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Skal «Blårussens» ideologi og
samfunnsøkonomiske modeller overstyre
et menneskesyn med enkeltindividet i sentrum….
Våre medisinske
og etiske
utfordringer.
I tidsskriftet for den norske legeforening, nr. 4, den 20. februar 2003
drøftet professor, dr. polit. Olaug
S Lian, ved The Arctic University
of Norway, UiT, og professor ved
Institutt for samfunnsmedisin og
sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NtnU,
John-Arne Skolbekken, etiske utfordringer ved innføring av ny medisinsk teknologi:
- Ny medisinsk teknologi kan oppfattes som at den bærer i seg et krav
om at den bør tas i bruk når den først
er der. Det er imidlertid en rekke
økonomiske og etiske faktorer som
legger, og som bør legge, sterke begrensninger både på anvendelse og
utbredelse. Dermed er det noen som
må avgjøre om, når og hvordan den
skal tas i bruk.

I artikkelen drøftes de etiske sidene
ved disse utfordringene med utgangspunkt i reelle problemstillinger og
etiske teorier.
Drøftingen konsentreres om fire sentrale etiske dilemmaer: Nytte kontra
plikt, velgjørenhet kontra ikke skade,
autonomi kontra paternalisme og individhensyn kontra samfunnshensyn.
Det er skjedd mye siden 2003 innen
medisinsk forskning og behandling.
De etiske dilemmaene er imidlertid
de samme nå som da.
Når ny medisinsk teknologi skal tas
i bruk, må ulike og kanskje motstridende hensyn veies opp mot hverandre. Den medisinske vitenskapen og
etiske teorier kan gi oss argumenter i
debatten, men i siste instans er dette
verdivalg som krever moralsk dømmekraft.
I dag har vi i Norge en debatt som
noe forenklet går på om alle medisinske muligheter skal tas i bruk fordi
de finnes. Eggdonasjonsdebatten er et

godt eksempel på dette. En annen debatt er om medisin, uansett kostnad,
skal tas i bruk selv om dette sprenger
helsevesenets økonomiske rammer.
I følge forfatterne er det fire hovedgrupper av etiske dilemmaer,
eller motsetningsfylte handlingskrav:
- Nytte kontra plikt, velgjørenhet
kontra prinsippet om ikke å skade,
autonomi kontra paternalisme og individhensyn kontra samfunnshensyn.
Midt i dette krysspresset befinner vi
oss som enkeltindivider som kjemper for å gi våre nærmeste et bedre
liv gjennom medisinske nyvinninger
samtidig som politikerne på Stortinget tror de et de rette til å finne gode
løsninger basert på ideologi og økonomi framfor menneskesyn.
Torbjørn Hodne
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«Vi er venner for livet,
sånne er gode å ha»

Kjære alle TS-venner!
I skrivende stund sitter jeg på toget på
vei hjem fra en hyggelig landsmøtehelg
med gode venner i foreningen. Det er
alltid hyggelig å treffe alle igjen, og det
er som vi sang på slutten av middagen
lørdag kveld: «Vi er venner for livet,
sånne er gode å ha».
I en forening som vår får man en følelse
av å være på et stort slekts-treff hver
gang man kommer sammen. Vi møtes
og får høre nye og gamle historier fra
nye bekjentskaper og mennesker man
har kjent en mannsalder. Det er ingen
av oss som har valgt denne foreningen ut fra interesser eller hobbyer, vi
har valgt den fordi vi deler skjebne og
føler behov for et fellesskap rundt det.
Det gjør landsmøtehelgen vår til en
spesiell begivenhet, i hvert fall i mine
øyne. Den gir oss det motet og påfyllet vi trenger for å takle en, for mange,
uforutsigbar og utfordrende hverdag.

