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Ja så skjedde det igjen på Nordvest-
landet; vi fekk besøk av sjølvaste 
orkanen Dagmar. Det er 20 år sidan 
sist. Då var det nyttårsorkanen som  
herja som verst. Vindstyrken no var 
truleg i underkant av kva den var 
då, men øydeleggingane på hus og  
eigedom truleg minst like store. 
Mykje skuldast kombinasjonen av 
sterk vind og springflo. Eg har brukt 
romjula til å rydde bølgjeblekk og 
plank etter at løa og naustet mitt 
bles ned.

Eg skreiv 2012 for første gong 
då eg og sonen Lars, som bur i 
nabokommunen,  var på trimtur 
og skreiv oss inn i turboka. Lars har 
lyst til så mykje. Han vil reise på ferie 
til varmare strok, men synest det 
blir for dyrt dersom han skal betale 
reise, løn og opphald til ein med-
hjelpar. Då blir det ferietur saman 
med oss foreldre i staden så lenge 
vi evnar det.

 I starten av HVPU reforma var 
dette annleis slik eg opplevde 
det. Det fanns frie midlar i kom-
munane til utadretta aktivitetar 
for psykisk utviklinghemma. Og 
det fanns og ei haldning om at 
aktivitetstilboda ikkje skulle vere  
privatiserte dvs at det skulle ikkje 
vere opp til kvar enkelt pårørande 
å gjennomføre dei. I dag  priori-
terer kommunane midlar berre til 
lovpålagde tiltak. Feriereiser, del-
taking  på arrangement, turner- 
ingar m.v. blir då i hovudsak over-
lete til foreldre og andre pårørande. 
Lars har delteke på Bislett Special 
Olympics i 15 år. Følgje, bortsett frå 
i starten på reforma då ein miljø-
arbeider var med , har vore far og 
onkel. Knappt  tilmålte midlar til 
støtte-kontakt rekk heller ikkje til 
slike aktivitetar.

Eit anna døme er opplæring i 
bruk av data. Rett etter reforma fekk 
Lars tilbod om opplæring i data-
bruk. Han var heilt utan motivasjon 
for dette så det vart lagt bort. Etter 

kvart har Lars sett at her kan han  
følgje med på korleis det går for 
favorittfotballaga sine, lese aviser 
frå Sverige der han er oppvekst, og  
mange andre ting. Mora har hjelpt 
han til rette i starten. Hans nye 
interresse var ei glede for oss så vi 
søkte om opplæring i kommunen. 
Han fekk avslag i 2011 sidan dette 
ikkje var ei lovpålagd oppgåve.

Eg kan komme med fleire 
eksempel men skal la desse ligge. 
Ein av dei sterkare vridningane 
etter gjennomføringa av reformen 
er den tilsynelatande  kommunale  
fattigdomen og mangel på tiltak 
utover nødvendig og lovpålagd  
miljøarbeid i bustad. Din nye nabo 
lyser også  med sitt fråver, sjølv om 
det finns visse unntak. Det er mulig 
landsbygda er sterkare råka enn 
byane. Vi som bur på landsbygda er 
både stolte og glade over å bu her. 
Det er likevel små miljø og svært 
vanskeleg å bygge opp tilpassa til-
tak innan t.d. idrett, dans og møte-
plassar i kvar bygd. Likevel; det finns 
nokre tiltak. Deltaking  vil innebere 
reiser, til dels betydande reiser, og 
ein er då tilbake til kven som køyrer. 

Problemstillingane står i kø som 
t.d. einsemd, medikasjon, mang-
lande  kompetanse, bustad, opp-
læring m.m. Eit sentralt ønskje for 
mange veit eg er at nokon person 
og noko vesen tar eit koordinert 
oppfølgingsansvar for den eins-
kilde slik att tiltaka er noko meir 
enn berre det lovpålagde. Det er 
derfor ei glede at reforma no skal 
evaluerast. Sentralstyret  er allereie 
i arbeid med innspel til departe-
mentet  i saka. Som eg ser det er 
dette det viktigaste arbeidet for dei 
psykisk utviklingshemma i 2012.  Vi 
skal halde medlemmane orienterte 
om utviklinga og inviterer med-
lemmene å komme med innlegg  
til styret eller i Under Lupen direkte.

Med helsing Otto Drage

Berre det lovpålagde
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Tiden går fort. Høsten 2006  
flyttet 7 utviklingshemmede 
ungdommer inn i egne leilig-
heter i Tangerudbakken i Oslo. 
5-årsjubileet måtte selvsagt 
feires, og det ble avholdt 27. 
august.

Hege-Anette fra LUPE-Oslo, akk-
ompagnert av leder for Stovner-
koret Torhild Baden, åpnet festen 
med en lystig egenprodusert 
sang:

”I kveld skal vi feire oss sjøl med et 
PANG! På en-to og tre så er festen i 
gang.”

Planlegging av jubileet hadde 
startet i god tid før sommer-
ferien, og RUBICON som hadde 
produsert TV-serien, hadde vært 
meget aktivt med hele tiden.  
Beboerne, pårørende og ansatte 
hadde vært like ivrige for at det 
skulle bli en strålende fest.

Det var invitert mange gjes-
ter, så medregnet jubilantene og 
pårørende innholdt listen over 80 
navn. Det var derfor nødvendig 
å sette opp party- og grilltelt på 
gårdsplassen, for i ”Fellesen” er det 
selv med god vilje bare plass til ca 
25 personer. I et jubileum må det 
være musikk og dans, så det ble 
rigget opp en scene med et stort 
antall mikrofoner og et impo-
nerende mixebord.

Selvfølgelig var den røde løperen 
på plass. Inviterte gjester og jubil-
anter ble først servert sprudlende 

champagne, med eller uten 
promille, og deretter tok de 
plass i partyteltet eller på gårds- 
plassen. Praten gikk livlig mellom 
jubil-anter, pårørende og gjester.  
Pressens representant gikk også 
rundt og pratet med jubilantene 
og tok sine bilder.

RUBICON hadde hele tiden 
2 team bestående av fotograf 
og lydtekniker i arbeid, for dette  
jubileet skulle være avslutnings-
episoden på serie nr 3 i TV-NORGE 
om Tangerudbakken.

Serien skal være på 8 episoder. 
Starten er 14. september og fort-
setter med en episode hver uke 
fremover.

Spesielt hyggelig var det at gamle 
venner fra Berserkgjengen var 
representert, og de skulle spille 
både til dans og sang. Det gjorde 
de så det virkelig svingte, så det 
var godt at nabolaget hadde fått 
varsel om jubileet.

