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Hva skjer med 
Norge?
Det er med undring jeg ser hva regjeringen gjør for svake 
grupper. De endrer bilstøtteordningen, de skjærer ned på 
TT transport, de fjerner støttekontakter ved å redusere 
bevilgningene. De tar bort arbeidsplasser som var tiltenkt 
utviklingshemmede ved å gjøre de om til plasser for rus 
og psykiatri. 

Det stilles krav til økonomisk avkastning som våre ikke 
er i stand til å komme i nærheten av. 

Hva er et godt liv? Det er å ha en arbeidsplass å gå til, der 
du har sosial omgang med andre. Der du får utfolde deg 
og føle at du gjør noe nyttig, og at du kan komme hjem 
etter arbeid og vite at du har ytt din skjerv. 

Velferden til de blå-blå er i ferd med å gjøre Norge til et 
land der vi ikke bryr oss om medmennesker. Kan du ikke 
yte 120% så har ikke Norge bruk for deg.

Omleggingen av inntektsordningen er en annen «dårlig» 
løsning for våre. Det å øke inntekten slik at bostøtten ble 
borte samtidig som husleiene økte vesentlig mye, fører til 
at de sitter igjen med vesentlig mindre nå enn de gjorde 
før.

Aktivitetstilbudene er under press. Anbudsutsetting av 
omsorg for utviklingshemmede skaper usikkerhet, det blir 
nye personer og forholde seg til. Mange av de ideelle driv-
erne taper i kampen, og viktig kompetanse og erfaring går 
tapt. Kommunene påla ideelle organisasjoner å gå inn på 
kommunale pensjonsordninger, som i dag er for dyre, slik 
at de taper anbudskonkurranser.

En annen ting som bekymrer meg, er tilbudet til utviklings-
hemmede med psykiske lidelser. Det er altfor lang vente-
tid for å få hjelp, det er for få plasser til utredning, og 
helsetilstanden blir verre mens de venter på utredning. En 
annen ting er at det faktisk ikke eksisterer et spesialist-
tilbud til utviklingshemmede under 16 år. 

LUPE har påpekt alt dette overfor helse- og omsorgs-
komiteen på stortinget. 

Det er en saker som LUPE vil jobbe videre med. Det er 
viktig å få på plass et tilbud som kan gjøre våre grupper 
bedre og slippe lidelser mens de venter på utredning og 
behandling. 

Jeg er utålmodig og håper på gode og raske løsninger.

Geir Hanssen
Sekretær i Sentralstyret

Annonser
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Onsdag 13. juni var forbundsleder og sekretær invitert 
til Notodden der det ble arrangert kulturgruppe-

festival. Dette er et årlig arrangement på Notodden. Det 
er utviklingshemmede som er med i kulturgruppe, hvor 
de spiller, synger, danser med mer. De hadde invitert til 
offentlig fremvisning i idrettshallen, og da vi ankom en 
halv time før start var parkeringsplassen full, det var kø 
for å komme inn. Da dørene ble åpnet strømmet folk inn 
og det ble etter hvert nesten fullt. Der var representanter 
fra kommunen og en del organisasjoner. 
 
Da programmet startet ble aktørene møtt med stor app-
laus, det var mange som prøvde å ligne sine idoler og 
sang låter fra kjente artister. Det var gode skuespillere, 
lederne har lært dem godt opp. Det er absolutt vert et 
besøk senere år. 

Da opptreden var ferdig kom varaordfører og takket fra 
kommunen og overrakte blomster, så kom LUPE Notodden 
ved Ivar Tollstad og takket og overrakte blomster til 
lederne.

Før pausen var det utdeling av årets hederspris. Etter å 
lest begrunnelsen ble Ivar Tollstad og LUPE sentralt kalt 
frem og overrakt prisen, et diplom og en plakett.

Etter en pause hvor det ble anledning til noe å spise og 
drikke, kom en kjent og kjær artist på senen, Eldar Vågan. 
Han spilte ca. 1 time og hadde flere låter som deltagerne 
kjente og sang med på, på slutten av opptreden gav han 
de utviklingshemmede sitt livs opplevelse, synge sammen 
med Eldar.

En takk til lederne som står på.

