avdelings-
direktør i Helsedirektoratet, Helga Katharina Haug.

Men dette gjaldt ikke private boliger, forteller 
hun.

– I det samme brevet står det at adgangskontroll 
og besøksstans i beboers leilighet i omsorgs- 
boliger som er anse som beboers private hjem, må 
skje basert på dialog med beboer, pårørende og 
evt. verge. Dette budskapet ble gjentatt i følgende 
anbefalinger.

– Presiserte at besøksnekt ikke kunne  
gjennomføres
Over de neste ukene fikk Helsedirektoratet  
henvendelser og informasjon om at det ble  
praktisert besøksrestriksjoner i omsorgsboliger og 
bofelleskap for personer med funksjons- 
nedsettelser/utviklingshemming. 20. april la de ut 
en pressemelding og en nyhetssak.

– Det ble på nytt presisert at besøks- 
begrensning i private hjem, som for eksempel 
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Lederne som innførte ulovlig besøks-
forbud var ikke tilstrekkelig faglig  
oppdatert, mener vernepleier Hege  
Abrahamsen Lalid i Stavanger. 

Som fagperson og mor til en sønn med funksjons-
nedsettelse fikk hun erfare pandemien fra ulike 
ståsteder.

– Det første jeg gjorde var å lese meg opp på  
veilederen som kom fra Helsedirektoratet. Der var 
var ingen rom for misforståelse. Tvert imot var det 
veldig tydelig at dette dreier seg om personer i eget 
privat hjem som har rett til å bestemme selv. Her er 
det Husleieloven som gjelder.

Da pandemien brøt ut oppsto det en kaotisk  
situasjon. I den første perioden handlet mye om å 
få en oversikt over situasjonen. Istedenfor å innføre 
besøksforbud, valgte lederen i bofellesskapet til 
sønnen hennes å gå i dialog med brukerne og deres 
pårørende. Viktigheten av god og tilpasset  
informasjon til brukerne sto i fokus.

– I slike situasjoner er det viktig å beholde roen og 
ivareta grunnleggende rettigheter for brukerne, 
som jo befinner seg i en sårbar situasjon, prisgitt 

tjenesteyterne sine. I denne perioden trengte de 
dessuten sine nærmeste pårørende ekstra mye. 
Sammen fant vi gode løsninger som ivaretok både 
smittevernet og våre barn, sier Hege.

Den gjennomtenkte praksisen i Stavanger  
bofellesskapet ga gode erfaringer i en krevende 
tid. Sønnen fikk fortsatt lov til å komme hjem som 
avtalt, samtidig som det ble tatt smittevernhensyn. 
Mange andre familier rundt om i landet fikk en 
dårlig erfaring på grunn av besøksforbudene som 
ble innført.

– Dette er en trist urett mot en sårbar gruppe  
mennesker. Jeg håper det blir tatt lærdom av dette, 
sier Hege Abrahamsen Lalid.

– Noen mistet gangsynet

Det ble på nytt presisert at besøksbegrensning 
i private hjem, som for eksempel leiligheter 

som leies av personer med utviklingshemming i et 
bofellesskap, må skje basert på frivillighet og i 
dialog med tjenestemottakere og eventuelle pårørende.

OPPRØRT: Dårlig faglig  
vurderingsevne førte til ulovlige 
besøksnekt, mener vernepleier 
Hege Abrahamsen Lalid.  
FOTO: Privat
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Annonser

Per Reboli AS
Markavegen 9

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 25 55

Pettersen
Maskin AS
 2634 FÅVANG
Tlf. 480 43 118

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Melhusvegen 417
7224 MELHUS
Tlf. 72 87 82 00