Både jubilanter og gjester ble 
sultne og tørste av prat, sang og 
dans, så opplysningen om at mid-
dagen var klar, ble mottatt med 
applaus. 

Grillede hamburgere og pølser  
med passende tilbehør ble  
servert, og det var så godt at 
noen lot seg servere mer enn 1-2  
ganger. Det var også selvbetje-
ning av passende drikkevarer til 
maten, samt is til dessert.

Etter måltidet inntok igjen  
Berserkgjengen scenen og frem-
førte både kjente og mindre 
kjente låter. Dansen gikk livlig på 

asfalten, og noen repeterte salsa-
trinnene fra Cubaturen. 

Det ble også holdt flere taler 
og foretatt gaveoverrekkelser 
til jubilantene. TV-NORGE ga et 
sett utemøbler, bord og stoler. 
Berserkene ga alle jubilantene  
fargeglade T-skjorter, og LUPE ga  
en blomsteroppsats til ”Fellesen”.

Mange ble kaffetørste ut over  
ettermiddagen så det ble dekket 
et stort kakebord og kokt litervis 
med kaffe. Selvbetjening av dette, 
samt av is og drikkevarer var pop-
ulært og fortsatte utover kvelden.

Men alt har en ende, og omtrent 
på annonsert tidspunkt, kl. 20.00, 
avsluttet Berserkgjengen spill-
ingen og jubileet var over. Alle 
hjalp til med oppryddingen, så 
i løpet av kort tid var telt med 
møbler og scene med mikrofoner 
og mixebord pakket sammen.

Beboerne i Tangerudbakken ga en 
stor takk til RUBICON for eenorm 
støtte til et storslagent jubileum.

Av Thor Henriksen

Tangerudbakken feiret 
5-års jubileum
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5-års jubileum i 
Tangerudbakken

I kveld skal vi feire oss sjøl med et PANG!
På en-to og tre så er festen i gang.

Det blir mimring og synging og svingende dans,
som skal vare lenge og helt uten stans.

Totusenogseks var et kjempefint år
for alle som her utpå gårdsplassen står.

Da flyttet vi inn i et nybygget hjem.
I fellesskap ble vi en kjempefin gjeng.

Vi var jo så spent på om nabo`n var grei
og praten den kom litt forsiktig i vei.
Vi kom i fra sør og vi kom i fra nord

og tonen vi fant med no`n passende ord.

Vår stue er felles og der er det gøy
vi synger og leker og finner på skøy.

Bingo og ludo er spennende spill
og yatsi må kastes med lempe og stil.

Fellesen er viktig for påske og jul
vi lager både engler og nisser i skjul

og harer til påsken de hopper av sted
i vindu`r, på bord og i hyllene med.

Alle har arbeid som passer dem selv
vi deltar med glede fra morgen til kveld

og føler oss stolte når jobben er gjort
det er kanskje lite, men for oss er det stort.

På høsten da har vi jo også en fest.
Det skumleste antrekket passer oss best,
for kjemper og skurker og troll det er bra

til Haloweenpartyet som vi skal ha.

Det største som hendte i Bakken var nok
at Rubicon ledet oss alle i flokk.
Ute og hjemme de filmet i ett

Te-Ve-NORGE formidlet det ut på nett.

Refr:
At Tangerudbakken er 5 år i høst
det må vi feire med jublende røst.

Hege Anette 

Melodi: Basarvisa
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Frøydis Lange taler ut fra egne erfaringer til betse for et befellesskap for de psykisk utviklingshemmede.

Professor Jan Trøssebo er kritisk til den 
utviklingen som har skjedd siden helse-
reformen trådte i kraft for 20 år siden.
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Mange pårørende til utviklings-
hemmede gir uttrykk for  
engstelse i forbindelse med 
kommunenes boligtilbud til de 
som nå flytter ut fra foreldre-
hjemmet for å leve et mer selv-
stendig liv. 

I Nord-Trøndelag har dette blitt 
aktualisert ved at det skjedde 
et knivdrap på Namsos bo- og 
servicesenter den 4. januar i år. I 
den ene blokken ved senteret er 
det 16 leiligheter for utviklings- 
hemmede og 8 leiligheter for  
personer med psykiske lidelser. 
I naboblokken bor eldre hjelpe-
trengende.

Dette har professor Jan  
Tøssebro, professor i sosialt  
arbeid og helsevitenskap ved 
NTNU, grepet fatt i og stiller seg 
svært kritisk til den utviklingen 
som har skjedd siden ansvars-
reformen trådte i kraft for vel 
20 år siden. Store sammensatte 
bofellesskap der utviklingshem-
mede mikses sammen med folk 
som har psykiske lidelser er stikk 
i strid med reformen, sier han i et 
oppslag i Adresseavisen. Her ser 
vi framveksten av en ny type bo-
fellesskap som mange vil forbinde 
med nyinstitusjonalisering.

Professor Tøssebro har fått  
utarbeidet en egen rapport med 
tittelen ”Innfridde mål eller brutte 
visjoner”. Rapporten konkluderer 
med at nye store bofellesskap brer 

om seg og at mange må flytte 
inn på slike steder som er minst 
dobbelt så store som retnings- 
linjene fra reformen. Rapporten 
sier videre at en stadig større  
andel av beboerne ikke har  
tilbud om dagaktiviteter. Den  
enkelte beboer får dessuten stadig  
mindre rett til selvbestemmelse. 
Hensynet til turnus og rutiner i 
boligen veier tungt. Utfordringen  
i dag er å få reformen tilbake 
på sporet, heter det til slutt i  
rapporten.

Adresseavisen har også interv-
juet stortingsrepresentant Gerd 
Janne Kristoffersen (Ap) som 
med viss forbehold er skeptisk 
til utviklingen de siste 20 årene. 
Stortingsrepresentant Kristoffer-
sen påpeker imidlertid at bo-
fellesskap kan fungere veldig bra 
og at mange foretrekker å bo 
med arbeidskollegaer og skole- 
kamerater. Psykisk syke og  
utviklingshemmede er en stor 
ressurs for lokalbefolkningen, sier 
hun, det er befriende å ha dem i 
samfunnet og vi må passe på at 
tryggheten deres ikke blir ødelagt.

I forlengelsen av disse betrakt-
ningene kan vi referere fra LUPEs 
medlemsblad ”Under Lupen” hvor 
3. vararepresentant til Landsstyret 
Frøydis Lange skriver ut fra egne 
erfaringer: 

”Et stort fint bygg lå tomt på 
Røros. Heldig vis var det noen kloke 
hoder ute med forslag om å reha-
bilitere hele bygget til store fine 
leiligheter for utviklingshemmede 
etter aller beste standard og romslig 

størrelse. Røros har alltid vært fore-
gangskommune. Til dette nyrestau-
rerte bygget kunne alle flytte som 
ønsket det og gjett om de kom! Alle 
16 ville dit til fellesskapet. Bare en 
bor hos mor og en i hus alene etter 
foreldrenes ønske. Alle 16 stortrives, 
der har de sine venner, kanskje bare 
en dør unna! Noen som var redde 
for å bo alene har ikke den redselen 
mer”.    