Kultur -
gruppe-
festival 
på Notodden LUPE har sendt brev til Stortingets helse- og omsorgs-

komité. Brevet er en bekymringsmelding vedrørende 
utviklingshemmede og mennesker med autisme med 
psykiatriske tilleggsproblemer.

Brevet beskriver den situasjonen som denne gruppen 
er i, samt konsekvensene av at de ikke får den hjelpen de 
trenger. Stortingets helse- og omsorgskomité inviteres til 
å bidra til å finne løsning på problemet. Her gjengir vi inn-
holdet i brevet i sin helhet.

LUPE er engasjert i Brukerrådet ved Regional seksjon 
for psykiatri utviklingshemning/autisme (PUA) ved Oslo 
universitetssykehus (Ous). Gjennom Brukerrådet får vi 
innsyn i situasjonen for pasienter i Helse Sør-Øst (HSØ). 
Vi får også henvendelser til LUPE fra hele landet når det 
gjelder denne pasientgruppen.

I den senere tid har vi sett en uheldig utvikling for 
pasientgruppen, noe vi her vil belyse for komiteen, i håp 
om at komiteen kan sette problematikken på sin agenda.

 PUA er trolig landets ledende fagmiljø og behandlings-
instans når det gjelder denne pasientgruppen. PUA har to 
sengeposter, med i alt 10 plasser, man har en poliklinikk 
som tar imot mange pasienter gjennom året, og man har 
en egen (liten) forskningsavdeling som utvikler metodikk 
i behandling av blant annet psykoser og traumer. Dette 
resulterer også i publisering i anerkjente fagtidsskrifter 
nasjonalt og internasjonalt. PUA har også, med støtte fra 
interesseorganisasjonene LUPE, NFU, LPP og Autisme-
foreningen, søkt om status som Nasjonal kompetanse-
tjeneste for pasientgruppen. Dette kan gjøre mulig 
kunnskapsformidling til både spesialisthelsetjenesten og 
førstelinjetjenesten. 

 Den største utfordringen slik vi ser det, er at pasient-
ene blir dårligere. Konsekvensen av det er at man må 
bemanne ekstra, og kan ikke utnytte alle 10 plassene, 
da sprekker budsjettet. I utgangspunktet prioriterer PUA 
pasienter mellom 16 og 30 år. Med dårligere pasienter 
og dermed redusert kapasitet blir ventetiden lengre, og 

lidelsen kan bli verre. En annen konsekvens er at de over 
30 må vente enda lengre på tilbud, med fare for å bli 
dårligere.

Et spesielt forhold krever ubetinget oppmerksomhet, her 
burde komiteen ta tak i saken. Barn under 16 år kan ikke 
få tilbud fra PUA, selv om psykosen er aldri så ille. Og det 
synes som om det ikke er adekvate tilbud for nettopp 
disse andre steder i helsevesenet. Vi har hatt timelange 
samtaler med fortvilte pårørende, som ikke vet «sin 
arme råd». Og her er det grunn til å påpeke at ikke bare 
barnet, men hele familien blir skadelidende av mangel 
på behandlingstilbud. Vi spør oss selv om grunnen til at 
pasientene er blitt dårligere er nettopp at barn ikke får 
den hjelpen de burde ha.
 
Etter vår mening må det sees på lovverket hva dette siste 
angår. Kunnskapen til å hjelpe disse barna finnes i PUA, 
men PUA har hverken anledning til eller ressurser til å 
gjøre noe for de under 16 år.

Vi tillater oss å be komiteen om å se på alvoret i denne 
saken, og bidra til å finne løsninger. Kanskje komiteen 
burde invitere seg til PUA for å få problematikken og 
omfanget ytterligere belyst. Vi i LUPE stiller gjerne opp 
om det er ønskelig med ytterligere synspunkter fra oss. 

Vi vet at de andre organisasjonsrepresentantene i vårt 
brukerråd er like opptatt av saken som oss, og at det 
også kan komme innspill fra disse.

Manglende 
tilbud fra PUA
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Helgen 8-10 juni var 40 likemenn samlet til sentral 
likemannsamling på Olavsgaard hotell.

Temaene i år var kommunikasjon, vergerollen, TryggEst, 
enkeltvedtak, IP og koordinator.