En varm takk til alle som stilte opp og
var med oss denne helgen.
Så skal det sies at de av oss som har sagt
ja til å gjøre en innsats for foreningen
enten gjennom å sitte i styret eller har
andre verv, gjør dette som amatører.
Vi har sagt ja til et verv fordi vi ønsker å gjøre en innsats for en forening
som har gitt oss mye, både kunnskap
og medmenneskelighet. Jeg har full
forståelse for at andre kanskje kunne
gjort dette bedre og mer ryddig, men
det er nå en gang vi som bruker av
fritid, helger og kveldstimer for å få
denne foreningen til å gå rundt. Det
er mange ting som skal passes på, og
være på stell for å få tilskudd fra staten
i dagens samfunn, og så langt har vi
fått det hvert år. Det må vel bety at vi
gjør noe riktig?
Det vi i hvert fall har greid å få til, er
en ny samling for familiene i Danmark i sommer. Dette krever mye ar-

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SJELDNE
EPILEPSIRELATERTE DIAGNOSER (NK-SE)
Besøksadresse: G.F. Henriksens vei 29, Sandvika (SSE)
Postadresse:
Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
Oslo universitetssykehus HF - Spesialsykehuset for epilepsi, SSE
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Telefon: 97 50 11 95 / 67 50 13 50
E-post: kompetansesenter-sse@ous-hf.no
www.oslo-universitetssykehus.no/nk-se

beid, men vi mener det er viktig at vi
har en forening som gir et tilbud med
mening og innhold, der foreldre og
barn kan senke skuldrene, være sammen med likesinnede, og få både faglig og medmenneskelig påfyll. Selv
om vi ikke vet ennå om vi får på plass
fagfolk til å delta på denne samlingen,
så vet vi at mange av oss foreldre som
har vært med en stund, sitter inne
med masse fagkunnskap som vi villig
deler med de som fremdeles tørster etter kunnskap om sykdom, behandling
og håndtering av hverdagsproblemer.
Jeg håper vi får en fin uke sammen i
Danmark.
Ønsker dere alle en fortsatt fin
vår, og så gleder jeg meg til å se
noen av dere igjen i sommer
En varm klem sendes dere
Wenche Røkenes,
styreleder og leder
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Landsmøtet 2018
Tekst og foto Torbjørn Hodne

13. til 15. april møttes styret, rådet og foreningens likepersoner
til samling i Oslo, til sammen 42 deltakere.
Selve landsmøtet ble gjennomført lørdag 14. april.

Det ble noen hektiske, men vellykkede dager fylt med faglig innhold
og oppdatering av det siste på Tuberøs sklerose complexfronten.

Ragnar Solhoff
Ragnar Solhoff oppdaterte deltakerne
om nytt på TSC-fronten.
Spesielt interessant var hans grundige
informasjon om av TAND – skjemaet
og TAND -sjekklisten. Tuberøs Sklerose Complex (TSC) er assosiert med
flere nevropsykiatriske lidelser som
på engelsk refereres til som TAND
(TSC-Associated-NeuropsychiatricDisorders).
	Alle personer med TSC har en viss
risiko for å ha en eller flere av disse
4
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vanskene. Noen personer med TSC
kan ha få, mens andre kan ha flere.
Hver person med TSC har derfor sin
egen TAND-profil, og denne kan endres over tid. Denne sjekklisten har
blitt utarbeidet for å hjelpe kliniske
fagpersoner, personer med TSC og
deres familier å undersøke for TAND
ved hvert legebesøk og å prioritere
hva som skal gjøres videre.
Han informerte videre om arbeidet med godkjenning for everolimus (Votubia®) i samarbeid med
Nasjonalt kompetansesenter for
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser,
NKSE. Godkjenningen skal nå være
rett rundt hjørnet, og det stilles store
forventninger til denne medisinen.
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Cecilie Kjerland

Nils Roe Fjørtoft

Foreningens tidligere leder Cecilie
Kjerland holdt er forrykende og inspirerende foredrag om sin erfaring
med å ha et barn med TSC. Hun pekte på en rekke ting vi alle har tenkt
og følt på, men ikke har funnet løsningen på. Blant annet viktigheten av
kvaliteten på våre tanker og følelser
som igjen påvirker kvaliteten på
våre tilstander og derved definerer
kvaliteten på våre liv.
Cecilies topp-tre for å stå sterkere
i vanskelige valg er 1: å innse at galgenhumor er sunt, men velg likevel
medhumorister med omhu. 2: ord
er bare ord til vi gir dem mening, og
positiv mening gir positivt selvsnakk.
Og til sist: Stol på din interne referanse - vær din egen beste venn.
	Kort oppsummert betyr dette at
lykken ikke ligger i beslutningens riktighet, men i evnen til å være fornøyd
med det valget en tar.