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Schmitz Cargobull
Norge AS

Hovinmovegen 4
2060 GARDERMOEN

Tlf. 23 96 14 00

Notenesgt 9
6002 ÅLESUND
Tlf. 70 10 42 60

www.tommerdal.no

PrivatMegleren
Solli & Partnere

Askerveien 50
1384 ASKER

Tlf. 400 02 332

Kirkegata 66
2609 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 13 31

Kjærringholmen
Familiecamping

Ovenveien 22
1580 RYGGE

Tlf. 901 07 721

Lillestrømveien 892
1912 ENEBAKK
Tlf. 64 92 92 10

Markedsgata 3,
Kunnskapsparken

9510 ALTA
Tlf. 400 16 300

Verkstedveien 25A
1400 SKI

Tlf. 64 87 67 00

Apex Fysioterapi
Helsesenteret

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Akslastien 1
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 34 00

Sibelco AS
Stjernøy, 9509 ALTA

Tlf. 78 48 28 00

Byggmester
Madsen & Giseth AS

Rødsåsen 7
1389 HEGGEDAL

Tlf. 905 57 693

Stensli
Gjenvinning AS
2381 BRUMUNDDAL

Tlf. 468 15 000

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

Hokksund
Båt og Camping

Stryken
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

Rusbehandling nytter!
www.phoenixhaga.no - Tlf. 69 89 82 50

Annonser
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dagen. Så ble vi alle spredt utover den store parken. 
Her er det berg- og dalbane for de aller modigste, 
rafting, radiobiler, eventyrskip, traktorbane,  
eventyrslott og alt som hører med i et stort tivoli!

Noen av oss var litt engstelige for å prøve alle disse 
«skumle» tingene, og det ble også uttalt at «dette 
kan jeg ikke være med på, for jeg har jo ikke noe 
sertifikat». Fin unnskyldning! 

Alle hadde en flott dag, før vi gikk tilbake til hotel-
let og nøt en deilig middag med viltgryte og kara-
mellpudding.

Barnas gård, lunsj og OL-bakkene
Dag 2: Etter frokost fikk vi oppleve Barnas gård, 
som egentlig var stengt for sesongen – men åpen 
for vår gruppe. En dyrepasser fulgte oss rundt til 
de forskjellige dyra. Vi fikk mate dem og kose med 
dem. Dette var veldig interessant og hyggelig. 

Etter gårdsbesøket fikk vi servert lunsj på hotellet, 
før vi satte oss i bussen for å reise hjemover. 

Sjåføren vår, Tore, foreslo at vi kunne reise innom 
Lillehammer for å se Olympiabakkene. Her er det 
lagt plastdekke til hoppere som trener på  
sommerstid. Vi var heldige, og fikk se 3 hoppere i 
bakken. Det var gøy!

Dette ble en fantastisk fin og hyggelig tur. Fint vær 
hadde vi hele tiden, og vi takker «Tore-buss» som 
kjørte oss trygt og godt hele veien.

På den siste helgen i august var det duket for tur  
til Lillehammer i regi av Fylkeslaget Oslo og  
Viken . Turen startet fra Ragna Ringdal i Oslo lørdag 
morgen. I strålende sommervær kjørte vi nordover 
med buss til Hamar og Lillehammer, før vi ankom 
Hunderfossen Hotell og Resort litt lenger opp i  
Gudbrandsdalen. Her fikk vi satt fra oss  
bagasjen før vi dro rett til Hunderfossen  
Eventyrpark.

En hyggelig tur til Hunderfossen
Det ble begivenhetsfulle dager med påfyll, samhold og glede for alle som var med på 
helgeturen til eventyrenes rike.

TEKST: Reidun Langset  FOTO: Odd Myrland

En eventyrlig dag
Trollsalen, innerst i Ivo Caprinos Eventyrgrotte  
under Trollet, er en fantastisk restaurant. Taket 
holdes oppe av 6 digre troll, og langs veggene er 
en rekke eventyrscener fra Asbjørnsen og Moes 
verden. Det er mengder av skumle troll over alt!

Etter en velsmakende lunsj kom vi rett ut til  
Bondegårdsteateret, der det spilles teater hele 

I EVENTYRENES RIKE: Opplevelsene sto i kø for alle som var med på turen til Hunderfossen og Lillehammmer. 
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Vi trenger mange brukerrepresentanter, og de  
rekrutteres fra medlemsorganisasjonene. 