Nå har vi trukket fram i denne 
artikkelen ulike sider med store 
bofellesskap, men hva med å bo i 
et lite bofellesskap? Av egen erfar-
ing kan vi fortelle at å ha sitt hjem 
i et lite bofellesskap uten felles-
areal kan utvikle seg til å bli et liv i  
ensomhet. 

Kontakten med andre blir 
helst når måltidene skal til-
beredes, ellers blir det å ty til 
TV eller kassettspiller. Etter min 
mening er det betjeningens  
erfaringer og holdninger det  
kommer an på. Det blir en annen 
side av samme sak og vil kreve mer  
forskning og utredning enn det 
som er tatt opp her.

Landsstyret i LUPE har drøftet 
mange av disse spørsmålene (Sak 
95/11 Gjenomgangen av ansvars-
reformen). LUPE ønsker å være 
med i prosessen og komme med 
ulike utspill. Leder Harald Hansen 
og 2. vararepresentant Thor  
Henriksen er foreløpig satt på 
saken. Vi ser fram til LUPEs like-
mannssamlinga i Skedsmo i mai 
hvor disse spørsmålene bør bli 
tatt opp i full bredde.

Av Tore Gulbraar

Bofellesskap 
– er det størrelsen det kommer an på?
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20 år etter HVPU reformen. 

En vedvarende skandale  ingen snakker om

ORGANISASJONSSAKER

Det er i år 20 år siden nedlegg-
elsen av ”Helsevernet for 
psykisk utviklingshemmede” 
(HVPU), den såkalte ”HVPU- 
reformen”. Reformen var i 
realiteten en sosial velferds-
reform, og i mindre grad en 
reform av helsevern. Refor-
men var trolig en suksess når 
det gjelder bedret boligstand-
ard, muligheter for privatliv 
og større grad av selvbestem-
melse. Men for helsedelen av 
reformen er den en skandale. 

Samfunnets holdninger til psykisk 
utviklingshemmede, autister og 
mennesker med tidlig ervervede 
hjerneskader er ”omdømmesens-
itivt”. Det bør det være. Spesi-
aliserte helsetjenester til grup-
pen bør også være gjenstand for 
kritisk blikk fra myndigheter, fra 
offentlighet og fra brukerorga-
nisasjoner. Det er muligens her 
det har sviktet.

Historien lærer oss at dagens 
”habilitering i spesialisthelse-
tjenesten” på samme måte som 
forgjengeren HVPU og Ånds-
svakeomsorgen før det, vil møte 
skarp kritikk fra ettertiden, rett- 
ferdig eller urettferdig. Gode 
intensjoner er ingen garanti mot 
dette, heller ikke at man gjør 
det beste ut av pengemangel. 
Eksemplene på dette er nærligg-
ende og mange. 

Opprettelsen av sentralist- 
tusjoner etter krigen gikk for 
eksempel fra å være det offentliges 

ambisjon om å yte det beste for 
dem det gjaldt, til å bli et inn- 
begrep på overgrep og negli-
sjering. Helsevernet for psykisk 
utviklings-hemmede, ”HVPU” ble 
opprettet i 1969 med de beste 
intensjoner om å reformere dette. 
HVPU ble imidlertid selv nedlagt 
i en atmosfære av offentlig for-
dømmelse og kritikk. 

I 1985 uttalte ”Lossiusutvalget”: 
utvalget kan ikke se at HVPU har 
kompetanse som ikke finnes 
eller kan bygges opp innenfor de  
vanlige etater i kommunen”.  

En ny spesialisthelsetjeneste for 
psykisk utviklingshemmede og 
autister med et sterkt medisinsk 
preg ble så etablert.  

I St.meld. nr. 47 89/90:31 heter 
det: ”Helsevesenet skal gjøre 
tilpasninger i det eksisterende  
helsesystem for å møte de sær-
lige behov hos personer berørt 
av Ansvarsreformen.”  Denne til- 
pasningen fikk navnet ”habili-
tering i spesialisthelsetjen-
esten” og ble erklært som et 
satsningsområde. 

I mange år etter reformen kom 
det uklare og lite virkelighets-
forankrede føringer fra helse-
myndighetene. Men med 
”Prioriteringsveilederen for habili-
tering” av 2010 fra Helsedirektor- 
atet har vi i dag endelig fått et 
godt instrument å styre etter i 
den kliniske hverdag. Dette er ikke 
bare ironisk ment. Men beteg-
nelsen ”satsningsområde” kan 
nesten oppfattes slik. Hvert år 
blir dessuten habilitering nevnt 
i Oppdragsdokumenter til syke-

husene som et prioritert område. 
I realiteten verken satses eller  
prioriteres det på psykisk 
utviklingshemmede.  Helsefore-
takene som har økonomiansvar 
for store kjernevirksomheter som 
medisin og kirurgi, overser regel-
messig denne nisjen. Det hjelper 
lite at habilitering er lovfestet og 
pålagt helseforetakene i flere lov-
verk.

Spesialisthelsetjeneste for mål-
gruppene for habilitering (psykisk 
utviklingshemmede, tidlig erver- 
vede hjerneskader, mentalt 
retarderte med epilepsi og  
andre nevrologiske følgetil- 
stander, psykiske lidelser i mål-
gruppen, autisme m.m.) krever 
tverrfaglighet og tålmodig-
het. Pasientene har komplekse 
og sammensatte tilstander. De 
henvises bl.a. for utredninger av 
årsaksforhold, grad av funksjons-
hemning, utredning av autisme-
spekterforstyrrelser og psykia-
triske og nevrologiske tilstander. 
Dette krever tverrfaglig spesial-
isert utredning og krevende  
medisinsk oppfølging. På lege-
siden er særlig spesialkompe-
tanse innen nevrologi og psyki-
atri nødvendig. Hvordan er lege- 
dekningen?

Det er i dag ca tretten- 13-  års-
verk i nevrologi knyttet til habili-
tering for voksne i Norge. Bare 
vel halvparten av disse er i faste 
fulltidsstillinger. Dette til tross for 
at den mest alvorlige nevrolo-
giske funksjonshemning finnes 
nettopp i denne gruppen. For  
eksempel psykisk utviklingshem-
ning og den nevrologiske lidelsen 

Av Petter Ingvar Tomren
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20 år etter HVPU reformen. 