Samlingen startet med kommunikasjon, hvor vi måtte 
improvisere da innleder var blitt syk. Vi begynte med en 
innledning ved forbundsleder og fikk deretter gruppe-
oppgaver, hvor det ble diskutert og utvekslet erfaringer. 

Vi hadde så Vergerollen som tema. Her hadde vi fått 
avdelingsdirektør ved vergemålsavdelingen hos fylkes-
mannen i Oslo og Akershus som foredragsholder. Han 
tok for seg forskjellige oppgaver for verger. Han besvarte 
spørsmål fra forsamlingen. 

Deretter gikk vi gjennom enkeltvedtak og hva de skal 
inneholde, før vi avsluttet dagens møte. 

Søndag startet med et innlegg om kommunikasjon 
mellom pårørende og ansatte, der en representant fra 
JODA CARE viste og fortalte om en app som er utviklet 
for bedre kommunikasjon mellom ansatte og foreldre/
pårørende. I appen kan man legge til bilder og videoer 
som viser hva brukeren har gjort og opplevd. 

Vi tok for oss TryggEst, som er et system for å fange 
opp uønskede hendelser og overgrep. Dette er fortsatt i 
utviklingsfasen og vil være nyttig for å fange opp vold og 
overgrep. 

Siste tema før lunsj og evaluering var IP (individuell 
plan) og koordinator.

Det var en fornøyd gjeng som dro hjem etter ei utbytte-
rik helg, både faglig og sosialt.

Sentral likemannsamling 2018

Geir Hanssen

Det var den andre juni og en strålende varm sommerdag 
med full buss fra Oslo og Akershus Fylkeslags inkludert 

to store rullestoler.
Turen gikk via Svinesund til Lysekil i Bohuslän til 

Nordens Ark.
Nordens Ark er en dyrehage som ligger fint til i 

skogsterreng med store innhegninger, slik at dyra har god 
plass til å boltre seg.

Vi ble møtt av en guide, som fulgte oss rundt i dyre-
hagen, og fortalte historier om de forskjellige dyra.

Det først vi så var en svær tiger som lå på taket av 
huset sitt og sov. Vi hadde en fin vandring i det flotte 
terrenget, men denne dagen fikk vi ikke sett så mange dyr. 
Det var en veldig varm dag, og de fleste dyra hadde gjemt 
seg under tette trær og i kratt hvor det var skyggefullt 
og godt å være. En snøleopard var litt nysgjerrig, og kom 
nesten bort til gitteret for å se litt nærmere på oss.

Etter en fin vandring i dette skogsterrenget fikk vi 
servert en lunsj med påfølgende kaffe.

Turen hjem gikk langs kysten, og vi kjørte gjennom både 
Fjellbacka og Grebbestad som er perler langs Sveriges 
Østkyst.

Dette ble en flott og innholdsrik dag i et nydelig og varmt 
sommervær. I bussen hadde vi en behagelig temperatur, 
og vi takker vår sjåfør «Tore-buss», som nok en gang 
kjørte oss trygt og godt på en fin tur.

Vellykket tur til No rdens Ark i Sverige
Reidun Langset
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Å ikke vurdere Spinraza-saken på ny når det foreligger 
ny dokumentasjon på effekten hos voksne er et klart 

løftebrudd. Rundt 20 SMA-pasienter ofres fordi medisinen 
som kan hjelpe de har høy kostnad. Det kan vi ikke la skje.

Beslutningsforum lovet å se på saken på ny når det forelå 
dokumentasjon om effekten på voksne, men i går ble 
saken stanset allerede i første ledd, Bestillerforum. 

– Dette er brudd på lovnaden om å vurdere saken på ny. 
Vi kommer ikke til å godta dette, sier generalsekretær 
i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Lilly Ann 
Elvestad.

I februar i år ble avgjørelsen tatt om å ikke tilby det nye 
og svært dyre legemiddelet Spinraza til personer over 18 
år. Konsekvensen ble at rundt 20 pasienter i Norge som 
har SMA ikke fikk tilgang til medisin som kan stanse den 
progredierende sykdommen.   

Leder av beslutningsforum, Lars Vorland, begrunnet 
beslutningen om å ikke gi medisinen til voksne, med 

manglende dokumentasjon på nytteeffekten av lege-
middelet for de over 18 år. 