Hvorfor kan FFO lokalt være  
interessant for deg?
Er du interessert i politisk påvirkningsarbeid 
og i diskusjoner om rettighetene til funksjons-
hemmede kronisk syke og pårørende, så kan en 
tilknytning til FFO i ditt fylke eller kommune være 
interessant og lærerikt. 

Vi trenger folk fra alle medlemsorganisasjonene, 
små som store, i alle aldre, med variert bakgrunn 
og funksjonsnivå. På vegne av din organisasjon kan 
du bidra som premissleverandør til tilbud som gis 
lokalt. 
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Du kan bidra i påvirkningsarbeidet med å gjøre 
hverdagen bedre for funksjonshemmede, kronisk 
syke og pårørende, og garantert lære mye! 

Kontaktinfo: 
Høres dette interessant ut, ta kontakt med LUPE 
lokalt. Du finner en oversikt på side 23 i Under  
Lupen. Eller kontakt LUPE sentralt.  

 948 89 241    post@lupeorg.no
Sjekk deretter https://ffo.no/fylkeslag og finn ditt 
fylkeslag og din fylkessekretær.
Du kan også kontakte organisasjons- og  
utviklingsleder Hanne Witsø  hanne.witso@ffo 
eller seniorrådgiver Vigdis Endal  

 vigdis.endal@ffo.no for mer informasjon. 

– Vi trenger  
deg lokalt

Er du opptatt av at funksjonshemmede skal få 
tilgang til arbeidslivet? Synes du det er viktig at 
skolen der du bor er tilgjengelig for alle, at kultur-
tilbud skal ha tegnspråktolk og lokaler der alle kan 
komme inn? Er du opptatt av at ytelser som uføre-
trygd og AAP skal være til å leve av? Da bør LUPE 
engasjere seg i FFO i ditt fylke!

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for 
organisasjoner for kronisk syke, funksjons- 
hemmede og deres pårørende. Vi har 84 medlems-
organisasjoner med til sammen 350 000 medlemmer.

70 år i år
FFO har jobbet for samfunnsmessig likestilling og 
deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke 
siden stiftelsesåret 1950. FFO er altså 70 år i år. 
Vi er organisert med hovedkontor i Oslo og  
fylkeslag i alle landets fylker. I tillegg har vi en  
del kommunelag. På vegne av våre medlems- 
organisasjoner jobber vi opp mot politiske  
myndigheter nasjonalt og lokalt, for kronisk syke  
og funksjons-hemmedes felles interesser.

Skaper gode arenaer for fellesskap
I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO 
en rekke møteplasser og arenaer der våre  
organisasjoner kan samtale og samarbeide om 
felles interesseområder. Vi videreformidler også 
brukerrepresentanter inn i ulike settinger der det 
etterspørres. Sammen er vi altså et potensielt stort 
og slagkraftig fellesskap! Noen av dere er aktive i 

Visste du at LUPE er medlem i  
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO)? Her kan du lese mer om hva dette 
betyr.

TEKST: FFO

FFO lokalt eller kjenner til fellesorganisasjonen, 
men FFO ønsker et enda større engasjement fra  
medlemsorganisasjonene lokalt. 

Hva gjør FFO i fylker og kommuner?
FFOs oppdrag er å arbeide for kronisk syke og  
funksjonshemmedes felles interesser. Det  
interessepolitiske arbeidet står i sentrum på alle 
samfunnsområder, for eksempel på helse-, opp- 
vekst og skole-, arbeids-, levekårs- og tilgjenge-
lighetsområdet. I fylkene er FFO avhengig av at 
medlemsorganisasjonene bidrar i for eksempel 
nettverk, i styreverv og ikke minst som bruker- 
representanter i råd og utvalg, som kommunale 
råd, brukerutvalg i NAV og spesialisthelsetjenesten. 
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Annonser

City Garn
og Broderi

Kulltangvegen 70
3921 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 74 56

