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Muligheter og undring
Det skal være muligheter for alle blir det sagt. Jeg må bare spørre hvem 
er alle? Det er nemlig ikke alle som er så heldige at de får en mulighet.

Og undring, hva er nå det? Jo, mange av tankene man går med, er 
undringer. For de fleste innebærer vel undringen noe som vi kan glede 
oss over.

Nå skal regjeringen gjennomføre høring om tilbudet til barn og unge 
med særskilte behov. Kunnskapsdepartementet sender i skrivende 
stund, 23. april, rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge 
på høring. - Det spesialpedagogiske tilbudet må bli bedre. Jeg håper 
høringen vil bidra til mange gode diskusjoner i kommuner, barnehager 
og skoler, og konkrete innspill og forslag. Jeg ønsker at tilbudet til barn 
og unge skal bli mer inkluderende, og at riktige tiltak settes inn på 
riktig tidspunkt. Dette sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore 
Sanner.

En ekspertgruppe, nedsatt av regjeringen, slår fast at dagens system 
har store utfordringer. De mener at mange barn og unge møter ansatte 
uten pedagogisk kompetanse i barnehager og skoler, og at annethvert 
barn som får spesialundervisning, får det av ufaglærte.

Jeg undres på hva det endelige resultatet av høringen vil bli når 
dette blir tatt opp senere i år. 

Jeg har et voksent barn med funksjonshemming, og som jeg valgte 
spesialbarnehage og skole for, fordi tilbudet ellers den gangen var 
dårlig tilrettelagt, det gjaldt både lek og læring. Hun lærte utrolig mye 
der hun var, fordi hun fikk tett oppfølging. Hun reiste også nordover på 
folkehøgskole med tilrettelagt linje for funksjonshemmede og i lag med 
de andre elevene. I dag bor hun i egen leilighet i fellesskap, mestrer 
sine oppgaver og klarer seg utrolig godt.

Jeg jobbet i barnehage for mange år siden. Den gangen som nå 
måtte sakkyndige i samarbeid med foreldre og barnehage, vurdere om 
barnet vil ha nytte av å være i den vanlige barnehagen. 

Vi hadde en spesialpedagog fra PP-tjenesten. Det var en fantastisk 
person som hadde ansvar for et barn med Downs. Hun pleide å ta med 
ett eller to av de andre barna ved forberedelser til å komme inn i den 
store gruppa. Resten av personalet ble veiledet av henne, da de ikke 
hadde noen spesiell assistent den tiden pedagogen ikke var til stede. I 
dag er barnet en staut ungdom som går på videregående og klarer seg 
bra med hjelp og hjelpemidler. 

Det er ikke alle funksjonshemmede som det passer for å følge den 
vanlige barnehagen eller vanlig skole. Barn med nedsatt funksjonsevne 
kan lett bli isolert i samvære med andre. Derfor er min personlige 
mening at spesialundervisningen skal kunne skje i den trygge 
spesialbarnehagen og skole. Muligheten for det, mener jeg skal være 
der, slik at foreldre kan ha et valg uten at alt blir bestemt for deres barn 
uten deres medvirkning.

Ha en flott sommer etter en vinter med masse snø og kulde i det 
meste av landet.

Synnøve Tisland
Vararepresentant til sentralstyret i LUPE



4

Anja trenger oss, og 
vi trenger Anja
Anja Bredesen (22) har Downs, og nå har hun fått fast 

arbeid i Akrobaten barnehage på Stadsbygd.

NAV i Indre Fosen kommune har seks såkalte VTAO-
arbeidsplasser, og én av dem har Anja Bredesen fra Rissa 
fått. Det er styrer Hege Bergo i den private barnehagen 
glad for. VTAO står for varig tilrettelagt arbeid i ordinær 
bedrift.

En berikelse
– Anja er en berikelse for barnehagen, både for oss 
ansatte og for ungene. Hun har vært hos oss en tid, og 
nå er vi glade for at hun har fått fast arbeid. Hos oss har 

ungene en unik mulighet til å lære at vi mennesker er 
ulike. Ungene ser på henne som en voksen på linje med 
oss andre ansatte i barnehage. De går likeså gjerne til 
henne som til oss andre når det er noe de vil, sier Bergo.

Snille unger
Anja trives godt sammen med ungene og de ansatte i 
Akrobaten.

– Jeg liker å jobbe her fordi det er så snille unger. Jeg 
leiker med dem og kler på dem når de skal ut.

– Hører de etter deg når du ber dem om noe?
– Ja da, det gjør de, sier Anja mens hun rydder opp 

etter en gruppe unger som har hatt kvilestund.

Tekst og foto:  
Knut Inge Blix Furuseth / Fosna-Folket

 Fra venstre, Anna Vemundstad, Anja Bredesen, Nils Kilen, Vetle Alte, Markus Vårum, Hege Bergo og Sander Melhus i 
Akrobaten barnehage.
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Aksept for annerledeshet
– Anja er en meget ærekjær dame, og hun tar initiativ til 
å gjøre ting. Ungene forventer at hun skal være her, og 
det merkes når hun ikke er her. Det er en tillitserklæring, 
slår Bergo fast.
Anja arbeider fra 08.30 til 14.30 fire dager i uka. Onsdager 
har hun fri. Hun bor i Rissa og tar buss til arbeidet på 
Stadsbygd.
 – Det er viktig at det blir aksept for annerledeshet. 
Vi som driver bedrifter må også vise at det er rom 
annerledeshet, og at vi er villige til å ansette folk som 
kan ha ulike utfordringer. Anja trenger oss, og vi trenger 
Anja. Nå som hun har fått fast plass, vil hun få bonuslønn 
fra oss i tillegg til ytelsen fra NAV, sier Bergo som 
sammen med ansatte og unger setter stor pris på den 
samvittighetsfulle medarbeideren.