Nils Roe Fjørtoft ledet med stor entusiasme programmet for likepersonene.
Likepersonordningen og likepersonenes arbeid er særdeles viktig for
TS-gruppen, både for den enkelte
person og familie, men også for
foreningens økonomi. Fra nå av er
den offentlige tilskuddsordningen i
betydelig grad knyttet opp mot dokumentert likemannsarbeid.

Visesanger og kåsør Louis Jacoby
foredro med god visesang og bevingede ord i spøk og alvor.
Også på denne samlingen stilte
den aktive søskengruppen opp. For
foreningen er dette et godt tegn på at
foreningens framtid er sikret.
Fra venstre: Julian Revheim Askeland,
Marcus B.Gjerde, Tiril Vassbotn, Stig
Magne Evju Brekken, Sebastian Bårslett, Marika Hetland, Johanne Hagen,
Eveline Revheim Askeland
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Bofelleskap: Forskning
Kunnskap om store bofellesskap og boformer

Nyere undersøkelser viser at det er
en økende tendens til at personer
med utviklingshemming tilbys
plass i kommunale omsorgsboliger
for eldre og funksjonshemmede, og
at størrelsen på bofellesskap øker.
I flere kommuner planlegges og
etableres atskillig større bofellesskap enn det som var nedfelt som
Husbankens retningslinjer da reformen for personer med utviklingshemming ble satt i verk. Denne
utviklingen har vakt bekymring,
ikke minst blant pårørende, men
også blant forskere og fagpersoner.
Sandvin har snakket om omsorgsgettoer mens NFU har reagert på
nyinstitusjonalisering. Særlig er bekymringen sterk for at økt størrelse
vil gå ut over kvaliteten på omsorgen og beboernes livskvalitet.

av 10 som bor slik, leier sin bolig av
kommunene. I tillegg får 8 av 10 beboere her tilført de daglige praktiske
tjenestene ved fast bemanning, d.v.s. i
tilknytning til personalbase.» (Breivik
og Høyland 2007).
Tendensen til institusjonaliserte boformer rapporteres også fra andre
land (Mansell 2006).

▪ Stein-Are Osnes
NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes
bo- og tjenestesituasjon 10 år etter
HVPU-reformen der de påpekte at:
«Utviklingshemmede bor oftest på en
måte som kan gjøre en avhengig av
andre. Det er ofte lagt en kollektivistisk struktur rundt deres boforhold.
Halvparten bor i felleskapsboliger og er
derigjennom i utgangspunktet underlagt en kollektivistisk struktur. I tillegg
bor nesten samtlige av disse sammen
med andre utviklingshemmede, funksjonshemmede eller hjelpetrengende.
Denne strukturen forsterkes ved at 9
6
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Når det gjelder kunnskap som ser på
størrelsen på bofellesskap og betydningen for beboere, viser utenlandske
undersøkelser til dels motstridende
resultater. Et par studier peker på at
større bofellesskap gir beboere færre
valgmuligheter, og at beboere i små
enheter har større sosialt nettverk
(Conroy & Stancliffe 1997, Emerson
m.fl. 2005).
	Andre studier viser at størrelse i
seg selv kanskje ikke har så stor betydning, men at forskjeller kan handle
om ulikhet i funksjonsnivå eller andre
faktorer som gir økt risiko for lavere
kvalitet i tjenestene (Mansell 2006).