FFO mente da at den reelle begrunnelsen egentlig var 
økonomi. 

– Når Bestillerforum nå velger å avvise saken for 
videre behandling leser vi dette som en bekreftelse på 
vår antakelse – argumentet om faglig begrunnelse for å 
sette aldersgrense var ikke reelt, sier Elvestad. 

Nå som dokumentasjon foreligger må saken vurderes 
på ny slik de var lovet. 

– Alle som har nytte av Spinraza må tilbys denne 
livsforlengende medisinen, sier Elvestad.

Vil hun kunne leve et normalt liv?
Mulan Friis er 25 år gammel og har SMA type 3. Hun er en 
av de som ikke fikk legemiddelet Spinraza som kan gjøre 
at hun beholder funksjonen hun har i dag. I dag kan hun 
gå, men hun har søkt om rullestol. Hun blir stadig svakere.

Med Spinraza kan hun trolig leve et vanlig liv, og jobbe 
fullt og velge å få barn. Uten legemiddelet vet hun ikke 
om det er mulig.

– Tiden går fort for oss som er over 18 år og tiden er vår 
verste fiende. Det er feigt at myndighetene alltid finner 
noe å skylde på, så de år utsatt det enda litt. For meg 
betyr medisinen alt. Jeg vil kunne jobbe og fortsette å 
være gående om jeg får medisinen, forteller Mulan. 

 
Sjokkert over avgjørelsen
FFO gikk hardt ut mot avgjørelsen i februar og omtalte 
den som sjokkerende. Årsaken er at alder ikke er et gyldig 
kriterium for prioritering av legemidler etter Prioriterings-
meldingen vedtatt i Stortinget. 

– Når alder brukes som vurderingskriterium i denne 
sammenhengen, er det helt imot deres egen forskrift, 
uttalte FFO i februar.

FFO støtter SMA 
Norge i sak mot staten

Annonser
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«Det verste er i grunnen ikke selve opplevelsen med å 
få et barn med funksjonsnedsettelse. Det verste er den 
evige altoppslukende kampen med hjelpeapparatet for å 
få det vårt barn trenger!»

Politikerne i panelet ser problemet, og er enige om at 
kritikkverdige forhold må gjøres noe med slik at lovfestet 
rettigheter blir fulgt. Jeg er ikke ferdig. Nå venter en 
konkret utfordring til poltikerne, og jeg siterer fra Olavs-
festdagenes innbydelse i forbindelse med ett av Vest-
frontmøtene:

«Vi lever allerede i sorteringssamfunnet. Noen velger 
hvilke kropper det er som skal leve. Det er et dilemma. 
Men hva skjer med et samfunn når dette ikke lenger er et 
dilemma? Er det greit for våre politikere at 9 av 10 fostre 
med Downs, som blir oppdaget, blir sortert bort?»

Først blir det stille, men så kommer hendene opp. Alle 
politikerne vil ha ordet, og alle mener at dette er et stort 
dilemma. Tallet på de som blir valgt bort er alt for høyt. Det 
blir sterke og følelsesmessige innlegg. Noen blir personlig 

og forteller om utviklingshemmede i egen familie. Mens 
jeg hører på, ja så tenker jeg på det jeg opplevde etter et 
foredrag. Et ungt ektepar kommer frem til meg. De har en 
erfaring, ja en fortelling som alle politikere har noe å lære 
av. Ekteparet forteller om det de opplevde da de ventet 
sitt første barn. Så kunne legen fortelle at barnet var en 
gutt med Downs syndrom. Så kommer smilet. Det første 
legen gjør er å fortelle dem om hvor heldige de er som bor 
i akkurat deres kommune. Han forteller dem om hvordan 
kommunen vil følge dem opp. Fra helsesøster, barnehage 
og skole. Alt er lagt til rette for gutten deres. Ikke et 
eneste ord om å velge ham bort. Bare ord om omsorg, 
inkludering og en kommune der det er plass for alle.

Det er et slikt samfunn jeg ønsker, ja der alle er ønsket 
som verdifulle medborgere. 

