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Lederen 
LUPE må, sammen med andre  
organisasjoner, stå på for å få bedre  
muligheter for ferietilbud.  
– Ordningen bør være slik at det  
offentlige yter tilskudd eller dekker  
utgifter til hjelpere under ferieturer,  
påpeker Geir Hanssen.

Aktuelt
Her finner du aktuelt stoff og nyttig  
informasjon.

Æresmedlemmene
Utmerkelsen henger høyt og er få forunt. 
Her er LUPEs æresmedlemmer.

Tema: CRPD – FNs konvensjon om 
menneskerettigheter
Norge ratifiserte FN-konvensjonen som 
handler om rettighetene til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i 2013.  
Hva innebærer dette?

– Stavanger kommune avler  
vanskelige pårørende
– Som mor til en ung mann som har en 
sammensatt og komplisert funksjons-
nedsettelse, har livet vært en kamp for å 
sikre at sønnen min skal få den opp- 
følgingen og behandlingen han har  
behov, forteller Hege Lalid. 

Turer i Trøndelag
Dansegalla i Rissa og tur til Oppdal 
skapte mye glede og engasjement hos 
deltakerne.

Kontaktinfo
Her finner du kontaktinfo til sentral-
styret, fylkeslederne og lokallagene
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Leder

Vi har vært inne i en pandemi med nedstengning 
og begrenset sosial kontakt over lengre tid. Dette 
har slitt på våre utviklingshemmede, men også 
de pårørende. Aktiviteter har vært planlagt, invi-
tasjoner sendt ut og påmelding foretatt. Så kom 
beskjeden fra myndighetene – vi må igjen redusere 
antallet som kan være sammen, og ha færre 
nærkontakter. Pandemien har skapt frustrasjon og 
angst hos mange.

Dette er viktige aktiviteter som skaper sosiale 
møteplasser for utviklingshemmede. Som  
organisasjon må vi jo bare gå på med friskt mot, 
planlegge på nytt og håpe på at vi kan gjennomføre 
aktiviteten denne gangen.

LUPE må, sammen med andre organisasjoner, stå 
på for å få bedre muligheter for ferietilbud.  
I mange tilfeller er det ikke mulig for en utviklings-

hemmet å ta ferie dersom hans/hennes pårørende 
ikke har anledning til å være med. 

I dag er det slik at en utviklingshemmet som 
trenger assistanse må dekke lønn og opphold for 
pleiere som har anledning til å være med. Men 
det er ikke alle som har en økonomi som tilsier at 
de kan dekke to-tre pleiere i tillegg til sine egne 
utgifter. Vi bør få til en ordning der det offentlige 
yter tilskudd/dekker utgifter til hjelpere under 
ferieturer.

Jeg har selv reist med min 
bror til Syden flere ganger, 
og har sett hvordan dette 
påvirker hans helse og 
humør positivt. Dette er 
opplevelser broren min 
levde lenge på.

Vi trenger bedre fritidstilbud 
til utviklingshemmede

GEIR HANSSEN 

FO
TO

: S
H

U
TT

ER
ST

O
C

K



4 5

Hvilke behov har vi som pårørende til 
særlig sårbare mennesker? Dette er 
tema i en ny undersøkelse i regi av  
Helsedirektoratet.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i pårørende til fire 
pasientgrupper som er definert som særlig sår-
bare på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelser, 
psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer. 

Informasjon om rettigheter, det å bli sett og lyttet 
til, avlastning og økonomiske støtteordninger er 
viktig for at pårørende skal kunne leve gode liv og 
fungere godt i rollen som pårørende. Mange  
opplever denne rollen som krevende og uover-
siktlig. Til tross for hjelpen fra det offentlige, er det 
ofte et misforhold mellom de pårørendes behov og 
tilbudet de opplever at de får, viser undersøkelsen.

Den viktige på rørenderollen

Dette er noen av funnene i pårørendeunder-
søkelsen 2021/2022:

Økonomi, forutsigbarhet og samarbeid
Hva er det viktigste som det offentlige kan tilby? 
Pårørendegruppene svarer litt ulikt på dette 
spørsmålet.
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Tilrettelagt transportordning 
– slik fungerer det 
Mange utviklingshemmede er ikke selv istand til å 
benytte offentlig transportmidler som buss, trikk, 
båt og tog om de ikke har med seg ledsagere.  
Da har de krav på transport.

Myndighetene har pålagt fylkeskommunene å  
tilrettelegge gode ordninger for alle med diagnoser 
og nedsatt funksjonsevne som ikke kan benytte  
offentlige transportmidler til fritidsreiser/ 
velferdsreiser. 

Dette skal søkes om via din egen kommune, og 
da må du ha med et utfylt skjema fra fastlegen.  
Dette er avgjørende om ordningen blir godkjent av  
fylkeskommunen. 

LUPE minner om at dette ikke er en felles nasjonal 
ordning, det er den enkelte fylkeskommune som 
setter sine egne regler for TT-ordningen. 

 ■ Pårørende til barn og unge legger vekt på  
økonomisk støtte i større grad enn de andre 
pårørendegruppene (55 prosent). 

 ■ De som er pårørende til skrøpelige eldre, legger 
større vekt på forutsigbarhet i tjenestene.

 ■ Pårørende til de med alvorlige psykiske lidelser 
eller rusproblemer legger noe mer vekt på bedre 
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten.

Tilrettelegging for å klare rollen
Omtrent halvparten av pårørende har behov for 
støtte for sin egen del. 

 ■ Andelen er større blant kvinner (55 prosent) enn 
menn (38 prosent). Tidligere undersøkelser har 
vist at kvinner er de som i størst grad påtar seg 
omsorgsansvar.

 ■ 40 prosent av respondentene i undersøkelsen 
svarte at de har behov for tilrettelegging på 
jobb/i studier som følge av sin innsats som 
pårørende.

 ■ 61 prosent av de pårørende til barn og unge for-
teller at de har behov for tilrettelegging. Tallet 
ligger mellom 30 og 42 prosent i andre målgrupper.

Hva er viktig for deg?
Flere respondenter forteller at de lenge har gått 
«under radaren» som pårørende, i betydningen at 
det har tatt lang tid å bli identifisert som pårørende 
med egne behov. Dermed forblir deres egen rolle 
og egne behov som pårørende usynlig for helse- og 
omsorgstjenestene. 

I mange tilfeller er ikke tjenestene klar over den 
omsorgsbelastningen de pårørende står i, verken 
økonomisk, praktisk eller emosjonelt. En av de 
pårørende som ble intervjuet sier det klart og  
enkelt: – Helse- og omsorgstjenestene må spørre for 
å kunne få innblikk i hva pårørendes behov er.

Viktigheten av å bli sett og hørt
Hva er en god arbeidsdeling mellom helsetjenesten 
og de pårørende? En riktig arbeidsdeling kan gi rom 
for å kunne være en pårørende slik man ønsker, 
og mener er best for den man er pårørende til og 
resten av familien.

Aktuelt
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Vervekampanje 2022
Den beste ververen vil bli premiert, og det 
blir også gitt premier etter verving av 5 og 
10 nye medlemmer.  
 