Mirawa
Restaurant
Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Murer
Kjell-Arne Olsen

Åsvegen 116
2344 ILSENG

Tlf. 951 41 637

Ragna Ringdals Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A

0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00 - www.rrd.no6084 LARSNES

Tlf. 72 02 64 00
www.larsnes-mek.no

3621 LAMPELAND
Tlf. 406 31 000

www.numedalfiber.no

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

Andreas Bottolfs
Verksted AS
Heggenveien 9

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Br. Stenskjær
Transport AS

Gullfotdalen 2
2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 66 66

Bankveien 9
8485 DVERBERG
Tlf. 76 14 61 49
Mobil 996 11 845

TP-Elektro AS
Storgata 14

2870 DOKKA
Tlf. 977 91 955

Ytre Namdal
Vekst AS

Omkjøringsv. 15
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 13 77

Byggtakst Øst
Skifervegen 4
2322 RIDABU
Tlf. 928 02 590

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Byggmesteren
Tromsø AS
Ringvegen 75
9018 TROMSØ
Tlf. 77 60 00 62

Alsberg
Elektriske AS

Gausdalsvegen 695
2625 FÅBERG
Tlf. 61 26 48 98

Mestermur AS
Grindalsvegen 3
2405 ELVERUM
Tlf. 957 33 626Follestadveien 28

3474 ÅROS
Tlf. 958 74 499

Lia
Sagbruk AS

Versvikvegn 5
3937 PORSGRUNN

Tlf. 35 56 85 05

Kaigata 102
4280 SKUDENESHAVN

Tlf. 52 84 46 55

Hurum Mølle
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 32 79 80 06

Åsgreina
Byggassistanse AS

Gimilvegen 11
2033 ÅSGREINA
Tlf. 404 02 398

Multisveis AS
Strømsveien 223

0668 OSLO
Tlf. 941 88 020

KRAMP
 Vestvollveien 34E

2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 80 38 80

Jevnaker
Elektriske

Forretning A/S
Storg. 21

3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 11 99

Vestbyveien 29
1540 VESTBY

Tlf. 64 98 30 40

Egset
Ventilasjon

Morafura 8
6105 VOLDA

Tlf. 70 05 30 80

Price
Lagerbutikk AS

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80

Takringen AS
 3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00
Tverrveien 32 C
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 11 29 10

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

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

Thorøyaveien 21
3209 SANDEFJORD

Tlf. 405 55 976
www.hkregnskap.no

Terminalv 10, 8006 BODØ
Tlf. 75 56 51 20 - www.mgarkitekter.no

Karenslyst allè 8B, 0278 OSLO
Tlf. 22 50 60 60 - www.mio.no

Trappeprodusenten AS
6980 ASKVOLL
Tlf. 979 56 442

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Stakkevollv 110
9010 TROMSØ
Tlf. 77 66 25 00

Norsk
Industrivask AS

Gamleveien 697
1487 HAKADAL
Tlf. 902 04 771

ANONYM
STØTTE

Annonser
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En fin sommeravslutning hos 
Landmannen i Trøndelag
I tråd med smittevernsbestemmelsene fikk  
fotballspillerne anledning til en tradisjonell  
sommeravslutning. Det ble en hyggelig avslutning 
med medbrakt mat og drikke, besøk hos hester i 
stallen, løpekonkurranse og mye annet. 

Det var gledelig at treningen forsiktig hadde  
kommet igang igjen, men både den årlige  
landsturneringen i tilrettelagt håndball og fotball, 
samt serien ble avlyst. 

Nå er man spent på om neste års treningssamling 
på Solgården i Spania kan arrangeres i juni 2021. 