Plass til 21
Akrobaten er en privat barnehage og den startet opp i 
august 2014. Barnehagen har plass til 21 unger i alderen 
ett til seks år, og den har åtte ansatte fordelt på sju 
årsverk.

Egen dag
21. mars er verdensdagen for Downs syndrom. Det har FN 
vedtatt. Datoen 21. henspiller på at personer med Downs 
er født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 
21. Hvert år fødes det 70-80 barn med Downs syndrom i 
Norge, skriver FN-sambandet på sin nettside.

Downs syndrom er en diagnose som forårsaker 
intel-lektuell funksjonsnedsettelse. Dette kan føre til at 

 Anja Bredesen trives i Akrobaten barnehage.

– Det er gledelig å se at NAV Indre Fosen har fullt trykk på 
å gi utviklingshemmede et jobbtilbud. Min ambisjon er at 
enda flere som Anja Bredesen skal få delta i arbeidslivet 
og få brukt evnene sine. Da må vi legge til rette så godt vi 
kan for at flere kan delta, sier arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie i en e-post til Fosna-Folket.

Regjeringen har satt i gang et treårig forsøk der 
seks forsøkskommuner skal tilby tilrettelagt arbeide til 
uføretrygdede. Indre Fosen er en av kommunene som er 
med. Det er avsatt 11 millioner kroner per år til forsøket. 
Dette tilsvarer omtrent 75 nye tiltaksplasser. Indre Fosen 
kommune får 700 000 kroner hvert år i forsøksperioden.

Store forventninger
– Målet med forsøket er å se hvordan, og om, kom-
munene kan lage bedre og mer helhetlige tilbud til bruk- 

erne når de får et større ansvar. Jeg har store forvent- 
ninger til, og stor tro på det den nye kommunen Indre 
Fosen får til, sier Hauglie.

Mange kommuner var positive til å delta i forsøket. 
Ministeren er glad over denne entusiasmen og sier det 
tyder på stor inkluderingsvilje.

Skal evaluere
– Selv om VTA (varig tilrettelagt arbeid, red. anm.) er et 
vellykket tiltak, som har gitt jobb til mange som ellers 
ville stått utenfor arbeidslivet, vil det alltid være viktig 
å se om det er rom for forbedringer. Vi skal nå evaluere 
forsøket over tre år før vi konkluderer, sier Hauglie.  

 Nivået på VTA/VTAO-plasser i Norge ligger nå på om 
lag 10 000 plasser.

Artikkelen har vært publisert i avisa Fosna-Folket.

Har blitt lagt merke til i departementet

 Anja hjelper Nils Kilen med byggeklossene. 

mennesker med diagnosen har forskjellig læringsnivå og 
trenger tilrettelagt skole og arbeid.

Verdensdagen blir markert for å støtte dem med 
denne diagnosen samt opplyse og fremme fordelene ved 
å ansette mennesker med Downs syndrom.
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Extra stas med 
sosialt arbeidsliv
I serien om arbeidsmuligheter for utviklingshemmede 

bringer vi fortellingen om hvordan Lars Jørgensen (47) 
har funnet sin plass i arbeidslivet. Han ble nylig feiret av 
sin arbeidsgiver Extra etter 20 års arbeid i butikken på 
Tempe i Trondheim. I den interne medlemsavisen for Norsk 
butikkdrift roser Andreas Strauman, butikksjef ved Extra 
Tempe, Lars opp i skyene: «Han har jobbet på Tempe i 20 
år, både gjennom ICA, Rimi og nå Extra.» Andreas trekker 
fram Lars som en som alltid setter kundene først. «Både 
kunder og kolleger ser på han som en humørspreder. Lars 
er et eksempel flere kan lære av.» Kanskje kan Lars sin vei 
inn i arbeidslivet også inspirere andre.

Før Lars fant en egnet arbeidsplass fikk han prøve seg 
på flere. Hans dårlige finmotorikk passet ikke til å lage 
smørbrød og pynte fat på storkjøkken. Monteringsarbeid 
sammen med andre funksjonshemmede ble stressende 
og virket mot sin hensikt. Vaske og rydde på 
bedriftskantine fungerte heller ikke. Han ble ikke en del 
av det sosiale miljøet. Derimot fungerte det veldig flott på 
portørsentralen ved St. Olavs hospital. Sammen med gode 
kolleger kunne Lars hente søppel, flytte tomme senger 
og være med å få sykehuset til å fungere. Transport av 
pasienter deltok han ikke i. Det var et humørfylt miljø. 
Arbeidet der ble avsluttet for at Lars skulle gå et år på 
folkehøyskole. 

Etter et flott år på Ringerike folkehøgskole fikk Lars prøve 
seg i butikken på Tempe gjennom tiltaket «Arbeid med 
bistand». De ga ham opplæring og veiledning i ca. 1/2 år. 
Man fant oppgaver som passet og fikk vurdert hvordan 
han fungerte sammen med kunder og kolleger. Det ble 
fastsatt en uføregrad ut fra vurdering av produktivitet. En 
flott sjef og gode kolleger i butikken gjorde det til en god 
opplevelse. Lars, foreldre og alle på arbeidsplassen mente 
butikken kunne bli et sted hvor han kunne arbeide ut fra 
egne forutsetninger og, ikke minst, at kunder og bedriften 
ville ha glede av hans arbeid. I tillegg fikk bedriften 
orientering om Lars sine sykdommer. Bedriften har derfor 

kunnet ivareta Lars på en god måte når problemer dukket 
opp. Bedriften har ikke hatt betalt for at Lars skulle 
arbeide der og betaler sin andel av lønna som Lars lever 
av. 