Send innmeldinger via nettsiden 
https://lupeorg.no/medlemskap eller  

 post@lupeorg.no

Oppgi navnet på ververen, og hvem det 
nye medlemmet er.
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Flere pårørende forteller at de opplever bevis-
byrden som tung når det gjelder å skulle synlig-
gjøre sin egen innsats. Det kan være vanskelig å 
kommunisere godt med tjenesteapparatet om hva 
ens egen pårørendeinnsats består i, og finne gode 
løsninger for hvordan arbeidsdelingen kan være.  
I tillegg oppleves det noen ganger vanskelig å  
synliggjøre overfor tjenestene hva man bidrar med.

Behovet varierer 
Behovene man har som pårørende er i stadig  
endring. Flere respondenter har doble omsorgs-
roller eller en hel rekke av kryssende pårørende- 
relasjoner, for eksempel både til ektefelle, barn og 
gamle foreldre. 

Hver situasjon og hvert tilfelle kan oppleves som 
unikt, og kan dermed være like utfordrende å 
manøvrere i, selv om man «kjenner systemet» og 
har pårørendeerfaring.

Uoversiktlige rettigheter
Pårørende synes det er vanskelig å vite hva de har 
rett på, hvilke muligheter som finnes i hjelpeappa-
ratet, både for den de er pårørende til og dem selv. 

 ■ En oppfølging av regjeringens 
pårørendestrategi og handlingsplan  
«Vi – de pårørende» (2020).

 ■ Helsedirektoratet fikk gjennomført  
undersøkelsen via Opinion.

 ■ Man har tatt utgangspunkt i pårørende 
til fire pasientgrupper som er beskrevet 
som særlig sårbare i Nasjonal helse- og 
sykehusplan og pårørendestrategien: 
barn og unge, personer med alvorlige 
psykiske lidelser og rusproblemer, 
personer med flere kroniske lidelser og 
skrøpelige eldre.

 ■ Arbeidet med pårørendestrategien 
fortsetter til 2025. Den inneholder 6 
innsatsområder og tiltak som skal bidra 
til at pårørende får anerkjennelse og blir 
bedre ivaretatt.

Pårørendeundersøkelsen 2021/2022

Nå som samfunnet har åpnet opp etter 
pandemien, er aktivitetene i fylkes- 
lagene rundt om i landet i full gang. 
LUPE Agder har planlagt mange fine 
aktiviteter for medlemmene i 2022.

September: 
«Knutebu» Eikerapen i Åseral: Årets største utfart 
for medlemmene blir hyttetur til «Knutebu»  
Eikerapen i Åseral 16-18. september 2022. Det blir  
aktiviteter i området som har skog, vann og tur- 
veier og mer. Det blir også kveldskos ved bålpanna.
 
Hytta ligger i nærheten av Eikerapen Gardshotell. 
Her er det plass til 14 personer, så her må man være 
rask med påmelding. På denne turen er det satt en 
egenandel på 500 kroner per medlem.

Oktober: 
Høstens likemannsamling for medlemmer og andre 
interesserte holdes på Mandal Hotell den  
21. oktober.

November: 
Medlemsmøte 15. November 2022 kl.17.00 holdes i 
Gamle Raadhus, Kristiansand. 
Mere informasjon kommer til medlemmene om 
disse to møtene senere, men hold av dato.

Har du spørsmål? 
Sekretær/turansvarlig Inger-Lise Hodne:  

 466 34 419   inger-lise.h.h@outlook.com

Leder Synnøve Tisland:  
 924 19 625

LUPE AGDER: Fra venstre Kirsten Aamlid Haraldstad, Ådne Rossevatn, Synnøve Tisland, Stephen Matthew Brownog Inger-Lise Hodne. 

Aktiviteter for LUPE Agder
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Noen har fått tildelt informasjonsmateriell og 
tilbud om kurs eller pårørendeskoler tidlig i et 
pårørendeløp. 

De beste eksemplene er der pårørende har møtt 
dedikert personell som har tatt ansvaret med å tilby 
informasjon, svare på spørsmål og hjelpe dem med 
å navigere i helsetjenesten og hjelpeapparatet for 
øvrig. Men dette har få opplevd. Mange pårørende 
bruker derfor mye tid og energi på å søke  
informasjon om muligheter og rettigheter.

Mange trenger avlastning
Pårørende kan ha rett til avlastningstiltak for å lette 
omsorgsbyrden. Avlastning kan være ulike ting, 
som for eksempel avlastning i hjemmet eller på 
institusjon, korttidsopphold, praktisk bistand eller 
dagsenter.

 ■ I pårørendeundersøkelsen svarer 45 prosent av 
respondentene at personen de er pårørende til, 
har ett eller flere av de nevnte tilbudene. Men 
det er også mange som savner informasjon om 
hva de faktisk har rettigheter til. 

 ■ 32 prosent av de som svarte har oppsøkt  
informasjon om det å være pårørende.

 ■ Kun 2 av 10 kjenner pårørendesiden på Helse-
norge.

Tillit til helse- og omsorgstjenesten
Litt over halvparten av respondentene sier at de har 
tillit til at personen de er pårørende til, får riktig 
hjelp, får tjenestene han/hun har krav på,  
tjenester av god kvalitet og tjenester gitt av  
kompetent personell. 

Undersøkelsen viser at en del pårørende er uenige, 
og mangler tillit til disse forholdene ved helse- og 
omsorgstjenesten. Dette gjelder først og fremst 
pårørende til noen med alvorlige psykiske lidelser 
eller rusavhengighet.

Kilde: 
Helsedirektoratet (2022). Pårørenderollen kan 
være krevende og uoversiktlig: https://www.helse-
direktoratet.no/nyheter/parorenderollen-kan-vaere-
krevende-og-uoversiktlig
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Utmerkelsen henger høyt og er få forunt. 
Her er LUPEs æresmedlemmer.

Æresmedlemskap er LUPE sin høyeste utmerkelse 
og gis for ekstraordinært arbeid for vår gruppe. 
Dette tildeles etter forslag på kandidat fra styret, 
eller et fylkeslag sin innstilling.

Æresmedlemmene i LUPE

IVAR TOLSTAD 
Telemark/Buskerud

Kriteriene er:
 ■ Lang fartstid i LUPE, minst 20-25 år med aktivt 
medlemskap i foreningen.

 ■ Kandidaten har utøvd sitt virke utover det som er 
forventet av et medlem eller en tillitsvalgt.

 ■ Personen har på en fremragende måte, og 
over lang tid gjort en ekstraordinær innsats for 
foreningen.

Beslutningen om æresmedlemskap gjøres av styret 
og utnevnelsen overrekkes på førstkommende 
landsmøte evt. Andre feiringer etter utnevnelsen. 