En vedvarende skandale  ingen snakker om
epilepsi alene rammer mer enn 
10000 personer. Disse pasientene 
er vanskeligere både å utrede og å 
behandle og blir langt på vei negli-
sjert. Hvordan er det med psykia-
triske årsverk i habilitering? Disse 
utgjør på landsbasis omkring 
ti- 10- årsverk totalt! Til tross for 
at psykiske lidelser i denne grup-
pen er mer enn dobbelt så hyppig 
som i normalbefolkningen. 

Omkring 15000 psykisk ut-
viklingshemmede lider faktisk av 
psykisk utviklingshemning og 
samtidige psykiske lidelser. Disse 
pasientene er vanskeligere å  
diagnostisere og behandle og 
trenger mer tid fra spesialisten 
enn en gjennomsnittspasient. 
Psykiatere innen den ordinære 
helsetjeneste vil vanligvis raskt 
tilkjennegi at de har et sterkt  
redusert kompetanse og behand-
lingstilbud til disse målgruppene.

Av de nevnte, tilsammen 
hele 23 årsverkene, er forøvrig 
de fleste brutt ned på deltids- 
engasjementer. Faktisk helt ned 
til ”tjenesteplaner” på en kvart 
dag i uken eller enda mindre. 
Noen leger er kun tilgjengelig pr  
telefon. Resultatet blir at disse 
pasientene underdiagnostise-
res og feilbehandles. Her snak-
ker vi om kvalitetssikring for de 
svakeste! 

Praksis i mange fylker i dag er 
faktisk slik at hvis en pasient 
har et stort adferdsproblem og 
pårørende, fastlege og kommu-
nale tjenesteytere i desperas-
jon henvender seg til spesialist- 
helsetjenesten, la oss si for å  

hindre alvorlig selvskading, så 
vil habilitering i spesialisthelse- 
tjenesten i fylket i realiteten ofte 
ha lite eller ingenting å tilby. Ofte 
er svaret ”prøv legevakten!”  

Hvorfor har ikke tilsynsmyn-
dighetene interessert seg for 
dette? Trolig fordi de ikke vet det. 
Rapporteringsrutinene spør ikke 
etter små tverrfaglige miljøers  
integritet og levedyktighet, heller 
om ”fristbrudd” og ”ventetider”. 
Slik jeg ser det bør helsemyn-
dighetene håndheve sitt tilsyns-
ansvar. De fleste helseforetakene 
og deres ”eiere” har forsømt dette 
lenge nok.  

Helsedirektoratet burde i lys av 
den kroniske og kritiske situa-
sjonen velge å instruere de regio-
nale helseforvaltningene til ikke 
å ansette en eneste ny nevrolog 
eller psykiater i fylket før disse  
legespesialitetene var dekket 
med nye fulltidsstillinger i habili-
tering! I Norge er det i dag nær 
500 godkjente nevrologer og ca 
2000 psykiatere. Det er mange 
motiverte legespesialister som 
ville gått inn i habilitering hvis 
man gav tilstrekkelige hjemler og 
reelt konkurransedyktige beting-
elser. Man kunne kanskje vente 
litt passiv aggressiv sabotasje fra 
sykehusdirektører, kanskje også 
fra deler av legeforeningen og 
ikke minst hardt pressede av- 
delingsledere som knapt kan løfte 
blikket over hvordan de skal få 
endene til å møtes i det daglige. 
Men brukerorganisasjonene ville 
trolig umiddelbart sett poenget, 
kanskje politikerne og.

Frister for søknader 
rapporter m.v. fra 
fylkes- og lokallag 

2012
Vår 2012

1. Mai 
Årsberetninger 
Sendes til: Sekretær

Høst 2012
15. sePteMber 
Søknad likemannsmidler 
Sendes til: Sekretær + kasserer

15. noveMber 
Retur ubrukte likemannsmidler 
Sendes til: Kasserer
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Det raser nå en debatt i for-
bindelse med at regjeringen 
har foreslått at alle gravide skal 
få tilbud om tidlig ultralyd, for-
trinnsvis i uke 12. Til nå er det 
bare kvinner over 38 år som får 
et slikt tilbud.

Det er allerede mange som tar 
ultralyd i uke 11-13, privat eller på 
offentlige sykehus. 50-80 prosent 
faktisk. Det blir hevdet at dette 
er forskjellsbehandling basert på 
økonomi og bosted.                                  

En som i særlig grad har til- 
trukket seg oppmerk- 
somhet i debatten er Marte 
Wekselsen Goksøyr som har 
Downs syndrom. Hun er rikt 
utrustet og hevder sine men- 
inger med stor tyngde. Hun er  
blitt intervjuet av Kristoffer  
Nordvik i A-magasinet nr. 6 for 10. 
februar i år. I det intervjuet starter 
trekker hun på seg en T-skjorte 
hvor det står skrevet ”utrydnings-
truet” over brystet. I samme  
antrekk har hun opptrådt i  
Stortingets vandrehall, et besøk 
som skapte stort rabalder. 
Hun har også intervjuet Jens  
Stoltenberg i et NRK-program, et 
intervju hun gjerne kommer til-
bake til.  

I samtalen med Kristoffer  
Nordvik i A-magasinet som fore-
går i hennes romslige leilighet 
ved Bislett i Oslo sier hun bl.a.:

Den sleipe typen bryter det han 
selv lover. Han er ikke en ekte stats-
minister, og han må tåle å høre 
sannheten.

Hun mener at Stoltenberg 
forsikret at det ikke ville komme 

lover som gjør det lettere å ta 
abort på grunnlag av Downs  
syndrom, en forsikring hun  
fnyser av nå som Arbeiderpartiet  
fremmet forslag om tidlig ultralyd 
til alle. På dette grunnlaget mener 
hun at Stoltenberg er en ulv i 
fåreklær!

Jeg har blitt provosert av  
Goksøyrs opptreden og ord-
bruk og har laget utkast til et 
leserinnlegg som jeg har kalt  
”Utrydningstruet”. Sender nå 
dette over til redaksjonen i  
”Under Lupen” og håper vi kan få 
til en debatt i bladet vårt. 

Utrydningstruet
Jeg har med interesse lest 
intervjuet med Marte Wexelsen 
Goksøyr i A nr. 6 for 10 feb. i år. Jeg 
er ikke helt ukjent med proble-
matikken. Er selv far til fire barn, 
den ene med Downs syndrom. 