Felce & Emerson (2005) konkluderer
med at resultatene er tvetydige.
De peker imidlertid på at boliger av
typen «satellitt-boliger» viser dårligere
kvalitet enn enheter med fra 1-6 beboere. Det synes å være små forskjeller
i kvalitet ut fra størrelse mellom enheter som varierer fra 1-6 beboere.

Størrelse og
personalforhold.
Mange kommuner argumenterer
med at bygging av store bofellesskap
bidrar til å skape gode betingelser for
et godt fagmiljø for personalet.
	Kittelsaa og Tøssebro har i sin undersøkelse fra 2011, sett på dette. Når
det gjelder størrelsen på bofellesskap
og faglig støtte, finner Kittelsaa og
Tøssebro at de minste bofelleskapene
på 2-3 personer er signifikant bedre
på faglig støtte og veiledning til personalet enn større bofellesskap.
Små bofellesskap, 6 beboere eller
mindre, hadde også færre personer
som ytet tjenester hos den enkelte,
enn hva tilfellet var for større bofellesskap. Stabiliteten var større og de
små bofellesskapene syntes å være
bedre rustet til å håndtere uforutsette
ting og til å få personalressursene til å
trekke til.
Undersøkelsen viste at små bofellesskap med færre enn 6 beboere,
hadde bedre system for helseoppfølging, enn større bofellesskap. Små
bofellesskap kommer også bedre ut
når det gjelder personalsituasjonen
og deltakelse i fritidsaktiviteter.
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Forfatterne konkluderer med at
store bofellesskap ikke er en fordel
slik mange kommuner argumenterer
med; tvert imot.

- Store bofellesskap formidler større
grad av ytre egn på avvik enn små.
-	Argumentet om at store bofellesskap gir mindre ensomhet kan
avvises. Her er det ikke størrelsen
det kommer an på.
- Når det gjelder personalforhold
og fagmiljø peker funnene på at
store bofellesskap kommer
dårligere ut.
- Pårørende ønsker ikke store
bofellesskap, heller ikke pårørende
til de som bor slik.

Størrelse og
økonomi.
Det finnes ikke solid kunnskap om
hvorvidt større enheter er mer kostnadseffektive. Det som er dokumentert, er at små enheter med 2-3
beboere i noen grad kan medføre økte
kostnader dersom det er behov for
nattevakt (Felsce & Emerson, 2005).
En antakelse som peker i motsatt retning, er at det å samle mange i større
enheter vil framprovosere utfordrende atferd og dermed føre til økte
kostnader. Bildet som internasjonale
undersøkelser viser er ikke entydig
(ibid).

Hva sier utviklingshemmede selv.
Når personer med utviklingshemming selv blir spurt svarer de eksempelvis, gjengitt i en Irsk studie (McConkey, Sowney, og Barr, 2004), at
de fleste gav utrykk for at de ikke
ønsker å bo i en type ”residential
home” som vanligvis har omtrent 20
beboere.
	Andre forhold som kom fram i
den irske studien, var at informantene ønsket å bo i det de så på som
hjemlige forhold i fredelige omgivelser. Det viste seg at flere hadde erfaringer med dårlige naboforhold og
utrivelig nabolag.
En annen undersøkelse som også
finnes i Kittelsaa sin avhandling (Kittelsaa, 2008) viser til en Australsk undersøkelse der 30 utviklingshemmede
ble spurt i forhold til nåværende
boligforhold. Der svarte de fleste
at de trivdes med sin boligsituas-

jon. Dette gjaldt både personer som
bodde sammen med pårørende, og
andre som bodde i selvstendig bolig
eller i fellesskap med andre utviklingshemmede. Bare de som bodde sammen med tre eller flere, gav utrykk for
misnøye med bolig.