Noen tanker etter et møte med Arendalsuka: Jeg blir 
møtt av et yrende folkeliv, ja det er nesten som å gå 

i kø mellom mylder av boder. Politiske parti presenterer 
seg i håp om nye medlemmer. De er ikke alene. Jeg møter 
frivillige organisasjoner og ulike helseforetak som alle har 
et viktig budskap og som kjemper om min oppmerksomhet. 
Noen går jeg stille forbi, men jeg tenker at det er flott at vi 
i demokratiets navn gir rom for mangfoldet. Arendalsuka 
er unik og viktig.

Bodene er viktige møteplasser, men jeg tenker også 
på alle debattene/samtalene der viktige tema blir tatt 
opp. En stortingsrepresentant forteller at han i løpet 
av denne uka skal delta på 16 debatter. Selv er jeg 
glad for at jeg skal delta i kun en, men en utrolig viktig 
sådan. Tilværelsens gave. Et nytt dokument fra Kirkenes 
Verdensråd, setter fokus på fellesskap som består av 
alle, uavhengig av funksjonsgrad. Er synet på evner og 
produktivitet bestemmende for menneskets verdi? Nå 
er dokumentet oversatt til norsk, og det er Kristelig 
studieforbund sammen med Kirkerådet for Den norske 
kirke som står som arrangør.

Så er tiden kommet. Det er på tampen av dagen, og 
mange er spente på om hvor mange som orker en ny 

debatt. Møterommet på Thon hotell blir fullsatt, og her er 
de jeg skal møte:

Panelsamtalen ledes av Heikki Eidsvoll Holmås, styreleder 
i Frivillighet Norge.

Medvirkende: 
 ■ Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant for 
Arbeiderpartiet

 ■ Erik Lunde, bystyrerepresentant i Oslo for Kristelig 
Folkeparti og forfatter av boken Uønsket

 ■ Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant for 
Senterpartiet

 ■ Marianne H. Brekken, prest og medlem av 
sentralkomiteen i Kirkenes Verdensråd,

 ■ Helge Gudmundsen, samfunnskritiker, kjent som 
prosjektleder fra NRK (til 2015), foredragsholder og 
fotballtrener for Flatås Lions

 ■ Amalie Gunnufsen, Sentralstyremedlem, Unge Høyre.

Så er vi i gang, og jeg får følgende utfordring: 

«Vi snakker om livet som gave og utfordring til fellesskapet. 
15-20% av befolkningen har nedsatt funksjonsevne. 
Hvilken karakter vil du gi det norske samfunnets evne til 
å inkludere alle og sikre dem et verdig liv?»

Jeg griper tak i dette med evnen. Hva hjelper det med evne 
når man ikke har vilje til å gjøre noe, og hvordan skal man 
definere samfunnet? Storting. Regjering. Kommunene. 
Men jeg starter ikke der. De som får høyest skår fra meg 
er alle de frivillige som både inkluderer og gir funksjons-
hemmede en meningsfull hverdag. Så gjøres det mye bra 
i mange kommuner, men når Statens helsetilsyn nylig 
hadde tilsyn med 70 kommuner når det gjelder helse- 
omsorg, ja da ble det avdekket kritikkverdige forhold i 
50 av disse kommunene. Så siterer jeg fra dokumentet 
«Livets gave» der en far har denne erfaringen:

Tilværelsens 
gave

Helge Gudmundsen
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I disse dager begynner mange barn på sitt aller første 
skoleår. Vet du som er forelder til en barn med funksjons-

hemming hvilke rettigheter barnet ditt har? 
FFO har laget en brosjyre for å gi deg som forelder 

til et funksjonshemmet barn, lett tilgjengelig informasjon 
om rettigheter knyttet til skolestart og skolegang i grunn-
skolen, samlet på ett sted. 

Vi vet at det kan være utfordrende å få det til å gå 
rundt i hverdagen, samtidig som man skal sørge for å få 
til et godt skoleløp for barnet sitt. Vi håper dette infor-
masjonsmateriellet kan være til hjelp. Målet vårt er at 
flere elever skal få oppfylt rettighetene sine og få en 
smidig og god skolestart og skolehverdag. 

I denne brosjyren har vi i hovedsak samlet generell rett-
ighetsinformasjon og noen eksempler. Vi forsøker å dekke 
bredden, og omtaler spesialundervisning, tilrettelegging, 
skolemiljø, helse- og omsorgstjenester og hvordan vinne 
fram med en klage, for å nevne noe.