Det er jo utrorlig sterkt å løpe 
rundt med en t-skjorte hvor det 
står ”utrydningstruet” på brystet.  
Tenker på min egen datter som 
er utviklingshemmet. Hun er da  
slettes ikke utrydningstruet! Ble 
egentlig ganske kvalm og måtte for 
en stund legge fra meg bladet.

Goksøyr mener selvsagt at dette 
ikke gjelder levende individer. De 
hun tenker på må jo være fostre 
hvor det kan påvises at her er det 
Downs, og at hun vil at disse skal bli 
født.

Bestemmelser om selvbestemt 
abort (svangerskapsavbrudd) ble 
etter en viss motstand innført i 
vårt land i 1979. Det er kvinnen 
selv som kan be om å få ta abort 
i løpet av de 12 første ukene 
av svangerskapet. Den gravide  

kvinnen behøver ikke å begrunne 
overfor helsemyndighetene hvor-
for hun vil ta abort.

Det er relativt mange som  
ønsker å ta abort i dagens Norge. I 
2009 ble det utført 15774 svanger-
skapsavbrudd. Det ser ut som det 
stort sett er akseptert av befolk- 
ningen, av politikere og helse- 
myndighetene. Derimot, hvis det 
ved hjelp av ultralyd er påvist fare 
for at fosteret har Downs Syndrom 
kommer abortmotstanden til syne. 

Dette er og blir et paradoks. 
Abortmotstandere som står bak 
argumentasjonen fører den med 
stor tyngde, til dels med agg- 
resjon og trusler. Det kan se ut som 
at ressurssterke mennesker skyver 
utviklingshemmede foran seg i  
debatten.

Jeg har sympati for Marte 
Wekselsen Goksøyr og hennes  
pårørende. De mener de har  
funnet fram til et standpunkt som 
er riktig. Men det gavner ikke 
saken å framføre hatske utfall mot  
landets statsminister. Han er også  
et medmenneske og er like ekte  
som Goksøyr er, og er slettes ikke 
en sleip type.

Jeg har vært i tvil om jeg skulle 
komme med motforestillinger til 
Marte Wekselsen Goksøyrs argu-
mentasjon. Ofte blir utviklings-
hemmede møtt med et skulder-
trekk eller likegyldighet, men det 
er også en form for diskriminering. 
Derfor disse linjer fra en far i sterkt 
opprør.

                      
Kai Zahl med et kontroversielt 
standpunkt.
Lederen for organisasjonen  
Dissimilis, Kai Zahl, har nå gitt ut 
selvbiografien ”Skal vi velge livet”. 
Han har i en mannsalder vært en 

Av Tore Gulbraar

Den umulige debatten
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av Norges fremste forkjempere 
for at psykisk utviklingshemmede 
skal synes og aksepteres av folk 
flest. Mange vil være overrasket 
over at han i boka si hevder at 
foreldre må kunne bruke gen-
teknologi for å velge å ikke føde 
barn med alvorlige sykdommer. 

Zahl selv har en kromosonfeil, 
og genfeilen ble overført til hans 
egen sønn Børge, som ble psykisk 
utviklingshemmet. I boka sier han:

Jeg vet hva det vil si å ha et 
utviklingshemmet barn, de store 
gledene, det store samholdet 
som kan leves mellom likesinn-
ede foreldre, men aller mest de 
store, store sorgene og bekym-
ringene som sliter på. I hvert fall 

sånne som meg, hver eneste dag. 
En smerte som ikke kan måles i 
arbeidsoppgaver, men heller ikke 
i den sorgen over deres uvitenhet, 
sårbarhet og naive godhet.

I det vi her har omtalt som den 
umulige debatten har Kai Zahl 
kommet fram til et standpunkt 
som har vært uhyre vanskelig å 
ta. Han vred seg i stolen, sier han, 
men mener likevel at han er for 
seleksjon og at foreldre må kunne 
bruke bioteknologi for å velge bort 
barn med utviklingshemninger.

Zahl sier i boka si bl.a.:
“Mitt råd til vordene foreldre vil 

aldri kunne bli å velge et barn med 
utiklingshemninger. Rådet mitt ville 

utelukkende være at de må vurdere 
alle konsekvenser før de treffer et 
valg.”

Det er vondt å lese hva Kai Zahl 
her skriver, men at det bringer 
fram et vell av følelser er det ingen 
tvil om. LUPE har mange medlem-
mer som har gjennomgått mye, 
også på det emosjonelle plan. I et 
hvert fall er det farlig å stenge seg 
inne i sin egen tankeverden. Den 
gode og ærlige samtalen, særlig 
mellom mor og far, kan hjelpe oss 
videre. Det samme vil gjelde like-
mannsarbeidet. De beste resul- 
tatene vil vi oppnå når noen  
ganske få kommer sammen til 
samtale og erfaringsutveksling. 
Lykke til, kjære foreldre! 

Prins Johan (Jens og Sigbjørn) 
trenger penger til korstog (lån 
til fattige europeere). Han gir 
derfor mindre til Sheriffen 
(Byrådet i Oslo). Sheriffen gir 
mindre til sine undersåtter 
(bydelene), som så finner at de 
må ta fra de fattige (utvikling-
shemmede) for å hjelpe de rike 
(oss andre). Og kong Rikard 
(Fabian Stang?) ser hjelpeløst 
på.

Slik fortoner det seg for oss 
foreldre når bydelene skal spare 
penger. De på de fleste måter 
fattigste blant oss får sagt opp 
sine dagsenterplasser, og skal 
sitte ensomme i sine leiligheter. 
I øyeblikket er det Bydel Nordre 
Aker som er på korstog, ved å si 
opp utviklingshemmedes dag-
senterplasser. Dagsenterplassene 

har de hatt som sitt dagtilbud 
gjennom 20-30-40 år. Plassene gir 
dem noe mening i tilværelsen, et 
daglig (ubetalt) ”arbeid” å gå til, 
fellesskap med andre, engasjert 
personale som tar seg av de.

I første omgang skal man ta 
en dag i uken. Trolig skal man ta 
en til neste år osv. Og trolig er 
de andre bydelene i Oslo klare til 
å følge Nordre Akers eksempel.  
Klagemuligheten til fylkes- 
mannen er borte, nå er det  
kommunal klagenemnd som 

gjelder. Den består trolig av de 
samme politikere som vedtar 
budsjettet i bydel, bukken og  
havresekken heter det visst.

Det er utrolig at man går til det 
skritt å rane de svakeste blant oss. 
Overgrep mot barnehjemsbarn 
har ført til erstatninger. Overgrep 
mot utviklingshemmede gir fjær i 
hatten og høyere lønn for bydels-
direktører, byråder og politikere. 
I tillegg til fortvilelse føler vi for-
eldre avsky overfor de som har 
ansvar for dette.