I dag er han veteranen i butikken. Alle kolleger er nye. 
Flere sjefer har kommet og gått. Ikke alle arbeidslivets 
regler har vært like enkle å forholde seg til. Han har fått 
sine oppstrammere, men prinsippet har vært: «Det er like 
regler for alle hvis man vil være likeverdig med andre.» 
Dagens sjef, Andreas, sier Lars ikke er vanskelig å be når 
det er snakk om å gi opplæring til nyansatte innen sine 
fagområder i butikken! Han har et brennende engasjement 
når det kommer til butikk. Han er øl- og brusansvarlig og 
har også ansvar for panteautomaten, handlevognene og 
tømming av søppeldunker, samt at han deltar i innfylling 
av varer. Mange faste kunder og leverandører har seg en 
prat med Lars, og han er ikke vanskelig å be om hjelp. 

I 17 år hadde Lars full arbeidsdag fra 0900 – 1700 fem 
dager i uka. Han deltok også på varetelling. Lars arbeider 
nå i 80% stilling med fri to formiddager i uken for å 
trene og ivareta andre sider av livet. Bedriften har et 
flott sosialt miljø med årlig pinsetur, kveldstreff på fast 
spisested og andre aktiviteter som også Lars setter stor 
pris på. Han gleder seg til hver arbeidsdag og kommer 
aldri for sent. Han kan bruke litt for lang tid med aviser på 
pauserommet, men holder da på litt etter arbeidstid for å 
få unna de oppgavene han er tildelt. 

Lars bor i egen leilighet i sokkeletasjen hos sine foreldre. 
De har naturlig mye kontakt. Foreldrene er svært imponert 
over hvor godt arbeidet på Extra fungerer for Lars. Sjefer 
og kolleger kunne ikke fungert bedre etter deres syn. Det 
har vært et flott samarbeid om å håndtere sykdom og å 
få Lars til å akseptere arbeidslivets regler. Det blir gjerne 
slik når man ser på hverandre som likeverdige, men med 
ulike forutsetninger for hvilke oppgaver som kan passe og 
hvor fort man kan utføre disse. 
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 Janne, Andreas, Sunita, Lars og Ketil er gode kolleger. Foto: Tore R. Jørgensen
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Korpus på mange 
scener
Korpus, kor- og dansegruppen som er del av Gjøvik 

kunst- og kulturskole, kan se tilbake på et innholdsrikt 
og spennende musikkår. Det har gitt ei fyldig omfattende 
årsberetning som et synlig bevis på imponerende høy 
aktivitet. Noe de trekker fram, er at de har vært med 
på kulturutvekslingen mellom Norge og Island, venn-
skapsbesøk fra sju land i forbindelse med kulturfestivalen 
Arte+ og Pascal Norge Innlandets julekonsert på Gjøvik 
- blant annet. 

 Blant de mange aktivitetene som de viser til, får vi 
også vite at de har vært med på Feitetirsdag, «Ski for 
alle», NRK2, Vårslipp, huskonsert, gudstjeneste, Svein 

Engers 70 års jubileum, grillfest på Osbakken, tur over 
Bergstoppen og flere lukkede events  i 2017. 

Korpus er populære, og med sine 36 medlemmer gir 
gruppen sitt publikum mange flotte opplevelser. De viser 
at det ikke finnes begrensninger – bare muligheter. Deres 
motto er Kultur for alle. 

– En stor takk rettes til familiene, alle Korpus-venner, 
frivillige hjelpere, miljøpersonell, støttekontakter, deres 
organisasjon Pascal Norge, og sist men ikke minst   styret 
i Korpus, som gjør en kjempestor jobb, sier Ola Narten 
Svendsen ved kulturskolen. 

 Korpus og Ingunn Molstad, kan snart feire 25 år med konserter og forestillinger. Foto: Pascal Norge
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«Pasientens helsetjeneste» er blitt en god merkevare 
for helseminister Bent Høie (H). Målet til ministeren 

er at pasientens behov skal være utgangspunkt for utvik-
ling og drift av helsetjenestene. Dette kommuniseres høyt 
og tydelig.

Dette fokuset er både bra og viktig. Brukermedvirkning har 
vært lovfestet gjennom pasient- og brukerrettighetsloven 
og Helseforetaksloven siden 2001. Den viktigste forut-
setningen for å skape pasientens helsetjeneste er at 
brukerne blir både spurt og hørt, på alle nivåer. Så enkelt, 
men også så vanskelig. For hvem er egentlig brukeren? Og 
hvilken rolle gir helsetjenesten dem? Og kan de risikere 
å bli gjort til gissel for beslutninger de kanskje ikke har 
forutsetninger for å forstå konsekvensen av, eller tyngde 
nok til å stå imot?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en par-
aplyorganisasjon som representerer det store flertall 
av landets pasient- og brukerorganisasjoner. Hele 82 
organisasjoner er tilknyttet oss gjennom medlemskap og 
samlet representerer vi rundt 350 000 individuelle med-
lemmer, de er pasienter, brukere og deres pårørende. 
Vi representerer altså svært mange potensielle bruker-
medvirkere. Og nettopp derfor er en av FFOs viktigste 
oppgave å finne frem til godt egnede brukermedvirkere, 
både på nasjonalt nivå og lokalt gjennom våre fylkesledd. 
17 år med lovfestet brukermedvirkning har gitt oss mange 
og varierte erfaringer.

Vi kjempet hardt for retten til brukermedvirkning i nesten 
20 år før den ble lovfestet. Det vi har oppnådd på feltet 
er en suksesshistorie som vi er stolte av. Per i dag er 
det årlig mer enn 3 000 brukermedvirkere ute i felten på 
oppdrag for FFO. 

Er brukermedvirkningen god 
nok til å skape pasientenes  
helsetjeneste, 
Bent Høie
Lilly Ann Elvestad  
Generalsekretær i FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
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De gjør en fantastisk jobb på vegne av pasientene og deres 
pårørende. Og tjenestene erfarer at deres synspunkter og 
perspektiver er helt nødvendige.

