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mange kommuner landet over sliter med budsjettsprekk. dette 
virker også inn på helse- og omsorgstjenestetilbudet for utvik-

lingshemmede ved at tilbudet må reduseres.
bare i min egen kommune trondheim, landets 3. største by, 

pålegger rådmannen innstramninger i en situasjon fra tidligere år med 
lav bemanning, et aktivitets- og avlastningstilbud på minimum og med 
økende antall brukere.

et forventet overforbruk på 35 mill. i 2015, gjør at kommunen er i 
en vanskelig situasjon. de ansatte gjør det beste ut av en krevende 
arbeidsdag. når råd-mannen nå bebuder gjennomgang av turnuser 
etc med varsel om bemanningsreduksjoner, skaper jo dette stor 
frykt både for den ansatte, bruker/pasient og pårørende. fra før vet 
vi at byen ligger i toppen når det gjelder sykefravær spesielt for 
kvinner, sammenlignet med de øvrige større byer. bruk av vikarer 
settes det en stopper for. sammen med ffo (funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon) har Landsforbundet for utviklingshemmede 
og pårørende (Lupe) i flere måneder aktivt vært i kontakt med de 
enkelte politiske partier og spesielt vektlagt arbeide med styrking 
av levekårene for våre svake grupper. bl. a. utviklingshemmede. vi er 
meget fornøyd med at politikerne gjennom fokusering på «robuste 
kommuner – for hvem?» også til en hvis grad har forståelse for behovet 
for et styrket omsorgstilbud. 

men det hjelper lite at regjeringen nå bevilger 1,2 milliard kr til å 
styrke kommunesektoren så lenge dette ikke er øremerkede midler. 
årsrapportene fra pasient-og brukerombudet (fylke) og kommunens 
– se over – eget ombud innen helse- og velferdssektoren samt 
tilbakemeldinger til Ldo (Likestillings- og diskrimineringsombudet) og 
ffos rettighetssenter i forbindelse med skyggerapport til fn (fn-
konvensjonen), er lite hyggelig lesing. spesielt med tanke på at en 
hittil vanskelig situasjon blir forverret i tiden fremover. de ansatte 
(hvor behovet for en vesentlig styrking av bemanningen er stort) 
gjør sitt ytterste for god omsorgstjeneste, men til tross for dette 
skrives det daglig mange avviksrapporter på tjenestesvikt og brudd på 
arbeidsmiljøloven slik at helsetilsynet og fylkeslegen griper inn med 
krav om strakstiltak. 

nå på tampen av valgkampen har vi i et foredrag i regi av 
forbrukerrådet ved direktør randi flesland fått høre om et nytt begrep 
innen helse- og omsorgstilbudet, plastikkposemat! samtidig uttaler 
driftsansvarlige med klare ord at definerte vitaminmangler fra lege 
kan erstattes med økt medisininntak! er dette god helsepolitikk? 
minner om en enstemmig uttalelse for få år tilbake fra stortingets 
helse- og velferdskomite: vitaminmangler kan ikke erstattes med økt 
bruk av medisiner. i samme foredrag ble også følgende uttalt: 70% av 
utskrevne pasienter ved sykehusene har lavere vekt ved utskrivning 
enn hva de hadde ved innleggelse! samtidig er 60 % av eldre beboende 
i omsorgstjenesten underernært!

når dette leses, er årets fylkes- og kommunevalg forlengst avsluttet. 
får håpe at de nyvalgte, og ikke minst de nye representantene i råd og 
utvalg inkludert kommunale- og fylkeskommunale råd for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, inkludert utviklingshemmede, gjør sitt 
ytterste for å forbedre tjenestetilbudet.

magne e skjetne 
nestLeder i Landsstyret

robuste kommuner 
– for hvem?

annonser

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med
psykisk utviklingshemming i kommunen.

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

AKERSHUS

Asker kommune
Tlf. 66 90 90 00
E-mail: post@asker.kommune.no

www.asker.kommune.no

HEDMARK

Kongsvinger kommune
Tlf. 62 80 80 00
E-post: postmottak@kongsvinger.kommune.no

www.kongsvinger.kommune.no

HORDALAND

Bergen kommune
avdeling for Psykisk Helse Fana og Ytrebygda
Tlf. 55 56 12 29
E-mail: postmottak@bergen.kommune.no

www.bergen.kommune.no

Voss kommune
Tlf. 56 51 94 00
E-mail: postmottak@voss.kommune.no

www.voss.kommune.no

MØRE OG ROMSDAL

Molde kommune
Tiltak Funksjonshemmede
Tlf. 71 11 10 00
E-mail: postmottak@molde.kommune.no