Av Petter Tomren, far til utviklingshemmet

Hvor er du, Robin Hood?
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ORGANISASJONSSAKER

Ivar Tolstad, sekretær

Likemannssamlinga

Torsdag 10. mai

19.00 
Frammøte sentralt likemanns-
utvalg

Fredag 11. mai

09.00-12.30 
Forberedelsesmøte  sentralt like-
mannsutvalg

13.30-17.00 
Temaforberedelse  felles og 
individuelt

18.00-19.00 
Ankomst deltakere

Lørdag 12. mai

09.30-09.45 
Åpning sentral likemannssamling, 
registrering m.v.

09.45-11.30 TEMA 1
KOMMUNENS JURIDISKE 
ANSVAR I BOLIGEN. 
Hvordan forstår vi kommu-
nens totale og juridiske ansvar 
for utviklingshemmede i boli-
gen? Det gjelder alt fra praktisk 
bistand i forhold til enkeltvedtak, 

enkeltvedtaksgjennomføring og 
til bl.a. skadeverk utført av den  
utviklinshemmede.

Arbeidsform: Innledning og orien-
tering. Spørsmål og innlegg fra 
likemenn,  erfaringsutveksling og 
drøfting.

Temaansvarlig: Frøydis Lange. 

Innleder: Ingjerd Kvalvaag Flæte
  
11.45-12.30 TEMA 2 
SøKNAD OM LIKEMANNS-
MIDLER, RAPPORTERING OG 
REGNSKAP. 
Hva som skal være med 
i søknaden, hva kreves i  
rapporten, regelverket fra Bufdir, 
frister, skjema m.v.  Vi tar også opp 
søknad og rapport vedr. velferds-
tiltaksmidler.

Innleder: Ivar Tolstad, sentralt 
likemannsutvalg

Temaansvarlig: Ivar Tolstad, 
sentralt likemannsutvalg

12.30-13.30 
LUNSJPAUSE

13.30-15.00  TEMA 3
HJELPEMIDLER – HVORDAN KAN

LIKEMENN BIDRA I SLIKE SAKER, 
INFORMASJON TIL LIKE-
MENNENE OM HJELPEMIDLER. 
Dette er et tema som er meget  
aktuelt for våre likemenn, da 
mange av våre brukere er av-
hengige av hjelpemidler til  
dagen. ”Jungelen” av hjelpemidler 
er uoversiktlig og vanskelig å 
finne fram i, da det er mye å velge  
mellom på dette området. I til-
legg opplever en at de kommu-
nale hjelpemiddelkoordinatorene 
har lite eller ingen kompetanse 
innen hjelpemidler som våre har 
behov for. LUPE mener det er  
viktig at likemennene blir opp-
datert på området for å kunne 
bistå i konkrete saker, søknader 
m.v.

Arbeidsform: Det satses på 
en utstilling av kognitive- og  
aktivitetshjelpemidler fra for-
skjellige leverandører så en får  
innblikk i hva som finnes på  
markedet.Innlegg der en infor-
merer om regelverket i forhold 
til hjelpemidler, søkeprosessen, 
hvordan man søker og hva som 
er viktig å ta med i søknader for 
våre brukere, ankeprosessen ved 
avslag. 

Spørsmål, drøfting, erfarings- 
utveksling.

Sentral likemannssamling i år 
går av stabelen på Olavsgaard 
hotell i Skedsmo 11.-13.mai.

Den starter med at vi møtes til 
middag fredag 11.mai og avslutter 

søndag 13. mai etter lunsj. Dersom 
du er interessert i å være med på 
samlinga, bør du kont-akte ditt 
fylkeslag. Vi ønsker oss flere som 
kan drive aktivt likemannsarbeid, 
så er du interessert i det, bør du 
kontakte lederen i fylkeslaget der 
du bor. Er det ikke fylkeslag der du 

bor, kan du henvende deg direkte 
til undertegnede (e-postadresse, 
postadresse og telefonnummer 
på nest siste side i «Under Lupen». 
Vil du ha programmet, kan du 
sende en mail til:

ivar.tolstad@hotmail.no 

Program sentral likemannssamling 2012
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Klipp ut, eller ta kopi av talongen og send den til:

Under Lupen, Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

VERV ET MEDLEM
Du vet sikkert at LUPE får statstil-
skudd for hvert betalende medlem. 
Derfor trenger vi din støtte i form av 
medlemskap.

Vi trenger også din hjelp til å verve 
flere medlemmer. Det gir oss økono-
misk styrke til kursing av tillitsvalgte 
og medlemmer til kamp for våre ut-
viklingshemmedes rettigheter.

Start med dine nærmeste. De som 
står den  utviklingshemmede nær, 
ansatte i boligen eller på dagsent- 
eret, venner og bekjente. Som 
medlem støtter de en god sak og får 
fritt tilsendt vårt medlemsblad.

Medlemskontingenten er 
i 2011 kr 200,-.

Om meg:

Navn: 

Adresse:

Postnr.:             Poststed:

Jeg har vervet:

Navn: 

Adresse:

Postnr.:              Poststed: 

Navn:

Adresse:

Postnr.:              Poststed: 

Innledere: Harald Hansen, sentralt 
likemannsutvalg, og en repre-
sentant fra NAV eller hjelpe- 
middelfirma.

Temaansvarlig: Harald Hansen, 
sentralt likemannsutvalg

15.15-16.45 TEMA 4
INDIVIDUELL PLAN OG ENKELT-
VEDTAK.
Hvem som skal utarbeide indi-
viduell plan og hva den skal  
inneholde, ansvar for oppfølging, 
koordinatorrollen, utfordringer for 
likemannsarbeidet.

Arbeidsform: Innledning, orien-
tering om lover og forskrifter/ 
veiledninger, erfaringsutveksling, 
drøfting av spørsmålsstillinger.

Innledere: Erna Drønnesund og 
Otto Drage.

Temaansvarlige: Erna Drønnesund 
og Otto Drage

Søndag 13. mai

09.00-10.15 TEMA 5
LIKEMANNSROLLEN - HVA 
SLAGS LIKEMANNSARBEID SOM 
ER UTFøRT, PROBLEMER I LIKE-
MANNSARBEIDET.

Arbeidsform: Meningsutveksling 
fra deltakerne om hvordan like-
mennene blir brukt og hørt, 
hva som føles som de største  
problemene ved å være likemann, 
hva slags likemannsarbeid som 
utføres.