Her er LUPE sine æresmedlemmer i  
kronologisk rekkefølge:

HELGA JØRGENSEN ERNA DRØNNESUND THOR HENRIKSEN 
Oslo

OLE KRISTIAN  
BERNTSEN

PETTER TOMREN 

2013

2014

2015

2016

2017 2019

2020

TURID JAHREN ASTRID AARØ ENGEN
Møre og Romsdal

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

Hans Nielsen Hauges gate 44 A
0481 OSLO

Tlf. 23 40 08 00 - www.rrd.no

Dagsenter       Bolig       Avlastning

Et godt sted å være
Radarveien 100, 1152 OSLO  - Tlf. 23 38 34 00 - www.radarveien.no

Hans Nielsen Hauges gate 44 A
0481 OSLO

Tlf. 23 40 08 00 - www.rrd.no

Dagsenter       Bolig       Avlastning

Et godt sted å være
Radarveien 100, 1152 OSLO  - Tlf. 23 38 34 00 - www.radarveien.no

Hans Nielsen Hauges gate 44 A
0481 OSLO

Tlf. 23 40 08 00 - www.rrd.no

Dagsenter       Bolig       Avlastning

Et godt sted å være
Radarveien 100, 1152 OSLO  - Tlf. 23 38 34 00 - www.radarveien.no

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO 
Tlf. 962 09 666 

Hans Nielsen Hauges gate 44 A 
0481 OSLO 

Tlf. 23 40 08 00

Sandhorngata 43 
8008 BODØ 

Tlf. 75 56 51 20

Nessveien 15
9357 TENNEVOLL
Tlf. 77 17 69 00

Vaktmesterservice Innlandet AS
v/OBOS Eiendomsforvaltning AS 

Storgata 51, 2414 Elverum
Tlf. 400 07 044

Avd for vernepleierutdanninga 
6402 MOLDE    Tlf. 71 21 40 00

Re Elektroinstallasjon AS 
Revetalgata 6 

3174 REVETAL
Tlf. 33 06 24 34

.

Langelandsvegen 1. 6010 ÅLESUND
Tlf. 70 31 41 00

Structor Lillehammer AS 
Fåberggata 116

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 932 43 076

Vei og Asfalt AS
Bakkeveien 2A 

3055 KROKSTADELVA 
Tlf. 905 38 237 

Stiftelsen Våler Bo og 
servicesenter

Vålertunet 1
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 908 24 512

Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Notenesgt 9, 6002 ÅLESUND
Tlf. 70 10 42 60

Helle Ravnsborg
Kirkegata 66, 2609 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 13 31
Landsbyveien 34, 3158 ANDEBU 

Tlf. 33 44 41 00

Utgjør en forkjell 
BLI VERNEPLEIER! 
 
Bachelor i vernepleie, heltid. 
Studiested: Harstad 
Høsten 2022 

Søknadsfrist: 1. mars/15. april 2022 via  
Samordna opptak
Mer info: uit.no
E-post: studie-hf-ivp@hjelp.uit.no
Telefon: 776 44 000

Annonser

Jobberiet AS
Stasjonsveien 27

1940 BJØRKELANGEN

Einavegen 1942
2843 EINA 

Tlf. 61 15 94 50

Kapellveien 
habiliterings-

senter 
Kapellv. 6

0487 OSLO 
Tlf. 22 79 73 00

Mesterrør AS
Trekanten 8 

7604 LEVANGER 
Tlf. 74 08 26 88

Ylivegen 7 - Gullhagen
3570 ÅL 

Tlf. 32 08 59 00

Lierstranda 
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 84 94 90

Tiurn Konsulent-
tjenester 

Hans N H Ording
Brøderudvegen 763 

2211 KONGSVINGER
Tlf. 922 14 595

Birkeland 
Bruk AS 
Fiboveien 20

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 33 33

Stakkevollvegen 110 
9010 TROMSØ 
Tlf. 77 66 25 00

Schmitz Cargo-
bull Norge AS

Hovinmovegen 4
2060 GARDERMOEN 

Tlf. 23 96 14 00

Svanholm 
Glass AS 

Svedalsvegen 16 
7563 MALVIK 

Tlf. 905 63 508

Älvsbyhus 
Norge AS

Ekholtveien 114
1526 MOSS 

Tlf. 69 23 54 40

Dekorbetong 
Ågnesgjerpet 32 

6040 VIGRA
Tlf. 970 00 690

PrivatMegleren 
Solli & Partnere 

Askerveien 50 
1384 ASKER

Tlf. 400 02 332

Tertnes 
Entreprenør AS

Eidsvågveien 150
5105 EIDSVÅG I ÅSANE

Tlf. 55 39 55 00

Harestua 
Miljø AS 

Mauravegen 99 
2032 MAURA

Tlf. 63 99 50 50
Vestbyveien 29
1540 VESTBY 
Tlf. 64 98 30 40

Sårheim 
Transport AS
Gaupåsvegen 256 
5265 YTRE ARNA

Tlf. 900 46 501

BH Bygg 
Eidfjord
Blurneslia 12 

5783 EIDFJORD 
Tlf. 996 13 975

Haugesund
Industrigaten 16

5537 HAUGESUND
Tlf. 52 70 36 36

G & H Skjelnes 
Entreprenør AS 

Seimshagen 30 
5472 SEIMSFOSS

Tlf. 53 48 01 80

Norspray AS 
Maskinveien 10

4033 STAVANGER
Tlf. 51 22 07 00 Søren Øvretveits veg 9, 4350 KLEPPE 

Tlf. 51 78 51 00

Hurum Mølle 
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 32 79 80 06

Takringen AS
PB 4134Gulskogen
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Kolldalsvegen 7 E 
4700 VENNESLA 
Tlf. 38 15 90 62