Trysil Bil AS
Vestmovegen 26, 2420 TRYSIL

Tlf. 62 44 84 00
www.trysilbil.no

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

Tiur’n Konsulenttjenester
Broderudvegen 763

2211 KONGSVINGER
Tlf. 922 14 595

Granliv. 21, 4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

ALLE FOTO: Privat
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Sentralstyret

Leder Harald Hansen Djupedalen 
6740 Selje

 986 49 364  leder@lupeorg.no

Nestleder Solveig  
Klinkenberg

Bredo Stabells vei 3 
0853 Oslo

 959 35 597  nestleder@lupeorg.no

Sekretær Geir Hanssen Grindstuveien 36 
1349 Rykkinn

 951 07 225  post@lupeorg.no

Kasserer Yngvar Bjarne 
Hurlen

Fallanveien 30 A 
0495 Oslo

 476 14 769  kasserer@lupeorg.no

Styremedlem Ann Jorid  
Strømholt

Nordli 2 
9300 Finnsnes

 915 99 839  medlem@lupeorg.no

1 vararepr. Magne Skjetne Amundalsv. 840 
7036 Trondheim

 992 44 720  vara1@lupeorg.no

2. vararepr. Linda Djuve Korallveien 18 
4318 Sandnes

 986 36 648  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 Viken Geir Hanssen Grindstuveien 36 
1349 Rykkinn

 951 07 225  leder.ov@lupeorg.no

Innlandet Else Lillian  
Njaastad

Engegjelen 3 
2510 Tylldalen

 917 92 459  leder.innlandet@lupeorg.no 

Vestfold 
Telemark

Toralf Aanestad Tinnesgata 29 
3675 Notodden

 909 59 629  toralf@rere.no 

Rogaland Beathe Hebnes Hundavågveien 45 
4085 Stavanger

 51 86 13 08 
 974 14 176

 leder.rogaland@lupeorg.no 

Vestland Harald Hansen Djupedalen 
6740 Selje

 57 85 99 74 
 986 49 364

 leder@lupeorg.no 

Møre og 
Romsdal

Kristin Otneim 
Aarsnes

6146 Åheim  996 04 080  leder.mr@lupeorg.no

Trøndelag Magne Skjetne Amundalsv. 840 
7036 Trondheim

 992 44 720  leder.trondelag@lupeorg.no

Nord Norge Hugo Laksmark Bunnjordsvingen 9 
9307 Finnsnes

 934 43 568  leder.nord@lupeorg.no 

Lokallag og annet
Vanylven Kristin Otneim 

Aarsnes
6140 Åheim  996 04 080  leder.mr@lupeorg.no

Vestfold Merete Bergan Neptuns vei 17
3226 Sandefjord

 911 01 625  leder.vestfold@lupeorg.no 

Hovedkontor Hans Nilsen 
Haugesgt. 44.b 
0481 Oslo

 948 89 241  post@lupeorg.no

Redaktør Lily Kalvø  917 95 050  redaktor@lupeorg.no

Kapellv. 6, 0487 OSLO  -  Tlf. 22 79 73 00
Setra v 16 C, 0786 OSLO

Tlf. 22 70 34 50 - www.hdb.no

Syljuåsen Oppland AS
Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80 - www.syljuaasen.no

Nils Kaldahl
Anlegg & Transport AS

Utvordveien 1106, 7777 NORD-STATLAND
Tlf. 74 27 94 05 - www.kaldahlanlegg.no Hardangervegen 72, Seksjon 17, 5224 NESTTUN

Tlf. 55 91 88 60 - www.ortopro.no

Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10 - www.johsgranas.no

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

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

Oslo kommune

Fri Rettshjelp
Åpningstid:

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

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

Sande
kommune

sande-mr.kommune.no

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no

tysver.kommune.no

stange.kommune.no

Annonser



RetuR: 
LUPE 
Hans Nielsen Haugesgt. 
44 B 
0481 OSLO

Vil du komme i kontakt med oss?

Send en mail til:  LUPEs kontaktelefon
 post@lupeorg.no  948 89 241

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende (LUPE)

LUPE arbeider for full likestilling i samfunnet. Støtt arbeidet med å 
sikre utviklingshemmedes rettigheter. Bli medlem i LUPE!  
Årskontigenten er kun kr. 200,- 

Meld deg inn slik: 
 post@lupeorg.no  

  948 89 241