Derfor ser vi også at etterspørselen og oppdragene 
øker – daglig.  Vi erkjenner at oppgaven er krevende, og 
at brukerrepresentantene har et sterkt behov for gode 
systemer som kan støtte og følge opp. Samtidig erfarer 
vi nok at tjenesten selv, de som etterspør brukerne, har 
en variert men ofte mangelfull bevissthet og ikke alltid 
gir god opplæring eller gode nok rammer for brukeren til 
å kunne ivareta rollen. Kort sagt, brukermedvirkningen 
krever bedre systemer og strukturer i organisasjonene, så 
vel som i tjenestene der de skal virke.

For hva skjer når brukermedvirkeren er utpekt og «slippes 
ut i felten»? Innfrir medvirkerne forventningene, til seg 
selv, fra dem de skal representere, og fra tjenestene selv? 
Vi vet at svaret varierer. Ofte er opplæringen mangelfull. 
Oppgaven og forventningene er ikke alltid tydelig og 
avklart: Hvilket mandat har de egentlig fra FFO eller sin 
egen organisasjon og er mandatet kjent for tjenesten de 
skal gi råd til?

Brukermedvirkningens potensiale er enormt. Vi er 
ikke i mål, hverken FFO eller i tjenesten; som spesialist-
helsetjenesten, i kommunene eller innen forskningen.

Hvem er brukeren?
Brukeren er pasientene eller deres pårørende, eller de 
som representerer denne gruppen. I vår sammenheng er 
begrepet godt og tydelig definert; en bruker er en som selv 
har en funksjonshemning eller mottar tjenester, en som 
er pårørende, eller en som er ansatt eller tillitsvalgt i en 
av funksjonshemmedes organisasjoner (Stortingsmelding 
34, Brukermedvirkning i forskning og tjenesteutvikling 
1996-97).

Pasient- og brukerorganisasjoner, og/eller FFO, er der-
for inngangsporten som skal sikre at brukeren har 
representativitet. De skal bringe inn perspektiver og 
erfaringer fra den pasientgruppen de representerer, om 
det er egen pasientorganisasjon eller FFO som paraply. 
Slik får vi til en representativ brukermedvirkning.

Enkelt og greit? Ikke alltid. Vi opplever dessverre altfor ofte 
at det ikke er klart hvilket mandat som er gitt, hverken for 
tjenesten eller brukeren selv. Altfor ofte erfarer vi også 
at brukeren blir «resirkulert» og settes inn i andre og nye 
oppgaver og roller enn det som var utgangspunktet – uten 
at dette går via moderorganisasjonen. I slike situasjoner 
risikerer brukeren å operere uten et klart mandat fra egen 
organisasjon.

Flerfoldig og uavklart brukermedvirkningsrolle
Innen helsesektoren foregår brukermedvirkning på tre 
nivåer: Systemnivå, tjeneste/klinikknivå og individnivå. 
Det sier seg selv både rollen og oppgavene til bruker-
representantene må bli svært ulike. Kanskje nettopp 
derfor forblir rollen også uavklart. Tjenesten vet ikke alltid 
helt hva den trenger og enda viktigere vet de ikke helt 
hvem eller hva brukeren faktisk representerer. Hva er 
rollen og hva kan og skal brukeren ta stilling til? Dessverre 
opplever vi alt for ofte at brukeren erfarer å bli satt til 
helt andre oppgaver og roller enn det som var forespeilet 
på forhånd. Da blir det vanskelig for oss å være trygg 
på at de har de rette forutsetninger for, og er gitt det 
nødvendige mandatet til å gjøre jobben.

Vår erfaring er at alle gjør så godt de kan. Og nettopp 
derfor kan det bære helt galt av sted. Prinsippet om 
brukermedvirkning er altfor godt til at vi bare kan la 
det ligge. Rollen er for viktig. Som kanskje den største 
brukerrepresentantaktøren på feltet har vi et ansvar. Men 
vi kan ikke ta det ansvaret alene.

Behov for en nasjonal satsing!
Det trengs å tenke nytt og vi trenger å utvikle sammen 
og nasjonalt, på tvers av organisasjoner, regioner og 
kommuner. I lys av denne erkjennelsen søkte FFO prosjekt-
midler fra ExtraStiftelsen for å gjøre en kraftinnsats 
på området. Vi ble tildelt midler til et treårig prosjekt. 
Prosjektet har møtt stor interesse og forventningene til 
hva vi skal oppnå er store. Det er vårt mål ved prosjektets 
slutt at vi har utviklet et robust og godt system for opp-
læring og oppfølging av våre egne representanter, i det 
minste hos oss i FFO.

Jeg innser likevel at vi nok ikke vil være helt i mål ved 
prosjektslutt. Dette rett og slett fordi det er utenforligg-
ende faktorer som spiller inn. Hva med de andre aktørene? 
Hva med tjenestene og systemeierne og deres forståelse 
for hvordan brukermedvirkningen skal tas i bruk? Hva 
med forskeropplæringen? Til dette trenger vi drahjelp. 
Økonomiske ressurser til å drifte nasjonale systemer for 
opplæring og oppfølging er selvsagt helt nødvendig. Men 
det trengs også en felles nasjonal forståelse av hva en 
brukermedvirker kan og skal være, hva rollen og mandatet 
er og hvordan medvirkningen skal skje i praksis.

Som sagt; Helseministeren Bent Høie har uten tvil løftet 
brukermedvirkning opp og frem. Men brukermedvirkningen 
gjør seg ikke selv, og er på ingen måte gratis. For å virkelig 
realisere gode intensjoner må vi akke være villige til å 
fullføre hele reisen.
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Lett å bli tilskuer  
i eget hjem
Livet blir satt på vent i store bofellesskap for psykisk 

utviklingshemmede.