Haagensen Holding
Enebakk AS

Byggveien 30
1912 ENEBAKK
Tlf. 940 01 313

Lås & 
Prosjekt AS 
Baker Østbys vei 5

1351 RUD
Tlf. 469 48 806

Inntre AS 
Bogavegen 7 

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 07 20

Stensli 
Gjenvinning AS
2381 BRUMUNDDAL 

Tlf. 468 15 000

Bjørvik & 
Haugen AS 

Nordre Kullerød 17C 
3241 SANDEFJORD 

Tlf. 33 47 91 10

Pettersen 
Maskin AS 
2634 FÅVANG 
Tlf. 480 43 118

Herangtunet 
Boutique Hotel 

Norway 
Vølbusvegen 17

2940 HEGGENES 
Tlf. 61 34 16 65

Assemblin 
Norge 

Bjørnstadmyra 7 
1712 GRÅLUM 

Tlf. 09 030 

Johnstad 
Maskin AS

Skulestadtunet 28 
5710 SKULESTADMO

Tlf. 905 43 088

Kalvenes VVS
Langarinden 1, 
5131 NYBORG
Tlf. 55 36 66 44

Apex Fysioterapi
Helsesenteret, 

Sandvågshaugen 1 
9180 SKJERVØY 

Tlf. 918 03 315

Horten Skips-
reparasjoner AS 
Nedrevei 8 Karljohansvern 

3183 HORTEN 
Tlf. 33 03 53 87

O. K. Andersen 
Byggautomasjon AS

Fjellveien 18 
1470 LØRENSKOG

Tlf. 469 16 236

Schweigaardsgate 14 
9217Grønland 
Tlf. 962 09 666 Byggnings-

lageret AS 
Skjebergveien 169D

1743 KLAVESTADHAUGEN
Tlf. 69 13 61 00

Hermansen 
Maskin AS 

Brekka 4
3077 SANDE I VESTFOLD 

Tlf. 33 77 92 69

Hardangervidda 
Fjellandsby AS 

Fetvegen 81 
5785 VØRINGSFOSS

Tlf. 975 31 088

Jevnaker Elektriske 
Forretning A/S

Storg. 21 
3520 JEVNAKER 
Tlf. 61 31 11 99

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40

Motorsenteret 
Heidal AS 
Ysterivegen 5 
2676 HEIDAL 

Tlf. 61 23 34 00

Dokka 
Begravelsesbyrå AS

Bårlivegen 66 
2870 DOKKA

Tlf. 61 11 20 00

NK 
Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B 

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

Bergsli & 
Sønn AS 
Karimoen 24A

2743 HARESTUA 
Tlf. 976 82 533

Nannestad 
Bygdeservice SA 

Teiealleen 3
2030 NANNESTAD

Tlf. 63 99 71 50

Asas 
Sertifi sering AS 

Thorøyaveien 21 
3209 SANDEFJORD 

Tlf. 33 06 05 00

Tverrveien 32 C
Langelandsveien 17

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 11 29 10

Stavåsen
7200 KYRKSÆTERØRA 

Tlf. 948 34 929 

Tørresvik 
Gård

Tørresvik 6 
8214 FAUSKE 
Tlf. 900 95 749

Øystein 
Tvedt AS

Sandbrekketoppen 30 
5224 NESTTUN
Tlf. 55 92 23 70

Nittedal 
Stasjonsveien 69
1482 NITTEDAL 
Tlf. 67 07 21 61

Trysil
Vestsideveien 6 
2420 TRYSIL 

Tlf. 62 45 76 60

Steinfjorden 
Sjømat AS

Alstad 61 
8360 BØSTAD 
Tlf. 918 05 822

Aktivklinikken 
Lillehammer as 

Nordseterveien 45 
2618 LILLEHAMMER

Tlf. 417 56 000

Norplay AS
P. A. Gloslis vei 16
1654 SELLEBAKK

Tlf. 455 05 859

Klavenes 
Industriservice AS 

Bentsrudsvingen 2
3083 HOLMESTRAND

Tlf. 982 21 831

Ditt Apotek 
Skiptvet Apotek 

Storveien 7 
1816 SKIPTVET 
Tlf. 69 87 77 74

Jernbanegata 7
3916 PORSGRUNN

Tlf. 952 98 810

Levanger Fotterapi 
Eva Røssing

Håkon den godes gate 9
7600 LEVANGER 

Tlf. 995 35 285

Heis1 
Tromsø AS 
Strandveien 90
9007 TROMSØ 
Tlf. 77 68 36 20

Sandefjord 
Tannregulering AS

Kilgata 9 
3217 SANDEFJORD 

Tlf. 33 46 34 40

Schweigaardsgate 14 
9217Grønland 
Tlf. 962 09 666 

Annonser
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CRPD – FNs konvensjon om menneskerettigheter
Opplæring er nøkkelen
Artikkel 4 i FN-konvensjonen om CRPD omhandler 
myndighetenes forpliktelser. Disse omfatter blant 
annet retten til inkludering, tilrettelegging, bruker-
medvirkning og opplæring. 

– Dette er rettigheter man vet er forsømt i dag. 
Har du noen tanker om hvordan lovfestet CRPD kan 
bidra til en forbedring? 

– Eksempelvis er det slik at staten Norge sitter 
med hovedansvaret, men for å sikre rettighetene 
for den enkelte er det nødvendig med god  
opplæring både i kommunene og innen helse-
vesenet. For å kunne følge opp disse rettighetene, 
er det helt grunnleggende med god kunnskap om 
CRPD, sier Berge.

Den nødvendige opplæringen gjelder både de  
ansatte og de som får tjenester. 

– En annen viktig forpliktelse er at staten Norge 
må tilpasse de andre lovverkene som man alt har 
laget, slik at disse ikke er i strid med CRPD, sier Berge.

Her kan du laste ned den norske versjonen av  
Konvensjon om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne: https://www.regjeringen.
no/contentassets/26633b70910a44049dc065af217
cb201/konvensjon-om-rettighetene-til-mennesker-
med-nedsatt-funksjonsevne.pdf
 
Vil du vite mer?

 ■ NAKU har et eget område i kunnskapsbanken 
om CRPD, der finner du nyttig fagstoff og  
ressurser knyttet til temaet. Her finner du dette: 
https://naku.no/kunnskapsbanken?t=274

 ■ Budir kom i fjor ut med en veileder om CRPD. 
Det overordnede målet med denne er å bidra til 
at personer med utviklingshemming og deres 
familier får leve gode liv i tråd med egne forut-
setninger, ønsker og behov. Formålet er å bidra 
til kunnskapsbasert praksis, riktige prioriter- 
inger, god samhandling og redusert uønsket varia-
sjon i kommunene. Her finner du veilederen: 
https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/crpd/

 ■ Helsedirektoratets veileder «Gode helse- og 
omsorgstjenester til personer med utviklings-
hemming « inneholder også mye relevant infor-
masjon. Her finner du veilederen: https://www.
helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-
omsorgstjenester-til-personer-med-utviklings-
hemming/om-veilederen

Mandag 30. mai ble den årlige rundebords- 
konferansen mellom regjeringen og organisasjoner 
for personer med funksjonsnedsettelse avholdt.

Inkorporering av CRPD, koronaepidemien 

og smitteverntiltak for personer med funksjons-
nedsettelse og stortingsmelding om rettighetene til 
personer med utviklingshemming, var tema som 
ble drøftet.

 ■ CRPD er forkortingen av den engelske 
setningen, Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities.

 ■ Den norske oversettelsen er:  
Konvensjon om rettighetene til  
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 ■ Den ble vedtatt av FNs generalforsam-
ling 13. desember 2006, undertegnet av 
Norge i 2007 og ratifisert i 2013.

 ■ Konvensjonen skal bidra til å motvirke 
diskriminering på grunn av nedsatt  
funksjonsevne.

 ■ CRPD skal sikre respekt for de  
gjeldende sivile, politiske, økonomiske, 
sosiale og kulturelle rettigheter til  
mennesker med nedsett funksjonsevne.

CRPD FN-konvensjonen

CRPD tema på rundebordskonferansen

Norge ratifiserte FN-konvensjonen som 
handler om rettighetene til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i 2013.  
Og dagens regjering har sagt de vil at 
CRPD skal gjelde som norsk lov.  
Hva innebærer dette?

Menneskerettigheter er viktige. De skal blant  
annet sikre retten til å være ulik, ha beslutningsrett 
over sin egen tilværelse og ha et godt og verdig liv. 
Landets kommuner har et selvstendig ansvar til å 
etterleve disse menneskerettighetene. Dette skal de 
gjøre i form av tilrettelagte tjenester og tilbud, ikke 
minst til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det viser seg at det er varierende kunnskap i  
kommunene om hva disse rettighetene går ut på, og 
hvordan disse skal følges opp. LUPE erfarer at mye 
svikter, og er i dialog med kommuner om hvordan 
de best kan følge opp rettighetene og levere bedre 
tjenesteytelser.

Hva innebærer CRPD?
Under Lupen har bedt NAKU (Nasjonalt kompe-

tansemiljø om utviklings-
hemming) om å forklare 
hva FN-konvensjonen 
innebærer. 

– Formålet til CRPD er å 
vise til at også mennesker 
med funksjonsnedsettelse, 
inkludert personer med 
utviklingshemming, har like 
rettigheter som alle andre 
som ikke har en funksjonsnedsettelse. Historisk 
har vi sett i Norge at ikke alle med utviklings- 
hemming får oppfylt sine rettigheter, forklarer 
seniorrådgiver Kim Berge ved NAKU.
 