www.molde.kommune.no

Ålesund kommune
Tlf. 70 16 20 00
E-mail: postmottak@alesund.kommune.no

www.alesund.kommune.no

NORDLAND

Steigen kommune
Tlf. 75 77 88 00
E-mail: postmottak@steigen.kommune.no

www.steigen.kommune.no

Sømna kommune
Tlf. 75 01 50 00
E-mail: post@somna.kommune.no

www.somna.kommune.no

NORD-TRØNDELAG

Høylandet kommune
Tlf. 74 32 48 00
E-mail: postmottak@hoylandet.kommune.no

www.hoylandet.kommune.no

Inderøy kommune
Tlf. 74 12 42 00
E-mail: postmottak@inderoy.kommune.no

www.inderoy.kommune.no

Namsos kommune
Tlf. 74 21 71 00
E-mail: postmottak@namsos.kommune.no

www.namsos.kommune.no

ROGALAND

Tysvær kommune
Tlf. 52 75 70 00
E-mail: post@tysver.kommune.no

www.tysver.kommune.no

SØR-TRØNDELAG

Hitra kommune
Tlf. 72 44 17 00
E-mail: postmottak@hitra.kommune.no

www.hitra.kommune.no

Midtre Gauldal kommune
Tlf. 72 40 30 00
E-post: postmottat@midtre-gauldal.kommune.no

www.midtre-gauldal.kommune.no

ØSTFOLD

Hvaler kommune
Tlf. 69 37 50 00
E-mail: postmottak@hvaler.kommune.no

Ski kommune
Kommunalteknikk
Tlf. 64 87 87 00

E-mail: postmottak@ski.kommune.no

www.ski.kommune.no

regional seksjon psykiatri,
utviklingshemmede/autisme

 Kirkev 166, 0450 OSLO - Tlf. 02 770

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00

t-aasen.no Gjøas gate 27 A
4016 STAVANGER

Tlf. 902 33 987

Abactus AS

Storhamargata 32
2301 HAMAR

Tlf. 911 94 093
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utviklingshemmede i bo- og omsorgsboliger kommer bl.a. inn 
under «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester», 

«forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten», samt «Lov 
om pasient- og brukerrettigheter».

denne artikkelen er etter oppfording av Landsforbundet for 
utviklingshemmede og pårørende. 

kamilla kahn heuch ved risvollan legesenter, trondheim, 
som selv har pasienter med utviklingshemming og aktivt deltar 
i ansvarsgruppemøter. på et møte nylig i regi av forbrukerrådet 
og fylkesmannen i sør-trøndelag ble temaet kosthold fokusert 
med tittel «appetitt på livet» – måltidene er dagens viktigste 
holdepunkt – men ikke nødvendigvis et høydepunkt.
 

et variert og sunt kosthold er viktig for kroppen vår – både 
for å opprettholde nødvendige funksjoner og i forebyggelse av 
sykdom. et riktig sammensatt kosthold gir kroppen energi 
og tilfører næringsstoffer som cellene er avhengige av for å 
fungere. et godt kosthold bidrar til at kroppen yter optimalt 
både fysisk og mentalt. feil ernæring kan forårsake både over- 
og undervekt, og ensidig sammensetning av kostholdet kan 
føre til mangelsykdommer. i tillegg kan høyt inntak av enkelte 
næringsmidler føre til livsstilssykdommer som høyt blodtrykk, 
hjerte-kar sykdom, type 2 diabetes og noen former for kreft.

 
 
 

kosthoLd 
– ernæring og kostråd

forbrukerrådet har i samarbeid med kost- og ernæringsforbundet i en rapport satt søkelyset 
på mat og måltider til eldre på sykehjem som også må sees direkte oppimot gruppen 

utviklingshemmede i bo- og omsorgsboliger. 
– Lege kamiLLa kahn heuch –

karbohydrater, fett og protein tilfører energi og byggesteiner 
til kroppen. vitaminer og mineraler gir ikke energi, men er helt 
nødvendige for forskjellige cellefunksjoner.

karbohydrater kan grovt inndeles i sukkerarter, stivelse og 
fiber. karbohydratene er ikke essensielle næringskilder, men 
er for store deler av befolkningen den største energikilden i 
maten. tilsatt sukker gir mye energi, men ingen vitaminer eller 
mineraler, og det anbefales derfor at inntaket begrenses. gode 
karbohydratkilder er korn, grønnsaker, frukt og bær, matvarer 
som i tillegg inneholder mye vitaminer og mineraler. disse 
matvarene har høyt innhold av fiber. fiber nedbrytes ikke i 
tarmen, gir lite energi og gir metthetsfølelse. fiber binder vann 
og øker tarmbevegelsen og er dermed gunstig for fordøyelsen. 
høyt inntak av fiber i kosten er gunstig i forebyggelse av overvekt 
og livsstilssykdommer og i forebyggelse av mage-tarmkreft.

fett er den mest energirike næringskilden i kosten. fett er 
dermed en stor kilde til energi, men også et energilager i kroppen. 
fett er en viktig bestanddel i cellemembraner og isolasjon 
under huden, rundt nerver og organer. i tillegg bidrar fett med 
essensielle fettsyrer og fettløselige vitaminer. 