Innleder: Helga Jørgensen

Temaansvarlig: Helga Jørgensen

10.45-11.45 TEMA 6
SøSKENUTFORDRINGER I LIKE-
MANNSARBEIDET.
Søskens opplevelser, følelsen 
av å komme i annen rekke. 
Den utviklingshemmede alltid  
”viktigst” og får mye tid og 

oppmerksomhet av foreldre, 
søsken som blir gitt for mye ans-
var. Hvordan likemenn kan hjelpe 
foreldre og søsken. Overtagelse 
av vergerollen etter gamle forel-
dre – tør søsken si nei? Retten til 
søskens egne liv.
 
Arbeidsform: Innledning, innspill 
fra salen, drøfting av problemstill-
inger for likemenn, gode råd.

Innleder: Thor Henriksen, sentralt 
likemannsutvalg

Temaansvarlig: Thor Henriksen, 
sentralt likemannsarbeid

12.00-12.30
EVALUERING, AVSLUTNING

12.30-13.30
LUNSJ

13.30-15.00
LEDERMøTE
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Fra styremøtet den 29. februar 
merker vi oss at det jobbes med 
saker til programmet for like-
mannssamlinga i april. Videre 
ble årsberetningene for 2011 
for LUPE, likemannsarbeidet og 
velferdstiltakene, samt regns-
kaper for 2011 gått gjennom 
og godtkjent.

Videre uttrykkes det bekymring 
for at medlemstallet har sunket 
mye, og at det må iverksettes tiltak 
for å demme opp for dette. Det 
blir i den anledningen fokusert 
på innsatsen i vervingsarbeidet 
og arbeidet med synliggjøring 
av organisasjonen. Det må også 
gjøresen innsats overfor de som 
ikke har betalt kontingenten siste 
år. 

Vi siterer fra protokollen for 
møtet: 

”Vervingsarbeidet, synligheten, 
skriftlig kontakt med de som ikke 
har betalt, telefonkontakt, fylkes-
lagenes ansvar og medvirkning, 
bruk av facebook, oppmuntrings-
penger til fylkeslaga for å »hanke 
inn» medlemmer igjen.”

Vedtak: Saken tas opp på leder-
møtet. Landsstyrets mening er 
at fylkeslagene får lister over de 
som ikke har betalt i 2010 og 2011 
samt etter første purring i år. Fyl-
keslagene sender ut brev til de 
det gjelder. 

Fylkeslagene må aktivt 
sørge for distribusjon av bro-
sjyrene til fødeavdelinger, hel-
sestasjoner, dagsentre, høg-
skoler m.v. Vi bør få koden til  
hjemmesida for selv å kunne få 

lagt inn nyere informasjon, med-
lemsbladet m.v.” Det ble foretatt 
fordeling av likemannsmidler på til 
sammen kr 150 000 for 2012, som 
er det samme beløpet som ble 
tildelt i 2011. Midlene fikk denne 
fordelingen:  Trøndelag fylkeslag. 
12.000,- Oslo og Akershus fylkes-
lag kr. 8.500,- Møre og Romsdal 
kr. 42.000,-  Sogn og Fjordane kr. 
17.500,-  Midt-Troms kr. 3000,-  
LUPE sentralt kr. 67.000,-

LUPE er invitert til å representeres 
på forskjellige møter og kurs, der 
det leder vil delta på FFOs leder-
møte den 28. mars. I tillegg til 
flere andre kurs og konferanser 
der LUPE vil være representert, 
anmodes det om at lederen i Oslo 
og Akershus og Ellen Johansen fra 
Oslo og Akershus melder seg på 
FFOs likemannskurs 21.-22. april. 

Leder informerte om en invitas-
jon som LUPE har fått til å samar-
beide med en søsterorganisasjon 
i Polen. Styret er positiv til prak-
tisk samarbeid med med organ-
isasjonen i Polen. Foreløpig er 
det for mange usikre momenter 
i henvendelsen som må avklares 
før endelig svar kan gis. Leder 
tar kontakt med organisasjonen 
i Polen og arbeider videre med 
saken. Saken tas opp igjen på 
styremøtet i april.

Styret behandlet at redaktør 
Jann-Oskar Granheim har vars-
lete avgang f.o.m. 2013. Det er 
opprettet kontakt med Christel 
Nyheim, som overtar som redak-
tør etter nærmere avtale. Helga 

blir vår kontaktperson overfor 
redaktøren.

I egen sak ble det tatt opp at 
arbeidet med Under Lupen ofte 
vanskeliggjøres av mager tilgang 
på stoff til bladet.

Som en hyggelig avslutning på 
referatet fra styremøtet orienteres 
det om at Lupe har fått tildelt 
første halvpart av driftstilskud-
det for 2012. kr. 305000,- Dette 
er meget positivt ut fra at medle-
mstallet har sunket med over 40 
medlemmer.

Protokoll fra styremøte 
29/2 - 1/3 2012

ORGANISASJONSSAKER
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Statsbudsjettet for 2012 er lagt 
fram fra regjeringen og det er 
et nøkternt og stramt budsjett. 
Mange kommuner opplever at 
deres økonomi blir dårligere 
i 2012 enn tidligere. Dette 
pga. økte pensjonsutgifter 
og at samhandlingsreformen 
innføres.

Fellesorganisasjonen (FO) 
Hedmark er bekymret for at  
kvaliteten på tjenestene til  
mennesker med utviklingshem-
ning forringes som følge av  
strammere kommuneøkonomi. 

En har sett at mange utvi-
klingshemmede flyttes mot sin 
vilje til store boenheter. Mange 
har mistet eller fått redusert sitt 
dagtilbud på grunn av kommu-
nale innsparinger.

For å sikre gode levekår til men-
nesker med utviklingshemning er 
det nødvendig med høy grad av 
kompetanse i de off entlige tjen-
estene. Kompetansenivået i tjen-
estene til utviklingshemmede er 
for lavt.

Det er nødvendig med sosial-
faglig og vernepleiefaglig kompe-
tanse i alle deler av tjenestene. 
Vernepleiere har kompetanse 
til å tolke og forstå utviklings-
hemmede, noe som gjør dem i 
stand til å bidra godt i møte med  
personer med utviklingshemning.

Mennesker med utviklings-
hemning opplever ofte å bli 
møtt med manglende forståelse 
innenfor de kommunale helse- 
tjenestene. Opplevelsen av å være 
kasteball mellom ulike instanser i 

systemet forekommer til tider. Det 
må jobbes for økt fokus og forstå-
else for de ulike utfordringene 
innenfor helsetjenesten.

Lov om sosiale tjenester kap. 4a 
stiller krav i forhold til utdanning 
til personalet som jobber med  
mennesker med utviklings-
hemmede som har tvangstil-
tak. I Hedmark ble det sendt 
inn en rekke dispensasjons-
søknader fra utdanningskravet 
til Fylkesmannen og alle ble 
godkjent.