Vær oppmerksom på at de ulike medlemsorganisasjonene 
i FFO kan ha mye informasjon som er særlig relevant for 
de gruppene de representerer.

FFOs skolebrosjyre, veilederen til foreldre med barn med  
funksjonsnedsettelser som skal begynne på skolen, er 
tilgjengelig på nettsiden til FFO: http://ffo.no/aktuelt/
endelig-skolestart-se-her-hva-du-har-rett-pa/

Aktivitetskalender  Hva skjer i LUPEs fylkes- og lokallag i tiden fremover:

Annonser

2. 
okt kl. 9:30

Temakveld: 
«Menneskeverdet i 
offentlige tjenester»

LUPE 
Rogaland

FFOs lokaler i 
Luramyrveien 25A, 
Sandnes

Lupe.rogaland@gmail.com  
 413 32 010

21. 
okt

Bowling m/påfølgende 
middag

LUPE 
Trøndelag

Heimdal/Sandmoen
(Invit. kommer)

Tone Marie Bratseth 
 404 07 704 
 tbratseth@gmail.com

22. 
okt

Levekårskurs: 
Overgang til voksenlivet 
samarbeidsprosjekt

LUPE-
Trøndelag

Statens Hus, 
Trondheim
(Invit. kommer)

Magne E Skjetne 
 922 44 720 
 magne.skjetne@landsforbundet-lupe.no

26. 
okt

SOR-konferansen SOR Oslo Se SORs hjemmeside

27. 
okt

«Fra løfter til handling»

9.
des

Julebord LUPE 
Trøndelag

Quality Panorama 
hotell, Tiller
(Invit. kommer)

Magne E Skjetne 
 922 44 720 
 magne.skjetne@landsforbundet-lupe.no 

9. 
feb 2019

Jubileumsarrangement 
– 20 år: Fagseminar og 
jubileumsmiddag

LUPE 
Trøndelag

Scandic Lerkendal
(Invit. kommer)

Tone Marie Bratseth 
 404 07704 
 tbratseth@gmail.com

Å begynne på skolen – en ny hverdag
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Jobberiet AS
Stasjonsveien 27

1940 BJØRKELANGEN

Tlf. 63 85 38 00
www.jobberiet.no

www.mlsenteret.no

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

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

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Ryghgata 6
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 23 68 80
www.eikervekst.no

Industriverktøy
IDG Tools AS

Furumoen 47
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00
www.idg-tools.as
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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 

Annonser

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

Organisasjoner, etater o.l. kan tegne støttemedlemsskap 
for kr. 500 pr. år.

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

Iherdige, trivelige Kai Petter
Kai Petter Gulmælæ gjør alltid en strålende jobb for LUPE Nord-Norge. I sommer hadde han stand under Rossfjordrocken, 
markedsførte oss på en flott måte, og verver 3 nye medlemmer. Tusen takk for innsatsen. 

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

www.england-maskin.no
MASKINUTLEIE

 47 61 47 81
Minigravere - Lift - Hengere

Stubbefres - Minihullaster - Beltedumper
Kvisthugger - Aggregat - Jordbor

Motorsager + mye mer

Øvre Romerike Taxi
Elektroveien 1, Jessheim Næringspark

2069 JESSHEIM

Tlf. 03 550 - www.ørt.no

- 102 biler til deres disposisjon
- VIP taxi

- Bestill tur/retur å få bil til avtalt tid
- Rask responstid på ekspressbakker

- Konkurransedyktige priser
- Spør oss

VENTER NYTT MATR. - INNEN 24.08.2018

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

Sande
kommune

sande-mr.kommune.no

Vestnes
kommune

vestnes.kommune.no

vennesla.kommune.no

stange.kommune.no

Austevoll
kommune

austevoll.kommune.no gjovik.kommune.no

Sjøgata 5
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 10 80 5585 SANDEID

Tlf. 52 76 49 00

Hatløy Catering
Ulstein Verft

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 83 08

Toten
Dekksenter
Industrivegen 30

2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Kiwi Bogstad
Ankerveien 117

0766 OSLO
Tlf. 22 51 99 89

Cool Trans AS
Vikavegen 1

9023 KROKELVDALEN
Tlf. 488 68 000
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Vidaråsen Landsby
 Landsbyveien 34, 3158 ANDEBU