fettet inndeles i mettet fett, transfett, umettet fett og 
essensielle flerumettede fettsyrer. hovedkilder til mettet fett er 
melk- og melkeprodukter og kjøtt. transfett fins også i samme 
produkter, i tillegg til at transfett fins i industrielt herdete 
planteoljer som bakefett og frityroljer. planteoljer og fet fisk 
er kilder til umettet fett. de essensielle fettsyrene, omega-3 
og omega-6, er ikke kroppen i stand til å produsere selv, og 
er en viktig del av cellemembranene. omega-3 fins i fet fisk, 
tran, nøtter, linfrø og raps- og soyaolje. gode kilder til omega-6 
er vegetabilske oljer og margarin. dagens anbefalinger er å 
redusere inntak av mettet fett og transfett og erstatte dette 
med flerumettet fett for å redusere hjerte-karsykdommer.

protein er nødvendig for oppbygging av celler og vev og bidrar i 
en rekke prosesser i kroppen. kjøtt, fisk, egg, melk og melke-
produkter er animalske proteinkilder og fra planteriket får man 
protein fra korn, bønner og nøtter. proteinene består av amino-
syrer og for mennesket er flere av disse aminosyrene essensielle, 
det vil si at de må tilføres via kosten.

vitaminene i kroppen inngår i prosesser i stoffskiftet, kjemiske 
reaksjoner og som antioksidanter. de inndeles i de fettløselige 
vitaminene a, d, e og k og de vannløselige vitamin b og c. 
de fettløselige vitaminene kan lagres i kroppen, mens de 
vannløselige lagres i liten grad og utskilles ved overskudd. 

i det norske kostholdet er det typisk vanskelig å sikre 
seg tilstrekkelig tilførsel av d-vitamin. d-vitamin er viktig for 
skjelett og kalsiumstoffskiftet og mangeltilstand kan føre til 
dårlig mineralisering av skjelettet. d-vitamin produseres ved 
soleksponering av huden og hovedkilder i kosten er fet fisk, egg, 
margarin og tran. i tillegg er d-vitamin-beriket melk tilgjengelig.

mineraler har ulike funksjoner i kroppen og må tilføres via 
kosten. eksempler på mineraler i kroppen er for eksempel jern, 
kalsium, jod, magnesium for å nevne noen. kroppen har stort  
 
 
 

behov for kalsium som blant annet er viktig for skjelett, tenner 
og cellemembranen. de viktigste kildene til kalsium er melk og 
melkeprodukter, grønne bladgrønnsaker og grove kornprodukter. 
kalsiummangel vil på sikt føre til utvikling av benskjørhet. jern 
er viktig i alle prosesser med oksygenomsetning og -transport. 
jernet inngår i proteinet hemoglobin i blodet, som frakter 
oksygenet rundt cellene. jern fins blant annet i kjøtt, innmat, 
egg, korn, frukt og grønt og jernmangel kan medføre blodmangel 
(jernmangelanemi).

det anbefales å redusere saltinnholdet da høyt saltinnhold i 
kosten gir økt risiko for høyt blodtrykk og økt risiko for hjerte- og 
karsykdommer.

sammenfattet har helsedirektoratet utarbeidet følgende kostråd 
for befolkningen:
1. ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, 

grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder 
bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. 

2. ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg 
gjennom mat og drikke, og hvor mye du forbruker gjennom 
aktivitet. 

3. spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver 
dag. 

4. spis grove kornprodukter hver dag. 
5. spis fisk til middag to til tre ganger i uken. 
6. bruk også gjerne fisk som pålegg. 
7. velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. 
8. begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt. 
9. La magre meieriprodukter være en del av det daglige 

kostholdet. 
10. velg matoljer, flytende margarin og myk margarin, fremfor 

hard margarin og smør. 
11. velg matvarer med lite salt, og begrens bruken av salt i 

matlagning og på maten. 
12. unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags. 
13. velg vann som tørstedrikk.

de generelle kostrådene er utarbeidet for personer med god 
ernæringsstatus. for enkelte sykdomstilstander er det behov 
for ekstra oppfølging og spesielle kosthensyn. eksempelvis kan 
personer med funksjonshemning ha økt risiko for feilernæring. 
helsedirektoratet utga i 2012 «kosthåndboken» som er et 
hjelpemiddel for å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet.

kilder: 
nordic nutrition recommendations 2012 
www.norden.org/en/theme/nordic-nutrition-recommendation
kostråd fra helsedirektoratet 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/
kostrad-fra-helsedirektoratet
næringsstoffanbefalinger 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/
kostrad-fra-helsedirektoratet
kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og 
omsorgstjenesten 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-
veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten
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funkissamlingen 2015 ble arrangert 16.-19. juni 2015 
i potsdam, tyskland. 