FO Hedmark mener at menneske-
rettighetene til utviklingshem-
mede ikke blir godt nok sikret og 
at de dispensasjonssøknader som 
blir sendt fylkesmannen ikke skal 
godkjennes.

Det må være et krav om at 
kommunene har den bemannin-
gen som lovverket krever rundt 
mennesker med utviklingshem-
ning. Vernepleiere er en profesjon 
som er av avgjørende betydning 
for en god ivaretakelse av mål-
gruppa knyttet til kapittel 4a i 
sosialtjenesteloven

En av innsparingene mange 
kommuner gjør er at personer 
som bor i bofellesskap mister 
støttekontakt, og får beskjed om 
at det er personalet ved bofelles-
skapet som skal yte dette. Eller 
støttekontakten organiseres som 
gruppe, dvs. at all aktivitet er 
sammen med naboen.

For mange vil dette innebære 
lite eller ingen individuell tilpas-
ning og ingen mulighet til å leve 
sitt eget liv uavhengig av de andre 
i bofellesskapet. Støttekontakten 
har for mange vært den eneste 
personen utenfor bofellesskapet 

de har hatt fast kontakt med. 
Det å delta i fellesaktiviteter kan 
ikke settes opp mot individuelle 
behov og rette til å leve og utvikle 
sitt eget liv.

Utviklingshemmedes mulighet 
for deltakelse i ferie- og fritids-
aktiviteter på lik linje med andre, 
må styrkes. Mange personer med 
utviklingshemning må selv betale 
for sine ledsagere i forbindelse 
med daglige aktiviteter som inn-
kjøp, fritidsaktiviteter, feriereiser 
med mer.

Dette medfører store og uri-
melige kostnader, og begrenser 
mulighetene for et normalisert, 
inkluderende og meningsfullt liv. 
For å sikre likeverdighet og like 
muligheter mener FO Hedmark at 
myndighetene må sikre at utgif-
tene til ledsagere blir dekket av 
det off entlige/trygdesystemet.

Arbeidslivet er en av de mest 
sentrale inngangsportene til fel-
lesskap og deltakelse i samfun-
net. Og arbeid er viktig for å få 
en verdsatt sosial rolle. Det er en 
politisk målsetting at utviklings-
hemmede, som har forutsetning 
for det, skal få delta i det ordinære 
arbeidslivet.

I Norge i dag er det under en 
prosent av utviklingshemmede 
som har arbeid i en ordinær 
bedrift uten tiltak. FO Hedmark vil 
jobbe for at flere mennesker med 
utviklingshemning kommer ut i 
arbeidslivet.

FO Hedmark vil jobbe for at  
tjenestene for mennesker med 
utviklingshemning styrkes og 
ikke forringes.

Enstemming vedtatt på FO 
Hedmarks representantskaps-
møte 26.10.11

Av Olav Neerland, Leder FO Hedmark

Bekymring vedrørende tjenestene 
for personer med utviklingshemning
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Musikkfestival for alle som 
liker moro i Nord-Odal  
 
Lørdag 16. juni fra kl.12.00 til kl.18.30

Atle Pettersen (fra X-faktor og ”Skal vi danse?”) 
m/band, Levi Henriksen & Thomas Mårud med 
Bra Landsens Folk, Sputnik, LOFT, RagnaRock 
og Nord-Odal Hornmusikk

Inngang for alle (også ledsagere): kr. 200,-  
(barn u/10 år gratis)

Gratis turer for alle i varpebåter, gamle ameri-
kanske biler og motorsykler med sidevogn

www.morodalsfestivalen.no
post@morodalsfestivalen.no • Tlf (+47) 991 21 234

ANNONSER
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ANNONSER
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ADRESSER OG TELEFONNUMMER

verv navn adresse telefon e-post:

Landsstyret

Leder Harald Hansen Djupedalen, 6740 Selje 57 85 99 74 / 986 49 364 mkvameha@online.no 

Nestleder  Erna Drønnesund Midøy, 6475 Midsund 71 27 97 30 / 411 62 851 ernad@online.no

Sekretær  Ivar Tolstad Villaveien 3B, 3674 Notodden 35 02 03 84 ivar.tolstad@nenett.no

Kasserer  Helga Jørgensen 9302 Rossfjordstraumen 908 71 580 eina-dra@online.no

Styremedlem  Turid Jahren Hellevn. 13, 2319 Hamar 62 52 26 25 / 909 43 894  turidjah@online.no

1. vararepr.  Otto Drage 6146 Åheim 481 05 029 / 70 02 41 69 eina-dra@online.no

2. vararepr.:  Thor Henriksen Karl Andersensvei 149, 1086 Oslo 22 21 11 14 / 977 46 003 thorkhenriksen@hotmail.com 

3. vararepr. Frøydis Lange Folke Bernadottesvei 43, 0862 Oslo 22 58 01 85 / 922 08 880

Fylkesledere

Oslo og Akershus Geir Hanssen Grindstuvn. 36, 1349 Rykkin 951 02 725 geir.hanssen@gmail.com

Hedmark og Oppland Turid Jahren Hellevn.13, 2319 Hamar  62 52 26 25 / 909 43 894  turina6@start.no

Telemark Gudrun Bergsland Gulltunvn. 26, 3676 Notodden  35 02 02 30

Rogaland Beathe Hebnes Hundvågvn.41, 4085 Stavanger  51 54 81 93

Hordaland  Jostein Søreide Saksarrinden 62, 5253 Sandsli  55 22 97 98 / 995 39 430  jostein@avdeling5.no

Sogn og Fjordane Harald Hansen Djupedalen, 6740 Selje 57 85 99 74 / 986 49 364 mkvameha@online.no 

Møre og Romsdal Otto Drage 6146 Åheim 481 05 029 / 70 02 41 69 eina-dra@online.no

Troms Ole Kr. Berntsen Leiknes, 9300 Finnsnes  905 60 531  olkrbe@online.no

Midt-Troms Helga Jørgensen 9302 Rossfjordstraumen 908 71 580 
      
Trøndelag Tore Gulbraar Thaulowkaia 4, 7042 Trondheim  73 80 91 93 / 934 68 291  gulbraa@online.no

Fylkeskontakter

Vestfold Ivar Tolstad Villaveien 3B, 3674 Notodden 35 02 03 84  (se ovenfor)

annet

Redaktør Jann-Oskar Granheim Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes 932 11 937 jann-osk@online.no

LUPEs kontor LUPE Hans Nilsen Haugesg.  22 22 14 82 
  44B, 0481 Oslo 
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