Hvorfor er det viktig å lovfeste konvensjonen?
Dagens regjering har sagt at de ønsker at CRPD skal 
gjelde som norsk lov. Dette er stadfestet i Hurdals-
plattformen for Støre-regjeringen som ble utnevnt 
høsten 2021. 

– Støre-regjeringen vil med dette legge tyngre 
føringer for staten og kommunene til å sikre at alle 
med utviklingshemming får de rettighetene de har 
krav på. Dette gjelder innenfor alle livets områder. 
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KIM BERGE 
Seniorrådgiver
FOTO: NAKU
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Hvorfor er det slik at den kommunale 
helse og omsorgstjenesten ikke klarer å 
opprettholde et godt helse og omsorgs- 
tilbud og hva gjør dette med de 
pårørende? 

TEKST: HEGE LALID 

Som mor til en ung mann 
som har en sammensatt 
og komplisert funksjon-
snedsettelse, har livet 
vært en kamp for å sikre 
at sønnen min skal få den 
oppfølgingen og behand-
lingen han har behov for. 
 

Denne kampen har påvirket familielivet i så stor 
grad at jeg noen ganger har undret meg over  
hvordan vi har holdt ut. Bryter jeg sammen, er det 
ingen andre som vil ta samme kampen videre. 

Jeg har vært så heldig og hatt et privat tjeneste-
tilbud til min sønn i 14 år. I løpet av denne tiden 
har kommunen prøvd å 
presse oss til å velge et 
kommunal tjenestetilbud 
istedenfor, men tidligere 
erfaring har vist at dette 
ikke har vært godt nok 
og derfor har jeg nektet 
å bytte ut det private til-
budet for sønnen min. Jeg har nektet å akseptere 
det jeg anser som tvangsflyttinger i årevis. 
Min sønns sak har nok havnet på pulten til topp-
ledelsen i helse og velferd mer enn en gang. 

Stavanger kommune har i mange år satt bort de 
mest kompliserte brukerene til private leverandører 
fordi de ikke har hatt god nok kompetanse selv. 

Et eksempel på dette finner man blant annet i den 
mye omtalte Hanne Hjorteland-saken. Kampen-
saken, som endte med at Jonny Risvik ble torturert 
til døde, var nok et eksempel på kommunal svikt. 
For 2 år siden klarte kommunen å få meg til å tro 
på at de endelig kunne etablere et like bra tilbud 
som det min sønn hadde i 14 år. Etter en langvarig 
prosess møtte jeg kommunale helse- og velferds 
byråkrater som klarte å overbevise meg om at de 
endelig hadde forstått hva som måtte til. Tilsyne-
latende tok de til seg all kunnskap og historie som 
var nødvendig for å forstå hva som måtte til for å 
ivareta sønnen min på en god og forsvarlig måte. 
Det var åpne linjer, god dialog og ekte engasjement. 

Som mor kjente jeg på en trygghet og takknem-
lighet for at mine kamper hadde båret frukter. Jeg 
ble lovet «gull og grønne skoger», og det var nesten 
så jeg følte jeg hadde vunnet i lotto. Jeg begynte å se 
for meg en framtid der jeg «bare» skulle være mor. 
Det var en lettelse. 

Det nye tjenestetilbudet skulle bestå av et godt 
miljøterapeutisk tilbud, og det var en god kunn-
skapsoverføring fra privat leverandør til det kom-
munale tjenestetilbudet. Jeg koste meg med å bistå 

med å innrede leiligheten 
og deltok med kunns-
kapsoverføring. Alt så ut 
til å gå den rette veien. 

Den positive utviklingen 
varte rett over 1 år før det 
raknet, og på nytt opp-

levde vi oss som krenket, såret, ydmyket og lurt Det 
miljøterapeutiske tilbudet forsvant, og tilbudet ble 
redusert til et oppbevaringstilbud.

Langturnusen til de ansatte er plutselig blitt borte 
og er blitt erstattet med kort turnus. Dermed må 
min sønn forholde seg til mellom 15 og 20 personer 
i løpet av en uke, Det foregår uhjemlet tvangsbruk 

daglig, uten noen videre vurderinger fra de faglig 
ansvarlige. 

Den manglende faglige kompetansen kommer godt 
til uttrykk når min sønn må forholde seg til unge 
og uerfarne assistenter. Jeg prater med sønnen min 
daglig, og han ytrer ofte et ønske om å få flytte. 
Periodevis har han tryglet meg om å få flytte hjem. 
Han trives ikke, og dette vises igjen i hans atferd. 
Som mor i denne situasjonen, må jeg ta enda en 
kamp nå. Dette blir en kamp som Stavanger  
kommune, i påhør av både fastlege og advokat, 
lovet meg ikke skulle være nødvendig. Målet på 
sikt var jo at jeg skulle få lov å være «bare» mor og 
slippe å kjempe mer. 

Nå er dialogen borte, og kommunen er i gang med 
sine forsvarstaler. Det som er typisk er hvordan 
den kommunale atferden endrer seg. De fleste 
pårørende er godt kjent med det kommunale 
språket. Virksomhetslederen skriver slik til meg i 

et brev: «Vi ser selvsagt at du som engasjert mor vil 
det beste for din sønn» . Dette er en typisk  
kommunal sjargong hvor byråkratiet tilsynelatende 
ivaretar pårørendeperspektivet gjennom en dårlig 
skjult krenkelse. 

Jeg blir nok en gang sett på som djevelens  
advokat fordi jeg må kjempe for å sikre min sønns 
ve og vel. Og når djevelens advokat kommer fram, 
er det ikke uvanlig å bli møtt med kommentarer 
som: «Mor må gi oss arbeidsro» , «Mor er et  
forstyrrende element». 

Det oppleves som om kommunen ønsker å kneble 
meg gjennom en kombinasjon av krenkelser og  
argumenter som ikke handler om å ivareta min 
sønns behov og tilstand på en faglig forsvarlig måte. 

Hva må til for å opprettholde de gode tjeneste- 
tilbudene slik at pårørende slipper disse kampene?  
Å være pårørende er ikke for pyser, det er sikkert  
og visst.

Hva må til for å opprettholde 
de gode tjenestetilbudene, 

slik at pårørende slipper disse  
kampene? Å være pårørende er ikke 
for pyser, det er sikkert og visst.

Stavanger kommunen har nå valgt å innhente 
veiledning fra den tidligere leverandøren av  
tjenestene.

– Jeg merker tydelig på min sønn at situasjonen 

er noe bedre. Men de har absolutt en lang vei å gå. 
Hvor svikten ligger i slike situasjoner kan nok bestå 
av mange elementer. Jeg tenker det er viktig å  
identifisere raskt hvor ting går galt, sier Hege Lalid.

– Situasjonen er blitt litt bedre

– Stavanger kommune avler  vanskelige pårørende
Debatt

HEGE LALID
Foto: Peter Figuieredo

LILY KALVØ
Redaktør Under Lupen

Har du noe 
på hjertet?
Vi vil gjerne høre fra deg! 
Send inn tips og innspill  
til: 
   917 95 050 

 redaktor@lupeorg.no
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Om lag 85 deltagere koste seg stort i Oppdal.  
Turer i flott natur, matkurs med Unge Kokker og 
julebord om kvelden var blant høydepunktene i det 

Weekendtur til Oppdal med 
matkurs, turer og julebord

GODE SAMTALER: Sosialt samvær sto også på dagsorden. 
Det er fint å dele erfaringer og tanker. 