Vi har mange års erfaring, den ene ansatt i bolig, den andre 
pårørende. Vi vil gjerne komme med noen synspunkter på 
hvordan livet arter seg i store bofellesskap sett fra våre 
ståsted.
 
Den ene av oss er vernepleier med mange års erfaring 
fra sentralinstitusjon og bofellesskap, både lite og stort. 
Starta etter reformen i 1991 i et lite bofellesskap i en stor 
enebolig i et veletablert boligstrøk i kommunen. Ble godt 
mottatt og integrert i bomiljøet og beboerne fikk et så 
tilnærma normalt liv som det går an i offentlig omsorg. 
Med tilpassa ressurser og fagutdanna personalgruppe 
ble det mulig å jobbe målretta og etter reformens 
intensjoner. Beboerne fikk delta i sine liv ut fra individuelle 
forutsetninger, ønsker og behov. Lavt sykefravær og 
meningsfylt arbeid gav livskvalitet til alle berørte parter 
og førte til trivsel, trygghet og kontinuitet. Turnus ble 
tilrettelagt ut fra beboernes behov og i tett samarbeid 
med arbeidstilsynet. Det viser at det er mulig å tilpasse 
innenfor arbeidsmiljøloven, når en ser muligheter og ikke 
begrensninger.

Dette bofellesskapet ble lagt ned i 2015 og beboerne 
flytta til et stort, nyetablert bofellesskap. Overgangen ble 
stor for alle involverte.

Oppstart med stor gjennomtrekk av hjelpere, mangel 
på; fagkompetanse, trygghet og stabilitet ble resultatet. 
I de to og et halvt årene jeg jobba etter flyttinga var 
fokus på å jobbe i andres hjem aldri tema! Mangel på 
forståelse og erfaring gjorde det vanskelig å kunne se hele 
mennesket med individuelle ønsker og behov. Målretta 
miljøarbeid ble umulig å få til uten ei stabil og samkjørt 
personalgruppe med felles mål.

Den andre er spesialpedagog og har ei datter som 
har bodd tilsammen 16 år i to ulike bofellesskap. Som 

pårørende blir det stadig mer krevende å være vitne til 
det som skjer. I løpet av de siste ti åra har det vært en 
negativ utvikling som har ført til at foreldre må være mer 
involvert enn vi sjøl ønsker og har kapasitet til. 

I bofellesskapet der dattera mi nå bor, har det vært 
ustabile forhold med stor gjennomtrekk av personale helt 
siden oppstarten i 2010. 

Så godt som hele personalgruppa er skifta ut opp til flere 
ganger, og sykefraværet er ekstremt høyt. For fjoråret 
var det på hele 19,38 %. Hvilke konsekvenser får dette for 
berørte parter? For de av personalet som holder ut blir 
arbeidsdagen hektisk og uforutsigbar, og det fører til at 
mange ønsker seg bort. Ansatte er tross alt i den heldige 
situasjon at de kan søke seg ny jobb eller be om intern 
overflytting innen samme enhet.  Den muligheten har 
ikke beboerne eller vi som pårørende. Vi må stå i denne 
uholdbare situasjonen år etter år, og føler oss utslitt og 
maktesløse.  I stedet for å kunne senke skuldrene og 
trekke oss mer tilbake, føler vi oss tvunget til å være 
tettere på for å få hverdagen til å gå rundt. Dette blir 
en ond sirkel hvor vi oppfattes som krevende pårørende. 
Men verst er det for beboerne med sine utfordringer 
som må leve under ustabile og utrygge forhold. I løpet 
av et år er det ikke uvanlig at flere titalls personer 
bistår min datter i daglige gjøremål. Hva gjør dett for en 
sårbar person med utviklingshemming og omfattende 
kommunikasjonsvansker? Dette vet vi kan føre til psykiske 
plager med depresjon og tilbaketrekking, utfordrende 
atferd og behov for enda tettere oppfølging. 
Vi er vitne til ei utvikling som stiller stadig større krav til 
pårørende for å gi beboerne tilgang til goder andre tar 
som en selvfølge. Kan nevne ferieturer, fysisk aktivitet, 
friluftsliv og kulturopplevelser. 

Min datter har vært på ferietur med en overnatting 
i regi av boligen kun en gang i løpet av de siste 7 åra. 
Det blir hevdet at ferieturer ikke er en lovpålagt tjeneste 
i kommunal regi. Dermed må vi som pårørende stille opp 

Torill Stavne og Dagrunn Reitan
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for at også denne gruppen mennesker skal få dra på ferie 
og ha noe å glede seg til. I de tilfeller bolig arrangerer 
ferieturer kan det bli veldig dyrt. Beboerne må betale 
arbeidsgiveravgift samt ekstra lønn pr. døgn, feriepenger, 
reise – og oppholdsutgifter til personalet som følger. 
Dette fører til at en ukes ferietur fort kan komme over 
100.000 kr. Med en månedlig husleie på nærmere 11.000 kr 
i tillegg til andre faste utgifter, er det  lite rom for å spare 
penger til ferietur for personer som mottar uføretrygd. 

Om min datter skal gå på konsert en lørdag kveld eller 
fotballkamp på Lerkendal en søndag, må det legges inn 
i kalenderplan et halvt år i forveien. I høst var det blitt 
avglemt å legge den halvårlige dansegallaen inn i planen, 
og da ble det ingen dansegalla for beboerne.  

Vi har delt våre erfaringer som tidligere ansatt og 
pårørende fra to ulike bofellesskap, men i samme 
enhet. Fra hvert vårt ståsted har vi  fått mange felles 
erfaringer. Reformens gode intensjoner ble satt i revers 
etter omorganiseringa av kommunens tjenestetilbud 
i 2005, som så misvisende ble kalt «Bedre tjenester for 
funksjonshemmede i kommunen vår».