– turid og ann jorid –

Lupe var representert ved turid jahren og ann jorid strømholt. 
turid har som kjent ønsket avløsning etter mange år som 

studieleder, og ann jorid er valgt til å overta rollen.

reisen gikk helt fint til vi kom til schonenfeldt flyplass. der 
skulle vi over på tog til potsdam, noe som viste seg å være mer 
komplisert enn forventet. ingen av billettautomaten aksepterte 
vanlige betalingskort eller kredittkort, og ville heller ikke ha 
sedler på 20 euro eller større. det skapte en god del forvirring 
for mange av deltakerene, men ved litt samarbeid kom vi oss på 
toget. halvvegs til potsdam måtte vi over på buss pga. arbeid på 
linjen, men vi kom oss fram til hotellet til slutt, litt forsinket til 
første forelesning.

funkislederne hadde som alltid satt sammen et spennende 
program med mange forskjellige tema, og gode forelesere. 

vi var innom motivasjon i frivillige organisasjoner, hvordan 
vedlikeholde den. bruk av kursadmin, både for nye brukere og for 
sentralleddet. vi lærte om muligheten for forskjellige tilgjengelige 
nettkurs, og var med på forskjellige workshops. 

 

Like lærerik er diskusjonene som følger etter forelesningene, å 
høre hvordan andre små frivillige organisasjoner arbeider, sam-
menliknet med de store med egne ansatte. og hvor forskjellig 
fokus og utfordringene er etter hvilken type funksjonshemming 
man representerer, geografisk plassering og mange andre 
aspekter. det er fantastisk mange flotte engasjerte mennesker 
der ute som legger ned en stor innsats for sine medlemmer.

det var også satt av tid til å oppleve potsdam, både samlet og 
på egen hånd. vi hadde en flott guidet tur gjennom den fantastisk 
velholdte parken, sanssouci, og påfølgenede omvisning i til-
hørende slott. imponerende flott og pompøst, som det skulle 
være på den tiden.

videre tid til litt shopping, og til å være turist på egen hånd. 
flott by med hyggelige mennesker, mange spennende butikker 
og restauranter.

vi bodde på steigenberger potsdam sanssouci, hotellet lå 
sentralt i byen og var helt ok.

vi hadde inntrykk av at betjeningen var storlig forbauset over 
hvor mye kaffe norske kursdeltakere drikker i løpet av en dag.

funkis-
samLingen 

2015
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thor var med helt fra starten i 1990 da interimsstyret ble 
dannet og landsstyre valgt i 1991, og en kjempejobb igangsatt 

for å få Lupe opp å gå. thor var med fra starten. 

hans innsats var ikke å kimse av, og han var en kløpper til å 
utarbeide uttalelser. han har representert oss i mange fora 
gjennom årene, og han har orden i sine papirer og god oversikt 
over saker og ting. han var til hjelp i styret hvis noe var uklart 
eller vi ikke fant dokumenter i papirene våre. det var bare å 
spørre thor, og da fikk vi raskt svar og oppklaring. han var også 

sentral da tangerudbakken bofellesskap ble opprettet. personlig 
må jeg si at jeg faktisk savner det samværet, samholdet og 
samarbeidet vi hadde i Lupes første levetid.
undertegnede takker deg hjertelig for innsatsen, for 
kameratskapet, vennskapet og for din store innsats til beste for 
våre utviklingshemmede. 

du var en stor støttepillar for meg i mine lederår og sek-
retærår(i alt 23 år). ønsker deg lykke til videre i ditt store arbeid 
for de eldre i bydelen din. der har du gjort – og gjør fortsatt – 
også en flott jobb!

en piLLar har gått ut av Landsstyret i Lupe

det har skjedd store utskiftinger i landsstyret i forbindelse 
med landsmøtet i våres. en av våre ubestridte høvdinger har forlatt skuta 

etter 25 års kjempeinnsats for Lupe. 
– ivar toLstad, exsekretær –

takk for din 
store innsats 

thor!

kurs i temaenen vergemåls-
loven og informasjon om naku 
– nasjonalt ompetansemiljø 
om utviklingshemmede  
– holdt i rissa og trondheim. 
fra venstre nina rekstad-
johnsen og vigdis vingsand 
fra fylkesmannen i sør-
trøndelag, Lupe-medlem-
mene oddny Lillevik og 
marianne kjervågsund, og karl 
elling ellumgsen fra naku

fra sommerfestivalen på 
mestrings- og Læringssenteret 
på ekne/Levanger. i et godt 
tilrettelagt arrangement, 
og i godvær, møtte over 50 
medlemmer fra Lupe trøndelag. 
på bildet: catosundal ønsket 
alle velkommen i teltet.
bofellesskap fra flere kommuner 
deltok – totalt nesten 150 
personer. vi anbefaler på det 
sterkeste et ferieopphold her.
www.mlsenteret.no

små gLimt fra begivenheter

fra sommerfesten for byåsen 
bofellessakap i trondheim.
et fantastisk fremmøte, 
nesten 200 deltok; pårør-
ende, ansatte, politikere 
inkl. varaordfører og repre-
sentanter fra helse- og 
velferdskomiteen. i tillegg 
var habiliteringstjenesten, 
naku og ffo representert. 
frivilligheten gjorde en stor 
innsats for de utviklings-
hemmede, mange takk!