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

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

Valter Jensen & Sønn A/S
Valter Jensen Eiendom ANS

0207 OSLO
Tlf. 22 12 46 60 - www.vje.no

Ringeriksveien 5, 3400 LIER
Tlf. 32 24 33 00 - www.albjerk.no

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

Konsumgruppen AS
Østkilen 5, 1621 GRESSVIK

Tlf. 69 31 28 00

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

Batteri og produkter til høreapparat

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

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

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50 - www.troms-fryseterminal.no

Kirkegata 9 A, 3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 63 75

Åsgreina
Byggassistanse AS

Gimilvegen 11
2033 ÅSGREINA
Tlf. 404 02 398

Kiwi Hovinveien
Hovinveien 45

0576 OSLO
Tlf. 22 71 45 01

Turbopower AS
Trollveien 3

3614 KONGSBERG
Tlf. 32 72 27 00

Tannlege
Tom-Erik Hellerud

Claus Riis’ g 2
0457 OSLO

Tlf. 22 38 15 35

Høland og Setskog
Elverk SA
Industriveien
1960 LØKEN

Tlf. 63 85 47 00

Sollid Invest A/S
Mossekollen 17

0752 OSLO
Tlf. 908 71 447 Hystadv. 167, 3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00 - lady.inspirasjonsblogg.jotun.no

Todenskjoldsg 65, 4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00 - www.vaf.no

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

Tlf. 03 202

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

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

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

Tore L Albrigtsen AS
Innelvvegen 51, 9107 KVALØYA

Tlf. 901 12 625

Elektromedisinsk Service AS
Narudvegen 19, 2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 36 63 46 - www.el-med.no

Seafront AS
Mjåvannsvegen 154, 4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 14 59 00 - www.seafront.no

6084 LARSNES
Tlf. 947 84 961

www.larsnes-mek.no

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

Guri Kunna
videregående skole

 Skolegata 14, 7240 HITRA
Tlf. 74 17 43 00 - www.gurikunna.vgs.no

PB: 213 - 4299 AVALDSNES - Tlf. 52 85 90 00 - www.kabr.no

Vi har hele behandlingskjeden innen rusomsorg.

Krapfoss Industrier As
Vålerveien 65, 1597 MOSS - Tlf. 69 20 58 50 - www.kias.as

Guriby Elektroentreprenør AS
Løxaveien 11, 1351 RUD

Tlf. 67 17 78 50 - Mobil 950 37 338
www.guriby.no

Braathe Gruppen AS
Rygge

Nærumveien 24, 1580 RYGGE
Tlf. 69 01 30 00
www.braathe.no

Strandgata 58
8445 MELBU

Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no

Arbeidssenter for funksjonshemmede
Hestehaven 1, 4520 Lindesnes

Gunn Høyland - Tlf. 38 25 73 70 - kunde@treogtekstil.no
Tre & Tekstil er et kommunalt tiltak med tilrettelagt arbeid for

mennesker med psykisk utviklingshemming.
Arbeidssenteret har basis i en bedriftsmessig tankegang.
Tre & Tekstil har en forretningside som baserer seg på at

mennesker med psykisk utviklingshemming og funksjonsfriske –
i fellesskap kan etablere en arbeidsplass som representerer en

ressurs i forhold til øvrig arbeidsliv og samfunn. Det skal være et
overordnet mål at den produksjon som skjer ved
Tre & Tekstil skal være etterspurt av samfunnet.

Bergmanns Bygg AS
Lågendalsveien 121

3619 SKOLLENBORG
Tlf. 934 26 337

Hetor Regnskapsservice AS
Storgata 6, 3502 HØNEFOSS

Tlf. 32 12 73 84 - www.hetor.no

Entreprenørcompaniet Nord AS
Kløverveien 12, 9016 TROMSØ

Tlf. 77 66 65 55 - www.econoras.no

Straume Bensin Autosenter AS
Sartorvegen 10, 5353 STRAUME

Tlf. 56 32 62 80 - www.straumebensin.no

Seljord Rekneskaps-service AS
Nyv 3 A, 3840 SELJORD

Tlf. 35 05 80 00 - www.seljordregnskap.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