Da Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med tjenestene 
i 2016 ble det avdekket avvik i denne enheten. Det 
ble påpekt at tjenestene ikke er godt nok individuelt 
tilrettelagt, noe vi også kan bekrefte. 

Nå er det på høy tid at kommunen vår tar grep og sørger 
for at psykisk utviklingshemmede får samme levekår som 
oss andre.

Grasrotandelen
Støtt ditt fylkes- og/eller lokallag i Landsforbundet for 
utviklingshemmede og pårørende (LUPE) ved å endre 
eller opprette avtale med Norsk Tippings kommisjonær 
om at en prosentandel/grasrotandel av det du tipper for, 
eller spiller lotto for, eventuelt andre spill i regi av Norsk 
Tipping tilfaller en av nedenfornevnte avtaler som noen av 
LUPES fylkeslag og lokallag har opprettet:

    
Fylkeslag:

 ■ Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende 
LUPE Oslo/Akershus (997008952)

 ■ Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende 
LUPE Møre og Romsdal (914198151)

 ■ Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende 
LUPE Trøndelag (920595820)

 ■

Lokallag:
 ■ Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende 
LUPE Vanylven lokallag (912649342)

Slik støtter du LUPEs fylkes- og/eller lokallag:   
 ■ Gjør avtale med kommisjonær om eget spillekort
 ■ Be kommisjonæren registere ditt fylkeslag/lokallag 
som du ønsker å støtte, eller du kan gjøre det selv ved 
å gå inn på  www.norsk-tipping.no/grasrotandelen 

Mer informasjon
 www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Nyttig å vite...
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Aktivitetskalender Hva skjer i LUPEs fylkes- og lokallag i tiden fremover:

Bli medlem
Vi trenger ditt medlemskap! 
Vi arbeider opp mot stat og kommune for at alle menn-
esker med utviklingshemning blant annet skal:

 ■ ha de beste rettigheter og levekår
 ■ ha økt livskvalitet
 ■ ha valgmuligheter
 ■ bli akseptert som likeverdige mennesker

Støtt det viktige arbeidet vi gjør i LUPE!
Arbeidet vårt er basert på frivillighet. Dette betyr at ingen 
personer i våre styrer har lønn eller styrehonorar. 

Som medlem får du for kun 200 kr i året:
 ■ medlemskap i en organisasjon som hele tiden gjør  
 et viktig arbeid for alle mennesker med psykisk   
 utviklingshemning

 ■ tilhørighet i et fylkeslag av LUPE
 ■ være med og påvirke styresmaktene og andre
 ■ delta på aktivitetene som lagene har
 ■ medlemsbladet Under Lupen fire ganger i året

Meld deg inn fra vår nettside: 
På nettsidene kan du lese mer om oss og melde deg inn:
www.landsforbundet-lupe.no 

7. 
juni

Monsiaden, idrett- 
og sosialt treff, 
samarbeidsprosjekt. 

LUPE Møre og Romsdal Kontakt: Jan Svein Hammer 
  400 69 422

 moreogromsdal@landsforbundet-lupe.no

Grillfest Nordre Aasen  
Bo- og Habiliteringssenter

LUPE Oslo/Akershus 
Kl 18.00 

Invitasjon kommer. Påmelding: 
 osloakershus@landsforbundet-lupe.no                                                       

Ult. juni Sætertur til Indre Fosen 
kommune/Leksvik               

LUPE Trøndelag                Invitasjon kommer. Kontakt/påmelding: 
  975 36 075  oddnylil@online.no

18. 
aug

SommerFest Ekne/Levanger 
Avholdes på ML-Senteret.

LUPE Trøndelag Invitasjon kommer. Kontakt/påmelding:  
  926 59 029  reidar-sandnes@hotmail.com

23. 
aug

SommerFest i Trondheim 
Avholdes på Byåsen 
Produkter, Stavne

Samarbeidsarrangement 
med Byåsen og Halset 
BOA LUPE Trøndelag

Kontakt/påmelding: 
  992 44 720

 magne.skjetne@landsforbundet-lupe.no

 24-
25.

aug

Båttur til Kiel med Color 
Line. 

LUPE Oslo/Akershus Invitasjon kommer. Påmelding:  
 osloakershus@landsforbundet-lupe.no

Grillkveld
Aktivitetssenteret Fiskå

LUPE Møre og Romsdal Invitasjon kommer. Kontakt: Jan Svein Hammer    
  400 69 422 

 moreogromsdal@landsforbundet-lupe.no 

1. 
sep

Løvelekene, idrett- og 
sosialt treff 

LUPE Trøndelag 
samarbeidsprosjekt

Invitasjon kommer. Kontakt/påmelding:  
  450 31 150 

 vigdis33@gmail.com   

Fylkesomfattende 
likemannssamling 

LUPE Møre og Romsdal Invitasjon kommer. Kontakt: Jan Svein Hammer    
  400 69 422, 

 moreogromsdal@landsforbundet-lupe.no

Forbehold om feil i oppsettet samt endringer som kan komme. 
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Annonser

www.mlsenteret.no

Vi gjør en forskjell for alle, ved å fokusere på den enkelte.

24.04.: SAS MAILET CATO SUNDAL ANG. MATERIELL

www.hvl.no / twitter.com/hvl_no / facebook.com/hvl.no

Vi gir ei solid faglig utdanning og ein sosial og
kulturell ballast for framtidig yrkesutøving.

Bachelor i vernepleie er eit studium innan helse
og sosialfag og er eit godt val for dei som har lyst
å arbeide med menneske. Du får kompetanse til
å arbeide innanfor miljøarbeid, habilitering og
rehabiliteringsarbeid med menneske med
samansette funksjonsvanskar.