fra landstureneringen i  
håndball og fotball på 
Lillehammer. hele 79 fotballag 
og 35 håndballag deltok. et 
føott arrangement hvor ca. 
1700 deltok på banketten 
lørdagskvelden i kristinehall. 
her ble årets fair play-pris 
utdelt til buL oslo. prisen 
bygger på verdigrunnlaget til 
håndball, og fotball på verdiene 
begseitring, innsatsvilje, 
respekt, likeverd, trygghet og 
glede. nytt av året var egen 
klasse for lavtfungerende, 
treer fotball. ingen keeper, 
men med tre utespillere av 
hvert kjønn – med ledsager 
om nødvendig. i denne klassen 
stilte lag fra klubbene harstad, 
alta, orkanger, flatås Lions 
og gjelleråsen. et meget godt 
tilrettelagt opplegg som ga 
stor begeistring. bildet 
viser håndballagene fra 
kollsnes og brane tigers, 
men fotballjentene med 
gåstol kommer fra orkanger. 

utviklingshemmede markerer 
friluftslivets år 2015. 
bildet er fra sætertur på 
fosen – til sæters for å 
gjøre seg glade. det var 32 
deltakere på arrangementet. 
mange av dem kom fra 
bofellesskap.
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i medlemsbladet i tiden fremover, vil det under overnevnte 
overskrift kunne finne opplysninger av ymse art. noe av det 

dere finner nedenfor, vil bli hyppig gjentatt. ta gjerne kontakt med 
redaktøren om det er noe dere ønsker å formidle av interesante 
opplysninger.

Likemanntjenester – behov for noen å snakke med?
trenger du gode råd eller har spørsmål du gjerne ønsker bistand 
til, kontakte vårt sentrale likemannsutvalg: 

  22 22 14 82
 landsstyret@landsstyret-lupe.no

i tillegg har våre fylkeslag egne likemenn, se oversikten over våre 
fylkeslag bakerst i medlemsbladet vårt «under Lupen».

medlemsbladet «under Lupen» utgies 4 ganger årlig  
– se materiellfrist i bladet.
har du noe å formidle, send gjerne stoff til redaktøren direkte:

  932 11 937
 jann-osk@online.no

individuell plan (ip) 
når en person har behov for langvarige og koordinerte tjenester 
fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det 
kommunen som har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en 
individuell plan. 

www.helsedirektoratet.no

ansvarsgrupper opprettes nærmest automatisk og består av 
barne-og familietjenesten, barnehage/skole og pårørende. andre 
grupperinger kan også delta som fastlege, aktivitetsområde, til-
rettelagt dagaktivitet etc. det anbefales at pårørende i barnets 
tidlig alder er pådriver for oppretting av ansvarsgruppe. det 
vanlige er at representanten fra kommunen er gruppens sekretær 
og har ansvaret for å skrive møtereferater.

hotellavtaler
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (Lupe) 
har som medlem av paraplyorganisasjonen ffo (funksjons-
hemmedes fellesorganisasjon) tilgang til følgende rabatterte 
hotellavtaler (ref.nr er oppgitt i parantesene):
 
 

thon kjeden ( th117777)
Quality hotels ( ch14660)
scandic hotels (d000004481)
 
for nærmere informasjon, se hotellkjedenes hjemmesider. husk 
at refransenummer alltid må oppgis. hotellavtalene kan gjelde 
både for overnatting og servering og kan benyttes både av med-
lemsorganisasjonene og dets medlemmer.

grunnstønad 
du kan ha rett til grunnstønad dersom du har visse ekstrautgifter 
på grunn av sykdom, skade eller lyte. ekstrautgiftene må tilsvare 
minst grunnstønad sats l. aktuelt er bla. slitasje på klær og 
sengetøy – omfatter også sko og støvler og oppstår enten på 
grunn av uvanlig ofte vasking eller at bruken medfører ekstra 
slitasje. 

hjelpestønad 
kan fås dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på 
grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemning. når 
hjelpebehovet vurderes, vil det også legges vekt på behovet for 
stimulering, opplæring og trening som skjer i hjemmet.

forhøyet hjelpestønad
kan gis til barn og unge under 18 år dersom de har et pleie-og 
tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av 
ordinær hjelpestønad. 

www.nav.no

pasient- og brukerombudet 
i fylket der du bor kan gi råd, veiledning og informasjon om dine 
rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. enkelte større 
kommuner har i tillegg eget ombud som kan kontaktes – kontakt 
kommunens servicekontor.

www.pasientombudet.no

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nyttig å vite
Lupe – Landsforbundet for utviklingshemmede 

og pårørende, ønsker å styrke informasjonarbeidet til 
utviklingshemmede og pårørende.