Jobberiet AS
Stasjonsveien 27, 1940 BJØRKELANGEN

Tlf. 63 85 38 00 - www.jobberiet.no

Rakkestadv 1
1814 ASKIM

Tlf. 69 83 80 10

Sinsenveien 53 B
0585 OSLO

Tlf. 22 79 58 80

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

AnnonserAnnonser
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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 

Annonser

Kiwi Vik
 Vik Senter

3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

Rue
Transport AS

Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Friis
Arkitekter AS

Sentrum 11
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Byggmester
Evensen as
Industriveien 3 A

1400 SKI
Tlf. 952 33 850

Fjellgutta AS
Høyfjellssenteret

Fageråsen
2420 TRYSIL

Tlf. 416 56 942
www.fjellgutta.no

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

Hurum Mølle
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 32 79 80 06

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

www.finnas-kraftlag.no

Revisjonsfirmaet
Hotvedt & Co AS

Nedre Langgate 37
3126 TØNSBERG
Tlf. 33 37 96 50

Hansen Sveis
& Montering AS

Strandveien 1 -3
1661 ROLVSØY
Tlf. 69 94 99 20

Husebybadet
Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Fuji Sushi
Drammen AS

Blichs gate 4
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 82 55 68

Byggmester
Jonny Skaug
& Sønn AS

 Svalerødveien 17
1794 SPONVIKA
Tlf. 928 26 558

Kjærringholmen
Familiecamping

Ovenveien 22
1580 RYGGE

Tlf. 69 28 36 41

Pettersen
Maskin AS
 2634 FÅVANG
Tlf. 480 43 118

Hamar
Regnskapsforum AS

Vangsvegen 143
2321 HAMAR

Tlf. 62 54 36 20

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen
Backers gate 5

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Franzefoss
Gjenvinning AS

Hareid
Brandalsvegen 204

6060 HAREID
Tlf. 70 03 94 00

TS Bygg
Solhøyveien 14

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 926 94 743

Stavåsen
7200 KYRKSÆTERØRA

Tlf. 948 34 929

Sannidal
Bilverksted og
Bensinstasjon
Sannidalsveien 164

3766 SANNIDAL
Tlf. 35 98 65 00

Stensrud
Mek Bilverksted

Ulefossvegen 20
3730 SKIEN

Tlf. 35 52 86 10

Reisa
Regnskap AS
Flyplassvegen 4

9152 SØRKJOSEN
Tlf. 926 90 462

Forsmo Maskiner
& Transport AS
Sørlandsveien 141
8618 MO I RANA
Tlf. 995 50 344

Bogøy
Dagligvare

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Helle Ravnsborg
Kirkegata 66

2609 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 13 31

Johansen
Skogsdrift A/S
Vestsidevegen 269

2411 ELVERUM
Tlf. 995 27 327

Syljuåsen
Oppland AS

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

Wear Maskin
Hurumveien 19
3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 52 13

Kiwi Vestby
Vestbyveien 31
1540 VESTBY

Tlf. 64 95 06 01

H. Lunde
Autoverksted

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

H-Bygg AS
 Auto'n, Hølondvegen

Korsvegen sentrun
2060 KORSVEGEN

Tlf. 72 87 98 85

Kile Stokholm
Arkitekter AS
St. Olavs plass 3

0165 OSLO
Tlf. 22 99 46 20
Mobil 913 03 041

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

ØST AS
Svinesundveien 334

1788 HALDEN
Tlf. 941 56 100

Teneo Data AS
avd Drammen

Tollbugata 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 452 19 000

Diplom-Is AS
1483 HAGAN

Tlf. 02 001

Bilco
Hønefoss AS
Asbjørnsens gt. 19
3513 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 05 70

Lågaveien 1 A
3262 LARVIK

Tlf. 907 57 780

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Jevnaker Elektriske
Forretning A/S

Storg. 21
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 11 99

Haarcompagniet AS
Storgata 6

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 68 40

Askestad-Aas
elektro AS

Spikkestadveien 143
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 31 29 07 99

Hepsø
Maskinstasjon

7228 KVÅL
Tlf. 72 85 22 08

Spar Haga Mat AS
Hystadvegen 250

5416 STORD
Tlf. 53 40 43 00

Ullensaker kino
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
Tlf. 66 10 81 96
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