Debatten om store
bofellesskap
Gjennom en periode på 40 år har
normalisering og integrering vært
overordnede begreper i politikken for
personer med utviklingshemming her
i landet. På boligområdet betydde det
at en skulle bo i ”..en vanlig bolig i et
vanlig bomiljø”.
Hvordan man bor har stor betydning for ens selvoppfatning og for
måten andre oppfatter en på. Den
nye trenden i retning av større bofellesskap oppfattes derfor som foruroligende av mange. Kittelsaa og Tøssebro oppsummerer i rapporten fra
2011 med at:
-	Andelen utviklingshemmede som
bor i store bofellesskap har økt
markert i tiden etter 2001.
- Mange bofellesskap ligger i områder som er preget av omsorgsfunksjoner og institusjoner.

Vi vet også at personer med utviklingshemming i langt mindre grad enn
andre har hatt anledning til å velge
hvor de skal bo og hvem de skal bo
sammen med. Dette er rettigheter andre mennesker tar som en selvfølge.
Det er derfor grunn til å advare
mot endringer som en ikke vet konsekvensene av og som kan komme til
å bety forverring i livssituasjonen til
personer med utviklingshemming.
FAFO gjennomførte på oppdrag
fra Kommunal- og regionaldepartementet i 2012 et prosjekt knyttet
til størrelse på bofelleskap for mennesker med ulike tjenestebehov.
Den overordnede problemstillingen
var: «Hvilke faktorer er avgjørende for
kommuners beslutninger om å etablere
samlokaliserte boliger og bofelleskap,
og hvilke erfaringer har kommunene
med denne type tilbud når det gjelder
kvalitet og ressursbruk?».
	Rapporten til FAFO bekrefter
funnene til Kittelsaa og Tøssebro, og
slår fast at det er grunnlag for å anta
at kommunene i noe økende grad
etablerer store og/eller samlokaliserte
boliger.
Den viser også at føringene fra
staten på dette området, nedfelt i forskrifter og rundskriv hos Husbanken,
er tonet ned de siste årene.
Nr. 2 2018 - Årgang 32
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Samtidig meldes det om at kommunene samarbeider godt med Husbanken, og der det settes tydelige krav,
som for eksempel i forhold til universell utforming og miljø, blir disse
fulgt opp. Rapporten peker videre på
at det er et potensielt problem at store
bofelleskap kan hemme integrering
og normalisering, men at dette også
er avhengig av andre forhold.
	Rapporten medførte at statsråd
Navarsete i en pressemelding slo fast
at hun ønsket tydeligere føringer for
kvalitet og utforming av samlokaliserte boliger og bofelleskap. Husbanken slo også fast at dette er noe
de vil følge opp ved å «styrke arbeidet
for integrering og normalisering ved
etablering av nye boliger og bofellesskap for personer med behov for
tjenester i hjemmet gjennom mer
forskning, tydeligere retningslinjer og
bedre veiledning av kommunene.»
I 2012 gjennomførte Høgskolen i
Nord-Trøndelag en undersøkelse av 2
bofelleskap i Namsos. Tema for undersøkelsen er beboeres, pårørendes
og ansattes opplevelse av sikkerhet og
trygghet i boligen og som arbeidsplass.
Hensikten med undersøkelsen er også
å komme med forslag til tiltak som
kan øke de berørte parters opplevelse
av sikkerhet og trygghet.