Ledsagerbevis 
personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for 
følge eller assistanse for å kunne gå på offentlige arrangementer, 
kan ha nytte av et ledsagerbevis. det er den enkelte arrangør 
eller virksomhet som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis, 
og hvilken rabatt ledsagerbeviset gir. https://helsenorge. no/
hjelpetilbud-i-kommunen/ ledsagerbevis – eller ringe kommunens 
servicekontor. for eksempel på alle arrangement i regi av norges 
idrettsforbund gjelder ledsagerbevis. Ledsagerbevis gjelder også 
innen transport som buss, tog, trikk og båt, men ordningen og 
rabattene kan variere.
 
jobbstrategi 
er rettet mot unge under 30 år med nedsatt funksjonsevne og 
som har behov for hjelp for å komme i arbeid. 

www.nav.no

for unge med utviklingshemming gjelder særskilte regelverk.

skolehjelpemidler 
elever med lese- og skrivevansker kan søke via rektor om data-
hjelpemidler fra nav hjelpemiddelsentral. det gjelder programvare 
til datamaskinen som f.eks. stavekontroller, tale-synteser og 
ulike skannerløsninger. all pensumlitteratur skal også være 
innlest på lyd. Lydbøker kan være en svært god støtte for elever 
med lese- og skrivevansker. skolen har ikke anledning til å avslå 
tiltak som leie av lydbøker med økonomiske begrunnelser. ved å 
kontakte nærmeste bibliotek, er det muligheter for leseombud. 
per idag eksisterer ca 1000 leseombud i norge for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. 

www.nav.no
www.statped.no

medisiner på utenlandsreise 
du kan ha med deg nødvendige medisiner med narkotiske 
virkestoffer for inntil 30 dagers bruk. det er viktig at du kan 
dokumentere at det er dine legemidler. Legemidlene bør være i 
original-emballasjen. kopi av resept eller bekreftelse fra lege er 
lurt å ha med. 

alle apotek utsteder «schengen-attest» som gjelder inntil 30 
dager. statens legemiddelverk kan etter søknad gi tillatelse til å 
ha med legemidler for mer enn 30 dager bruk. 

www.legemiddelverket.no

skattehjelpen 
hjelper skattebetalere som på grunn av en særlig vanskelig 
livssituasjon ikke er i stand til å oppfylle skatteforpliktelsene 
sine eller ivareta rettighetene sine, til å betale riktig skatt. 

  800 80 000, skattehjelpen. 
 sko@skatteetaten.no 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 
gir råd og veiledning og arbeider for likestilling og mot dis-
kriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, 
seksuell orientering og alder. 

www.ldo.no
 
ffo´s rettighetssenter 
rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som 
gjelder funksjonshemning og kronisk sykdom. bistår brukere i 
enkelte saker. 

  966 22 760
 rettighetssenteret@ffo.no

åpningstid: man.-tors. kl. 10-14 

medlemmer av Landsforbundet for utviklingshemmede og pårør-
ende (Lupe) kan selv kontakte ffos rettighetssenter da vår 
organisasjon er ett av 77 medlemsorganisasjoner innen ffo 
(funksjonshemmedes fellesorganisasjon).

hvilke rettigheter har familien? 
barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har 
behov for tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser 
og etater. helsedirektoratet har utgitt et hefte som er ment å 
gjøre det lettere å orientere seg i lovverk og tjenestetilbud. is-
1298, rev. utg. 2013.

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (Lupe) 
har i tillegg til overnevnte egen avtale om juridisk bistand: 
advokatfirmaet nicolaisen @ co ans med kontorer på romerike, 
Lillestrøm, oslo, asker og bærum. 

kontaktperson: adv. borge ongstad
  468 09 899
 borge.ongstad@advokatfirmaet-nicolaisen.no 

første gangs konsultasjon er gratis for våre medlemmer, deretter 
rabattert timesats eller særavtale ved å kontakte sentralstyret 
direkte.
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utvikLingshemmede opptrådte på 

notodden 
bLuesfestivaL

om united by music
united by music ble startet i nederland i 2005 og har siden eta-
blert grupper i usa og canada og i 2015 ble united by music 
etablert i norge.

om united by music norge
ola skaare er musikalsk leder for united by music i norge og han 
fikk spørsmål fra primus motor i united by music i nederland om 
han kunne samle utviklingshemmede med musikalsk bakgrunn 
for å starte en gruppe i norge og sjangeren bandet spiller er blues 
eller blues omspirert musikk. 

gruppen hadde sin første øvelse på vettre i asker 22. april 
d. å.
 
historisk
notodden bluesfestival ble arrangert for første gang i 1988 og 
steinar Wangen som er en av vokalistene fikk bekreftet at det er 
første gang et band for utviklingshemmede opptrer på festivalen.

opplevelse av festivalen.
konserten ble startet med at steinar Wangen fremførte Wilson 
pickett sin slager mustang sally deretter fortsatte han med 
ben e. kings stand by me, Lars hovden dro til med summertimes 

blues før chris aleksander henriksen avsluttet med still got the 
blues og georgia on my mind.

reportoaret så ut til å fenge publikum for etter at konserten 
var ferdig ble det ikke spart på muntlige tilbakemeldinger.

dette handlet om alt fra presentasjon av sanger, fremførelse 
av sanger til autografskriving og kontakt med norsk bluesunion.

vi som opptrådte vil benytte anledningen til å takke for varm 
og fin mottakelse.

fredag 31. juli holdt united by music the vikings en 
minikonsert på bok og blueshuset på notodden. det hele skjedde 

i forbindelse med notodden bluesfestival.