DEILIGE MATRETTER: Kursdeltagerne lærte å lage flere 
flotte matretter sammen med representantene fra Unge  
Kokker.

Dansegalla i Skaugdalen grendahus ble 
igjen arrangert av pårørendeforeningen 
Livsgleden i Rissa med sponsing fra 
LUPE Trøndelag 

TEKST: ANNVEIG TRONSTAD. FOTO: ROAR FIKSDAL 

På fredag 29. oktober kom det minibusser og biler 
hit fra hele Indre Fosen, fra Åfjord og til og med fra 
Malm med glade og forventningsfulle festdeltagere 
for å danse og spise god mat. Det var over 100 per-
soner samlet. Det føltes ekstra godt etter ett år uten  

Dansegalla  
i Rissa

Musikk og dans er noe som gleder de utviklingshemmede. 

arrangementer. Her ble det gjensynsglede og  
klemmer, hjelpsomhet og god prat. Roar Fiksdal 
ønsket velkommen, og kunne fortelle at alt var 
som før. Samme sted, samme gode hjelpere på 
kjøkkenet, samme musiker og ikke minst samme 
kokken fra Råkvåg sykehjems gode kjøkken som 
stilte frivillig opp og laga den samme velsmakende 
kjøttgryteretten med tilbehør! 

Da de første tonene fra scenen med Kåre Petter 
Sundet ble spilt og sunget, var gulvet fylt med  
danseglade festdeltagere. Den eldste fra BoA 
Leksvik var 93 år, og rullestol var ingen hindring på 
dansegulvet. For en opplevelse og se nettopp livs-
gleden hos alle! Så var det et kakebord en ikke har 
sett maken til på lenge. Alt på dugnad og frivillighet 
for å glede mennesker med andre forutsetninger, 
men med forskjellige evner og kunnskaper, det er 
bare å applaudere! En kan fødselsdato på nesten 
alle, og gratulerte med vel overstått eller med dager 
som kommer, og spiller trekkspill uten noter i 
leiligheta si. Flere entret senen her i Skaugdalen for 
å synge sammen med Kåre Petter, Det var Anja og 
bror Velle, Reidun og Christina som sang flott med, 
mange har vel hørt og sett de i «Go stæmning» 
forestillinger før. Så ble det loddsalg, det hører 
med. Så godt sont alle butikkene i Rissa hadde gitt 
flotte gaver til premier, og det ble mange! Tusen 
takk for støtte! 

Det ble hurrarop og glede hver gang lodd ble  
trukket ut! Fruktkurvene var særdeles populære. 

Etter loddtrekkinga ble det dans og sang igjen 
før det ble avslutning i 22-tida. 

Å få til denne kvelden ble det jo en utfordring for 
BoA i disse sparetider, men her trådde frivillige, 
støttekontakter, verger og pårørende til. Det var så 
flott å se så mange feststemte deltakere i lag, og å få 
være i de trivelige lokalene til Skaugdalen.

Det ble en utrolig flott og vellykket dansegalla, og 
en stor takk til Oddny Lillevik og alle i Livsgleden 
for nok en gang å få til et godt arrangement, rik på 
minner og trivsel! 

Siden sist

vellykkede arrangementet, som gikk av stabelen  
19. november 2021 i regi av LUPE Trøndelag. 
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En Sintef-rapport viser hvordan seks 
kommuner har lagt til rette for at  
utviklingshemmede kan kjøpe eller 
bygge sin egen bolig.

Det å eie sin egen bolig er et viktig mål i den norske 
velferdspolitikken. Husbankens finansieringsmod-
ell skal gjøre det mulig for mange utviklings- 
hemmede å kjøpe bolig på det ordinære bolig-
markedet, eller bygge. Men veien til å eie sin egen 
bolig kan være kompleks og krevende, til tross for 
at mange private utbyggere framstår som velvillige 
og imøtekommende.

– Både mulig og attraktivt for 
utviklingshemmede å eie sin 
egen bolig

Kommunene kan spille en viktig rolle gjennom god 
tilrettelegging, for eksempel ved at beboerne kan få 
muligheten til å leie først og evt. kjøpe senere, eller 
ved å koordinere viktig informasjon og veiledning 
på tvers av etater i kommunen. For det er attraktivt 
for mange utviklingshemmede å skaffe seg bolig på 
det ordinære boligmarkedet hvis det legges til rette 
for det, bekrefter rapporten.

– Man bør tenke nytt om hvordan man utvikler og 
tilbyr boliger til utviklingshemmede, sier Sintef- 
forsker Karin Høyland, som er prosjektleder i 
SINTEF Community og medforfatter i rapporten 

«Likestilt, normalisert og inkludert? Erfaringer med 
kjøp av egen bolig for utviklingshemmede». 

Slik kan boligfloken løses
Rapporten presenterer erfaringer med både prosess 
og boligløsninger i seks kommuner: Trondheim, 
Stjørdal, Stange, Tromsø, Bergen og Bærum.

Casene ble valgt ut fordi de i disse prosjektene har 
prøvd nye måter å jobbe på sett i lys av mulighetene 
utviklingshemmede har for å kunne kjøpe og eie 
egen bolig. 

Noen hovedpunkter hentet fra rapporten:
 ■ Kjøp av bolig bidrar til å redusere boligkøen 
og er generelt en positiv opplevelse.  
I all hovedsak kan man si at det at utviklings- 
hemmede kan kjøpe seg inn i allerede  
prosjekterte boligprosjekter bidrar til å gjøre det 
enklere å skaffe boliger til målgruppen. Dette 
dreier seg i all hovedsak om kjøp av ordinære, 
universelt utformede boliger, samt i noen  
tilfeller kjøp av baseareal eller fellesareal.  
Det kommer fram at samarbeid med utbyggere 
generelt er en positiv opplevelse for både  
kommune og foreldre.

 ■  Skaffe bolig er bare en liten del av hele  
bildet. Husbankens støtteordninger fungerer  
etter hensikten, og det er ingen grunn til at  
kommunen ikke skal anbefale utviklings- 
hemmede selv å kjøpe bolig. Det er imidlertid 
viktig å understreke at oppgaven ikke er løst ved 
å skaffe boligene. Man skal finne boligløsninger 
som gir en god hverdag for beboerne – en  
løsning som samtidig gir et tjenestetilbud og en 
organisering av disse som bidrar til å støtte den 
enkeltes behov, ønsker, og utfordringer.  
Kommunen må etablere et fagmiljø som gjør at 
ansatte trives og får brukt sin faglige  
kompetanse, til glede for beboerne. Det er en 
utfordring å lete etter måter å løse tjenestene på 
som både er kvalitativt gode og økonomisk  
effektive.

 ■  Eie eller leie til eie? Kommunene prøver ut flere 
ulike eieformer – både borettslag og selveier. 
Flere ansatte kan fortelle at de har et inntrykk 

av at det oppleves som en kvalitet for beboeren å 
eie sin egen bolig, at det gir en opplevelse av  
verdighet å eie selv. Andre mener at leie gir et 
like godt vern om bosituasjonen.