Vi tilbyr bachelor i vernepleie på studiestadane
i Bergen og Sogndal

Meir informsajon på:
www.hvl.no

Jobberiet AS
Stasjonsveien 27

1940 BJØRKELANGEN

Tlf. 63 85 38 00



16

Støtt det viktige arbeidet vi gjør i LUPE!
Arbeidet vårt er basert på frivillighet. Dette betyr at ingen 
personer i våre styrer har lønn eller styrehonorar. 

Meld deg inn fra vår nettside: 
På nettsidene kan du lese mer om oss og melde deg inn:
www.landsforbundet-lupe.no 

Fagopplæringsseksjonen

Fylkeshuset, 3020 DRAMMEN
Tlf. 32 80 86 47 - www.bfk.no

Klart det er mulig! -for funksjonshemmet ungdom
i Buskerud å ta en utdanning

Vil du lære et fag trenger ikke din
funksjonshemming å være noen hindring.

Forholdene kan legges til rette i lærebedriftenen
ved hjelp av offentlige tilskudd!

Ta kontakt
- vi gir nærmere informasjon om mulighetene!

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i

kommunen. Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

Ullensaker
kommune

ullensaker.kommune.no

Vestnes
kommune

vestenes.kommune.no gaular.kommune.no
gjovik.kommune.no voss.kommune.no

Austevoll
kommune

austevoll.kommune.no

Vidaråsen Landsby
 Landsbyveien 34, 3158 ANDEBU

Tlf. 33 44 41 00 - www.vidarasen.camphill.no

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50

Rindals Ragna Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A

0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00 - www.tf.no

2302 HAMAR - 915 07 040 - www.sparebank1.no
Kapellv. 6, 0487 OSLO  -  Tlf. 22 79 73 00

Elvsveen
Blikkenslagerverksted AS

Storgata 155, 2390 MOELV
Tlf. 62 46 38 60

Sorenskriverveien 11, 9513 ALTA
Tlf. 78 43 77 14 - www.haldde.as

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

Geilo, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå,
Fagernes, Heggenes og Beitostølen

Tlf. 03 202

Stasjonsv. 46
4460 MOI

Tlf. 51 40 40 00

Eltele AS
 Markedsgata 3,

Kunnskapsparken
9510 ALTA

Tlf. 400 16 300

5836 BERGEN
Tlf. 55 33 57 50

Kjell Skutle AS
Sandbakkveien 17

2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 87 30 94

Drammen VVS AS
Unelsrudlina 82

3039 DRAMMEN
Tlf. 917 58 000

Byggmester
Vegar Haugen AS

Flåttomvegen 62
2635 TRETTEN
Tlf. 918 47 803

Kjærringholmen
Familiecamping

Ovenveien 22
1580 RYGGE

Tlf. 69 28 36 41

Valdres
Murerforretning AS

Kongsvegen 55
2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 915 28 151

Johansen
Skogsdrift A/S
Vestsidevegen 269

2411 ELVERUM
Tlf. 995 27 327

Bogøy
Dagligvare

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Norrøna
Bowling AS

Falsengate 12
2317 HAMAR

Tlf. 62 52 03 10

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Kristiansen AS
Øvre Damsted 2

3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Øyaveien 25
6524 FREI

Tlf. 71 52 86 53

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

Einar Reisæter AS
Eitrheimsvegen 1

5750 ODDA
Tlf. 53 64 13 00

Grieg
Seafood AS

C. Sundts gate 17, 19
5004 BERGEN
Tlf. 55 57 66 00

8743 INDRE KVARØY
Tlf. 75 09 19 50

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

SKL Energi til utvikling
5401 STORD

Tlf. 53 49 60 00

Steinerbarnehagen
på Hedemarken

Rudolf Steiners veg 42
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 89 05

0585 OSLO
Tlf. 22 79 58 80

www.nordpolen.no

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Otta
Minibusservice

Morten Havn
Johan Nygårds Gate 2

2670 OTTA
Tlf. 909 03 024

Lastebiltransport
Olav Holdal

2917 SKRAUTVÅL
Tlf. 992 25 762

Aurdal
Fjordcamping

og Hytter
2910 AURDAL
Tlf. 61 36 52 12

ANONYM
STØTTE

Kongsv 75, 2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 35 95 00 - www.vintereventyr.no

Byggmester
Åge Eilertsen AS
Gamle Stangnesveg 2

9409 HARSTAD
Tlf. 77 07 45 49

Annonser
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- Alle er velkommen til en koselig og sosial
  atmosfære på Sandmoen Kro.
- Alltid et godt tilbud til alle typer arrangement.
- Alltid hjemmelaget mat av beste kvalitet.
- Velkommen skal dere være. Ta kontakt med oss.
  Krovert Ove Hanssen

Sandmoen Kro
Vi er her fordi du er her

Sandmoflata 3
7093 TILLER
Tlf. 72 59 61 80
www.sandmoenkro.no

Klart det er mulig!
Ta kontakt - vi gir nærmere informasjon om mulighetene

for utviklingshemmede ungdom å ta en fagutdanning!

Opplæringsavdelingen Fagopplæringskontoret
Agnes Mowinckelsgate 5, 5008 BERGEN

Tlf. 55 23 90 00 - www.hordaland.no

Hammerfest Taxihus AS
Storgata 2, 9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 12 34
Busser tilpasset rullestolbrukere!