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

FK butikken
Haugesund
- Felleskjøpet

5537 HAUGESUND
Tlf. 52 70 54 70

Nils Sund
Boktrykkeri AS

Fjellvegen 1 A
5532 HAUGESUND

Tlf. 52 70 33 70

E.ON E&P Norge AS
 Løkkeveien 103

4007 STAVANGER
Tlf. 51 84 30 00

Rørlegger
Trygve Myrer AS

Haslemoen
2346 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 01 44

Solstein AS
 Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40

Comfort
Harstad AS
 Kongsveien 14
9408 HARSTAD
Tlf. 952 59 060

Comfort
Tromsø AS

 Hansjordnesgata 1
9009 TROMSØ
Tlf. 77 65 57 00

Gjøvik Elektro &
Automasjon AS

2802 GJØVIK
Tlf. 61 13 80 80

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND

Tlf. 31 41 12 99

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Hitra
videregående skole

 7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Kjell Arne Schjørn AS
 Anne Mourudsv 17
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 36 47

Slemmestad
Optikk AS

 Rortunet
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 29 54

Fana
Titlestadv 230

5243 FANA
Tlf. 55 91 57 61

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

City Garn
og Broderi

 Kulltangvegen 70
3933 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 74 56

Breivikv 5
6018 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 00

Notodden
Storg 40

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Kragerø
Naturstein AS

 Lønneveien 14
3766 SANNIDAL
Tlf. 913 28 783

Rema 1000 Norge AS
Buråsen 35

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 37 13 22 44

Skårersletta 55
1473 LØRENSKOG

Tlf. 21 61 10 00

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 91 00

www.steffensrud.no

Pibo Optik Synsam
 Torvet 8

9405 HARSTAD
Tlf. 77 06 25 50

AS Elektro
Skeivegen 49

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Akslavegen 5, 7820 SPILLUM
Tlf. 74 21 66 10

NK Elektriske AS
 Svangstrandv. 2 B

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

Hvervenmov 47
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Monrad
Lassemo

Fjerdingøy
7873 HARRAN

Tlf. 74 33 01 68

Kiropraktisk
Klinikk
 Nordbøgt 6

4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

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

Halden
Betongtransport AS

Korterødveien 26
1794 SPONVIKA
Tlf. 69 18 40 76

Ødegården
Transport ANS

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Malermestrene
BMV AS

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE

Tlf. 71 20 13 50

Norcem Brevik
3991 BREVIK

Tlf. 35 57 20 00

Gravemaskinfirma
Torkild Øveren

 Solumv 179
3533 TYRISTRAND

Tlf. 900 48 349

Nord-Berg AS
 Vikemyra 7

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 15 92

Vik
 Vik Senter

3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

Bertelsen &
Garpestad AS

 Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Vidaråsen Landsby
 Landsbyveien 34

3158 ANDEBU
Tlf. 33 44 41 00

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Mesterfarge
Brødr Skolbekken
Malerforretning AS

 Knappåsen 35
2120 SAGSTUA
Tlf. 952 77 949

Night Life Bar AS
Tordenskiolds gate 7-11

0160 OSLO
Tlf. 913 15 686

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Syljuåsen
Oppland AS

 Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

Wollenbergs
Ortopediske AS

Strømdallia 4 A
3726 SKIEN

Tlf. 35 91 53 91

Industriverktøy
IDG Tools AS

 Furumoen 47
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00

Nord Lakkering AS
 Østkilen 10

1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Vålaugsvegen 138
2032 MAURA