 ■  Tjenestetilbud og boligtilbud henger sammen. 
Fortellingene fra boligtilbudene viser hvor tett 
botilbud og tjenestetilbud henger sammen. 

 ■  Separat bolig, boliger i klynge eller bofelles-
skap. Eieformen legger ikke begrensninger på 
valg av boform. Flere kommuner har eksempler 
på foreldre som går sammen om å skaffe seg en 
tomt for å få bygd et bofellesskap. Det er også 
eksempler på at man har fått tilpasset en hel 
etasje i et boligkompleks for å etablere et  
fellesskap. 

 ■  Samspill med nabolag og bruk av nærmiljø. 
Flere av beboerne benytter seg av nærbutikk og 
service rundt boliganleggene. Dette skjer i ulik 
grad og er avhengig av funksjonsnivået.  
Men ingen har fortalt at det har oppstått nettverk 
og aktiviteter sammen med andre i nærmiljøet. 
Det fortelles imidlertid heller ikke om mange 
store konflikter eller utfordringer med å bo i et 
ordinært bomiljø.

Vil du vite mer? Rapporten kan lastes ned her: 
https://www.sintefbok.no/book/index/1300/ 
likestilt_normalisert_og_inkludert_erfaringer_
med_kjoep_av_egen_bolig_for_utviklingshemmede

 ■  «Likestilt, normalisert og inkludert?  
Erfaringer med kjøp av egen bolig for  
utviklingshemmede» er en forsknings-
rapport (2021) i regi av Sintef.  
Rapporten er finansiert av Husbankens 
tilskudd til boligsosiale tiltak.

 ■  Formålet var å presentere erfaringer 
med både prosess og boligløsning når 
utviklingshemmede kjøper egen bolig, 
eller bygger.

 ■ Hovedproblemstillinger: Hvordan kan 
kommunene støtte og bidra, og hva er 
erfaringene med de ulike løsningene?

Sintef forskningsrapporten 

FO
TO

: S
H

U
TT

ER
ST

O
C

K



20 21

Serien består av 36 lettleste, illustrerte bøker 
fulle av dramatiske opplevelser, gleder, sorger 
og humor. Perfekt for ungdom og voksne med 

lærevansker. 

Kjøp på www.skaugeforlag.no. Der finner du 
også oppgavearkene og den digitale serien 
Merkelige tider. Følg oss også på Facebook.  
Mob: 41105723 Mail: post@skaugeforlag.no

Nye Tigergjengen-bøker kommer i høst!

og humor. Perfekt for ungdom og voksne med 
lærevansker. lærevansker. 
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1 En dag får May en sms der det står noe om Lise. 

Hva står det i meldingen? 

2 Vet May om det som står i meldingen er sant?

En farlig sms

3 May sender meldingen videre til en hun kjenner. 

Hva synes du om det?

4 Ville du sendt en sånn melding videre?

JA   NEI

5 Kan du forklare hvorfor du mener det?

JA   NEI
GRATIS!

Oppgave-

ark til hver 

bok

JA   NEI

5 Kan du forklare hvorfor du mener det?
Kan du forklare hvorfor du mener det?

GRATIS! 

Digital serie

om korona 

m/opplest 

tekst

Rørleggerfi rmaet 
Lien & Co

Storgata 52 
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Bulken 
Maskin AS
Vikjavegen 910

5708 VOSS 
Tlf. 918 03 730

Trysil Rørlegger-
bedrift AS
Storvegen 47
2420 TRYSIL 

Tlf. 62 45 24 11

Edelfarm AS 
Øksengård 

8253 ROGNAN 
Tlf. 75 69 13 30

Vik 3 
4885 GRIMSTAD 
Tlf. 950 03 333 

Sport1 
Kragerø AS 

Storgata 17
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 39 25

Thorøyaveien 21
3209 SANDEFJORD 

Tlf. 405 55 976

Andebu 
Sparebank
Bankbakken 2

Tlf. 33 43 83 00

Byggnings-
lageret AS 

Skjebergveien 169D
1743 KLAVESTADHAUGEN

Tlf. 69 13 61 00

Romerike Tak og 
Membran AS

Ask 1 
2022 GJERDRUM 

Tlf. 63 99 28 89

Sport1 
Lillehammer

Kirkegata 55
2609 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 70 70

Eiker Husbygg AS
Anemoneveien 5

3050 MJØNDALEN
Tlf. 906 87 311

Entrep. 
Maskinutleie AS 

Osloveien 628 
1914 YTRE ENEBAKK 

Tlf. 468 80 000

MH Graving AS 
Haualandmarka 3B

4321 SANDNES
Tlf. 919 13 787

Rognan 
Fargehandel

Strandgata 11 
8250 ROGNAN 
Tlf. 75 69 06 50

Eidsvollveien 830 
2170 FENSTAD
Tlf. 63 90 21 35

Alimenta AS 
Jekslaveien 2

2016 FROGNER
Tlf. 67 07 38 00

Rauland 
Fjellsport AS 

3864 RAULAND
Tlf. 35 07 18 00

www.facebook.com/
raulandfjellsport

Horisonten 
Lillesand AS 

Gaupemyrheia 2
4790 LILLESAND

Tlf. 911 60 092

Vassbakk & 
Stol AS
Fotvegen 16 

4250 KOPERVIK 
Tlf. 52 85 78 30

Sport1 Beito AS 
Bygdinvegen 3764, 

Stølstunet
2953 BEITOSTØLEN

Tlf. 61 34 00 54

Elteknikk AS
Møllendalsbakken 9

5009 BERGEN 
Tlf. 455 11 555

ANONYM 
STØTTE

Ramse 
Malerservice AS 

Vatnestrømveien 3 
4730 VATNESTRØM 

Tlf. 902 70 738

Stiftelsen 
Nybo 

Flomstadvegen 1 
9151 STORSLETT

Tlf. 77 76 59 55

Karlsen 
Fargehandel AS

Gausdalsvegen 1590
2651 ØSTRE GAUSDAL

Tlf. 61 22 68 50

Haras 
Eiendom AS

Saura
8485 DVERBERG

Tlf. 952 57 610

Frekhaug 
Fysioterapi

Havnev 15 
5918 FREKHAUG 
Tlf. 56 17 14 50

Hystadv. 167 
3230 SANDEFJORD 

Tlf. 33 45 70 00

Nordre Land 
Regnskap SA 

Storgata 49 
2870 DOKKA

Tlf. 61 11 88 50

Vardegaten 17 
4876 GRIMSTAD 
Tlf. 37 25 29 50

Smiuhagan 25
2323 INGEBERG 
Tlf. 917 71 400 

NVG RØR AS

LANDSBYENE MED
PLASS FOR ALLE
Camphill-landsbyene er 
integrerte levefellesskap
hvor mennesker med ulike
behov for bistand lever 
side om side med omsorgs-
personer i en levende og
aktiv landsby.
Her er alle sysselsatt med
fellesskapets mange oppgaver; håndverk, jordbruk,
matlaging og hushold. Det legges vekt på nærhet 
til natur og mennesker, og opplæringen i dagliglivets
mange gjøremål gir verdifull erfaring videre.
Samtidig dekker arbeidet reelle behov i landsbyen.
Livet i fellesskap, arbeid, hverdag og fest danner
grunnlag for et spennende og utfordrende miljø.
I landsbyene pleies også et variert kulturliv med
teater, sang, musikk, høytidsfeiringer og utflukter.
Nye medarbeidere tilbys introduksjonskurs i lands-
bylivet og antroposofi, samt fireårig deltids Bachelor-
utdanning i helsepedagogikk og sosialterapi.
Camphill Norge består av landsbyene Hogganvik,
Jøssåsen, Rotvoll, Solborg, Vidaråsen og Vallersund
Gård. I Vallersund ligger også FRAMskolen som 
er et folkehøyskolelignende tilbud for deg mellom 
18 og 25 år som lever med utviklingshemming.
Vi ønsker deg velkommen til landsbyene!
CAMPHILL LANDSBYSTIFTELSE
Malvikvegen 1333, 7550 Hommelvik
Telefon 73 97 84 60
Epost: sekretariat@camphill.no
www.camphill.no