Utstyr i våre busser: Sotete ruter,
Radio/stereoanlegg, Air-vondition, Luksusstoler,

Tilhengerfeste og stor tilhenger.
Kontakt oss: 78 41 12 34 eller mail:

post@hammerfesttaxi.no

Hauge, 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 19 38 00
www.oproas.no

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

HV service AS
Lierbakkene 152
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

www.hvservice.no

Strandgata 58
8445 MELBU

Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no

Ryghgata 6
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 23 68 80
www.eikervekst.no

Kiwi Vik
 Vik Senter

3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

Vinstra
Karosseri AS

Lomovegen 2, Lomoen
2640 VINSTRA
Tlf. 61 21 60 60

Per Reboli AS
Markavegen 9

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 25 55

Vinn Industri
Drammen AS

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 21 08 60

Hatløy Catering
Ulstein Verft

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 83 08

Hurum Mølle
 3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 32 79 80 06

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Husebybadet
Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Lillehammer
Elektro AS

Tomtegata 6
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 65 00

Konsumgruppen AS
Østkilen 5

1621 GRESSVIK
Tlf. 69 31 28 00

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Toten
Dekksenter
Industrivegen 30

2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Kirkegata 66
2609 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 13 31

Spar Haga Mat AS
Hystadvegen 250

5416 STORD
Tlf. 53 40 43 00

Pettersen
Maskin AS
 2634 FÅVANG
Tlf. 480 43 118

Stensli
Gjenvinning AS
 2381 BRUMUNDDAL

Tlf. 468 15 000

Sideveien 9 A
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 81 05 00

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Balders g 9, 0263 OSLO
Tlf. 23 27 13 00

www.balder-tekstil.no

Bardølsgård
Installasjon ANS

Jokstad
3350 PRESTFOSS

Tlf. 952 53 877

Vålerveien 65
1597 MOSS

Tlf. 69 20 58 50

AS Snertingdal Auto
Snertingdalsv 1741

2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 18 43 35

Gamlebyen
Psykomotorisk

Fysioterapi
Voldportg. 73

1632 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 32 10 11

Hadeland Bil AS
Roalinna 14
2740 ROA

Tlf. 61 32 21 00

Prestholt
Geitestøl

Høgehaugvegen 23
3576 HOL

Tlf. 32 08 94 09

Simen Kvissel
Entreprenør
Solørvegen 362
2411 ELVERUM
Tlf. 976 77 772

Syljuåsen
Oppland AS

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

Nils Ivar Braathen AS
Horgenveien 37

3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Byggmester
Jonny Skaug & Sønn AS

 Bjørkely
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 928 26 558

Ing. H. Asmyhr A.S
Hvamsvingen 10
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Fruene
Haugestad AS
 Haugestadbakken 7

3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

Søndre Ålsvegen 176
2750 GRAN

Tlf. 922 30 482

Hellik Teigen A/S
Loesmov 1

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

ANONYM
STØTTE

Annonser
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Det taes forbehold om endringer. 
Noen av aktivitetene er ikke i direkte regi av LUPE, men er tilrettelagt for utviklingshemmede.

Annonser
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Sentralstyret
Leder Harald Hansen Djupedalen, 

6740 Selje
  57 85 99 74 / 
  986 49 364

 mkvameha@online.no

Nestleder Solveig Klinkenberg Bredo Stabelsv. 3, 
0853 Oslo

  959 35 597  sol-kli@online.no

Sekretær Geir Hanssen Grindstuv. 36, 
1349 Rykkinn

  951 07 225  geir.hanssen@landsforbundet-lupe.no

Kasserer Yngvar Bjarne 
Hurlen

Fallanveien 30A, 
0495 Oslo

  476 14 769  yngvar.hurlen@nordreaasen.no

Styremedlem Ann Jorid Strømholt Nordli 2, 
9300 Finnsnes

  915 99 839  annstromholt@gmail.com

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

  992 44 720  magne.skjetne@landsforbundet-lupe.no

2. vararepr. Linda Djuve Korallveien 18, 
4318 Sandnes

  51 62 31 09  lindadlup@gmail.com

3. vararepr. Synnøve Tisland Øvre Lauvdal, 
4534 Marnadal

  38 28 71 84 / 
  924 19 625

 syn-ti@online.no

Fylkesledere
Agder Synnøve Tisland Øvre Lauvdal, 

4534 Marnadal
  38 28 71 84 /
  924 19 625

 syn-ti@online.no

Oslo og 
Akershus

Geir Hanssen Grindstuveien 36,
1349 Rykkinn

  951 07 225  osloakershus@landsforbundet-lupe.no

Hedmark og 
Oppland

Turid Jahren Helleveien 13, 
2319 Hamar

  909 43 894  turidjah@online.no

Telemark Ivar Tolstad Villaveien 3b, 
3674 Notodden

  35 02 03 84  ivar.tolstad@nenett.no

Rogaland Beathe Hebnes Hundavågvn. 45. 
4085 Stavanger

  51 86 13 08 / 
  974 14 176

 rogaland@landsforbundet-lupe.no

Hordaland Jostein Søreide Saksarrinden 62, 
5253 Bergen

  55 22 97 98 / 
  995 39 430

 jostein.soreide@fellesforbundet.org

Sogn og 
Fjordane

Harald Hansen Djupedalen, 
6740 Selje

  57 85 99 74 / 
  986 49 364

 mkvameha@online.no

Møre og 
Romsdal

Jan Svein Hammer Rimstaddalen, 
6711 Bryggja

  57 85 20 65 / 
  400 69 422

 moreogromsdal@landsforbundet-lupe.
no

Trøndelag Magne E. Skjetne Amundalsv. 840, 
7036 Trondheim

  922 44 720  magne.skjetne@landsforbundet-lupe.no

Nord Norge Ann Jorid Strømholt Nordli 2, 
9300 Finnsnes

  915 99 839  annstromholt@gmail.com

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

Annet
Redaktør Jann-Oskar 

Granheim
Vassendev. 54, 
9309 Finnsnes

  932 11 937  jann-osk@online.no

LUPEs kontor Hans Nilsen Haugesgt. 44b, 
0481 Oslo

  94 88 92 41  landsstyret@landsforbundet-lupe.no 
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