Tlf. 63 99 77 90

Uvdal
Snekkerverksted AS

 3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 51

Bølstadv. 28
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 400 28 220

Kongsv 75
2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 35 95 00

Eikli Apotek
 Barbroveien 7

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 15 00

Spiseriet Indisk
Tandori Iqbal Singh

Storgata 24
3256 LARVIK

Tlf. 33 13 11 22

Bayer AS
 3165 TJØME

Tlf. 33 39 04 04

Finnmark
Entreprenør AS

 Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Modum Asvo AS
Olaroa 6

3360 GEITHUS
Tlf. 32 78 14 50

Omsorgspartner
Vestfold AS

Damtjernveien 141
3175 RAMNES
Tlf. 33 05 93 21

Kiwi 020 Dokka
Storgata 20, 2870 DOKKA

Tlf. 61 11 06 00

Solli Sykehus
Osvegen 15

5227 NESTTUN
Tlf. 55 11 82 00

Vitengarden
 Kviavegen 99
4367 NÆRBØ

Tlf. 51 79 94 20

Kotsøy, 7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

Jonny Skaug
& Sønn AS

Bjørkely
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 928 26 558

Hadeland
Maskindrift AS

Korsbakken 25
2760 BRANDBU
Tlf. 911 20 405

Kjelsås
Bilverksted AS

 Kjelsåsv. 140
0491 OSLO

Tlf. 22 15 06 88

Asko Øst AS
 Delitoppen 4, 1540 VESTBY

Tlf. 02 425

Asvo
Bjørkelangen AS

Stasjonsveien 27
1940 BJØRKELANGEN

Tlf. 63 85 38 00

Vitusapotek Odden
 Odden 1

4876 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 27 50

Husebybadet
 Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 36 85 85

COMFORT
Fagernes Rør AS

Valdresv. 14
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 78 00

Spar Haga Mat AS
 Hystadvegen 250

5407 STORD
Tlf. 53 40 43 00

Lillrent AS
2605 LILLEHAMMER

Tlf. 932 44 784

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

ANONYM
STØTTE

ANONYM
STØTTE

annonser
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annonser

Sweco Norge AS
avd Trondheim

 Professor Brochs gate 2
7030 TRONDHEIM

Tlf. 73 83 35 00

Ragna Rindals Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A

0481 OSLO

Tlf. 23 40 08 00

Kongeveien 79, 3188 HORTEN - Tlf. 33 04 98 80

Nesna
Skolevegen 35
8700 NESNA

Tlf. 75 05 61 81
www.spar.no

Brungot’s Minimaskiner
 Åsegardsveien 4, 6018 ÅLESUND

Tlf. 905 37 217

Fredrikstad
Nygaardsgata 49/51, 1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 24 24 - www.colosseumklinikken.no

Hallingdal Renovasjon IKS
Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

En virksomhet i Stift. Signo
Sentrumsbygget, 3240 ANDEBU

Tlf. 33 43 88 00 - post@signovivo.no - www.signo.no

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60

Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00

www.harila.no

AB Maskin

Akslastien 3
 7820 SPILLUM

Tlf. 74 27 61 05

avd for vernepleierutdanninga
6402 MOLDE - Tlf. 71 21 40 00 - www.himolde.no

Svelviksand AS
Fjordveien 21 B, 3490  KLOKKARSTUA

3001 DRAMMEN
Tlf. 32 79 23 00

Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no  -  www.energisentret.no

Batteri og produkter til høreapparat

Lierhallen Svømme- og Idrettshall
 Jensvollv. 44, 3400 LIER

Tlf. 32 84 80 95

Tlf. 06 485
www.follotaxi.no

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50

Indremisjonshjemmet
 Hollendergaten 15

5017 BERGEN
Tlf. 55 31 71 78

Geilovegen 68, 3580 GEILO - Tlf. 32 08 70 00
www.ustekveikja.no

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

Vinn Industri Drammen AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 21 08 60

Byggmester
Evensen as

 Kollerøysveien 25 A, 1400 SKI
Tlf. 64 88 94 45

Tomterv 41, 1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03 - www.follotruckutleie.no

Peder Haakestad & Sønn AS
Elvev. 142, 3271 LARVIK

Tlf. 33 16 38 38 - mail@haakestad.no
www.haakestad.no

78 Grader Taxfree AS
 Vei 509 2, 9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 79 02 24 03

Cecilie Thoresens v 11
1153 OSLO

Tlf. 23 16 76 50
www.ilas.no

    verv                navn                    adresse                             teLefon              e-post:

Landsstyret

Leder harald hansen djupedalen, 6740 selje 57 85 99 74 / 986 49 364 mkvameha@online.no 

nestleder  magne skjetne amundsdalv. 840, 7036 trondheim 992 44 720 magneei@online.no

sekretær  geir hanssen grindstuvn. 36, 1349 rykkinn 95 10 72 25 geir.hanssen@gmail.com

kasserer  yngvar bjarne hurlen fallanveien 30a, 0495 oslo 476 14 769 yngvar.hurlen@nordreaasen.no

styremedlem  solveig klinkenberg bredo stabelsvei 3, 0853 oslo 959 35 597 sol-kli@online.no

1. vararepr.:  turid jahren hellev. 13, 2319 hamar 909 43 894  turidjah@online.no

2. vararepr.:  ann jorid strømholt nordli 2, 9300 finnsnes 915 99 839 annstromholt@gmail.com

3.vararepr. steinar Wangen kråkstadveien 8, 1400 ski 454 33 601  

fyLkesLedere

agder synnøve tisland øvre Laudal, 4534 marnadal 32 28 71 84 / 924 19 625 syn-ti@online.no

oslo og akershus geir hanssen grindstuvn. 36, 1349 rykkin 95 10 72 25 geir.hanssen@gmail.com

hedmark og oppland turid jahren hellevn.13, 2319 hamar  909 43 894  turidjah@online.no

telemark ivar tolstad villaveien 3b, 3674 notodden 35 02 03 84  ivar.tolstad@nenett.no

rogaland beathe hebnes hundvågvn. 41, 4085 stavanger  51 54 81 93 / 974 14 176 beathe.signy.hebnes@lyse.net

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 ann jorid strømholt nordli 2, 9300 finnsnes 915 99 839  annstromholt@gmail.com
      
trøndelag magne skjetne pb. 5337, nardo 7430 trondheim 992 44 720 magneei@online.no

vestfold ivar tolstad villaveien 3b, 3674 notodden 35 02 03 84  ivar.tolstad@nenett.no

annet

redaktør jann-oskar granheim vassendveien 54, 9300 finnsnes 932 11 937 jann-osk@online.no

Lupes kontor Lupe hans nilsen haugesg.  22 22 14 82 
  44b, 0481 oslo 

kontakt info
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