Camphill
NORGE

www.camphill.no

Ul
leb

er
g 

W
old

Krødsherad kommune
krodsherad.kommune.no

Hvaler kommune
hvaler.kommune.no

Eidskog kommune 
Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

Modalen kommune
modalen.kommune.no 

Ullensaker kommune
ullensaker.kommune.no

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet.
Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med  

psykisk utviklingshemming i kommunen.

Nedrevei 8, 3183 HORTEN 
Tlf. 33 03 54 70

Halsøy
Leira 5 

8665 MOSJØEN
Tlf. 75 17 40 00

J.O. Stavs veg 2, 
7088 Heimdal

Tlf. 72 83 00 00

Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA 

Tlf. 32 23 10 80
Kapellv. 6, 0487 OSLO  -  Tlf. 22 79 73 00

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Vangsveien 10
1814 ASKIM

Tlf. 976 85 239

Rusbehandling nytter!
www.phoenixhaga.no

Tlf. 69 89 82 50

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

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

Grantoppen AS
Askjemv 1, 3158 ANDEBU

Tlf. 33 43 88 88

T:  64 97 23 00
M: post@kisif.no
W: http:/kisif.no
A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
 http://tonstadbakeri.blogspot.no

Facebook: Tonstad Bakeri -  Instagram: @tonstadbakeri

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

Trolladalen 30
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 62 77 50

Åskollen
Tverrliggeren 4

3038 DRAMMEN
Tlf. 32 81 80 00

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

Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50 - www.hdb.no

Thorøyaveien 21, 3209
SANDEFJORD
Tlf. 405 55 976

www.hkregnskap.no

Trappeprodusenten AS
 6980 ASKVOLL
Tlf. 979 56 442

Vaktmesterservice
Innlandet AS

Vangsvegen 143
2321 HAMAR

Tlf. 400 07 044

Eiker Husbygg AS
Anemoneveien 5

3050 MJØNDALEN
Tlf. 906 87 311

ANONYM
STØTTE
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Nordisk  
Gasstransport AS

Ødegårdsalèen 25
2056 ALGARHEIM

Tlf. 913 80 385

www.ngtas.no

Svene  
Pukkverk AS 

Østsida 234 
3622 SVENE

Tlf. 952 61 700/710

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

AnnonserAnnonser
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Sentralstyret

Leder
Det er blitt noen endringer i styret. Nytt styre vil bli presentert i neste utgave av Under Lupen. 
Vi kan fortsatt kontaktes på   post@lupeorg.no

Nestleder
Sekretær
Kasserer Yngvar Bjarne 

Hurlen
Fallanveien 30 A 
0495 Oslo

 476 14 769  kasserer@lupeorg.no

Styremedlem Ann Jorid  
Strømholt

Nordli 2 
9300 Finnsnes

 915 99 839  medlem@lupeorg.no

1 vararepr. Magne Skjetne Amundalsv. 840 
7036 Trondheim

 992 44 720  vara1@lupeorg.no

2. vararepr. Linda Djuve Korallveien 18 
4318 Sandnes

 986 36 648  vara2@lupeorg.no

3. vararepr. Synnøve Tisland Auklandsveien 12 
4534 Marnardal

 924 19 625  vara3@lupeorg.no

Fylkesledere

Agder Synnøve Tisland Auklandsveien 12 
4534 Marnardal

 924 19 625  leder.agder@lupeorg.no

Oslo Viken Geir Hanssen Grindstuveien 36 
1349 Rykkinn

 951 07 225  leder.ov@lupeorg.no

Innlandet Else Lillian  
Njaastad

Tylldalsveien 1908 
2510 Tylldalen

 917 92 459  leder.innlandet@lupeorg.no 

Telemark Torodd Meyer Bekkhusvegen 4
3676 Notodden

 918 82 964  torodd.meyer@outlook.com

Rogaland Beathe Hebnes Hundvågveien 45 
4085 Stavanger

 51 86 13 08 
 974 14 176

 leder.rogaland@lupeorg.no 

Vestland Harald Hansen Øvre Einane 35 
6740 Selje

 57 85 99 74 
 986 49 364

 leder@lupeorg.no 

Møre og 
Romsdal

Kristin Otneim 
Aarsnes

Dalavegen 167 
6140 Åheim

 996 04 080  leder.mr@lupeorg.no

Trøndelag Reidar Sandnes Øvre Flatåsveg 1B     
7079 Flatåsen

 926 59 029  leder.trondelag@lupeorg.no

Nord-Norge Kontaktperson: 
Ann Jorid  
Strømholt

Norli 2 
9300 Finnsnes

 915 99 839  annstromholt@gmail.com

Lokallag og annet
Vanylven Kristin Otneim 

Aarsnes
Dalavegen 167 
6140 Åheim

 996 04 080  leder.mr@lupeorg.no

Vestfold Merete Bergan Neptuns vei 17
3226 Sandefjord

 911 01 625  leder.vestfold@lupeorg.no 

Hovedkontor Hans Nilsen 
Haugesgt. 44.b 
0481 Oslo

 948 89 241  post@lupeorg.no

Redaktør Lily Kalvø  917 95 050  redaktor@lupeorg.no

• Dagsenter

• Bolig og avlastning

• Barnepalliasjon

• Habilitering

Kapellveien 6, 0487 Oslo, tel 22 79 73 00
Kyrre Grepps gate 11, 0481 Oslo, tel 23 05 96 00

www.nordreaasen.no



RETUR: 
LUPE 
Hans Nielsen Haugesgt. 
44 B 
0481 OSLO

Bli medlem i LUPE! 
LUPE arbeider for full likestilling i samfunnet. Støtt arbeidet med å sikre utviklingshemmede  

rettigheter som gir dem gode og trygge bo-, arbeids- og aktivitets- og utdanningsmuligheter. 
  

Meld deg inn i LUPE. Årskontigenten er kun kr. 200,- 
 

Slik gjør du det:
Via nettsiden vår:  

https://lupeorg.no/medlemskap
 post@lupeorg.no  

  948 89 241

Vil du komme i kontakt med oss?
Send en e-post til:
 post@lupeorg.no 

LUPEs kontaktelefon:
 948 89 241

Landsforbundet for  
Utviklingshemmede og Pårørende
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