Boform og
sysselsetting
Debatten i de senere år om tjenester
til personer med utviklingshemming,
boformer og utviklingen generelt etter ansvarsreformen på 1990-tallet
medførte blant annet til ny Stortingsmelding i 2013 (Meld. St. 45, 201213).
	Kritikken har spesielt dreid seg
om utviklingen på områdene bolig
og sysselsetting. NTNU Samfunnsforskning AS utga en rapport oktober
8
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2013 som tar for seg utviklingen og
status på områdene bolig og sysselsetting. I prinsippet skal bolig, tjenester
og sysselsetting være tre ulike sektorer
med bare svak kobling mellom.
Dette er i samsvar med det rådende
sektoransvarsprinsippet som skulle
bryte med tradisjonen fra Helsevern
for psykisk utviklingshemmede hvor
en etat hadde totalansvar for alle typer tjenester. I rapporten spør de om
utviklingen går i retning av mer totalomsorg ved at bolig og sysselsetting
kobles mer sammen.
Studien bygger på data fra en undersøkelse av utviklingshemmetes
levekår som ble gjennomført i 2010
(Söderström og Tøssebro, 2011) og
på en kvalitativ intervjuundersøkelse
som ble gjennomført i ni kommuner
våren 2013.Spørsmål som reises er
blant annet om personer som bor i de
nye store bofellesskapene også oftere
er uten sysselsetting. Rapporten ser
nærmere på i hvilken grad det er sammenheng mellom trendene for bolig
og sysselsetting. Forskning om trendene på disse områdene hver for seg
er også presentert.
I rapporten er det identifisert to
ulike spor som enten kan føre til aktivisering i dagsenter, omsorgssporet,
eller til tilrettelagt arbeid, VTAsporet. Disse sporene er imidlertid
først og fremst knyttet til funksjonsnivå og dels til alder.
Om en bor i en kommune som har
mange store bofellesskap, er det færre
som har arbeidspreget sysselsetting,
og det er flere som er i dagsenter med
aktivitetspreg eller som ikke har sysselsetting.
Dersom en bor i boliger med
fellesareal som er bygd for utviklingshemmete i en kommune som har
få store bofellesskap, er en sjeldnere
uten sysselsetting. Dette er kalt kommuner med «klassiske» tilbud til utviklingshemmete.

De som har høyere funksjonsnivå og
som bor i egen selvstendig bolig eller
i store bofellesskap er ikke i samme
grad knyttet til «klassiske» tilbud og
har enten VTA-plass eller er uten
sysselsetting.
	Erfaringer fra den kvalitative intervjuundersøkelsen viser til dels
samme tendenser som de som kom
fram i spørreundersøkelsen. Det var
kommuner som i hovedsak fulgte
det omsorgssporet, og kommuner
som så ut til å følge VTA-sporet.
Samtidig ga kontakten med kommunene et ganske broket bilde fordi få
kommuner så ut til å følge sporene
helt og fullt.
Konklusjon
Om utviklingen går i retning av mer
totale omsorgsformer gir denne studien ikke noe entydig svar på. Vi finner
likevel en tendens til større sammenheng mellom bolig og sysselsetting på
grunn av den flyten av personale mellom bolig og sysselsetting som foregår
i de fleste kommuner. Det finnes også
eksempler på kommuner hvor ansatte
i bofellesskap har ansvar for hele det
kommunale sysselsettingstilbudet, og
dermed får samme personale det fulle
ansvaret for begge tjenesteområder.
En enda sterkere tendens til totalomsorg ser en der ansatte i bofellesskap
har ansvar for tjenester både når det
gjelder bolig og sysselsetting, men
hvor aktivitetene eller sysselsettingen ikke har egne lokaler. Den eneste
muligheten for aktivitet er da å drive
virksomheten i boligen eller utendørs
i form av turer, kafébesøk og lignende.
Når en setter denne tendensen sammen med at nye bofellesskap bygges
med ganske store fellesarealer, mener
forskerne at i noen kommuner går
utviklingen i retning av totalomsorg.
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Tusen takk for at du delte
med oss Cecilie.
Det er aldri enkelt å stå foran en gruppe mennesker å
dele sine innerste tanker og følelser rundt det å få et «annerledes» barn. Spesielt ikke når det er mennesker du har
delt skjebne med, og som kjenner livet med syke og funksjonshemmede barn. Jeg er utrolig takknemlig for at du
tok den sjansen. Du tok oss gjennom tanker og følelser vi
kjente oss igjen i. Du har vært gjennom litt av en reise!
Det er en reise mange av oss kan følge deg på. Alle har
kanskje ikke kommet like langt som deg på reisen, men det
du formidlet ga oss noe å tenke på. I hverdagen har vel de

fleste av oss ofte nok med å komme oss gjennom dagen,
og vi setter oss vel ikke altfor ofte ned og reflekterer over
våre holdninger til livet og de valgene vi må ta. Vi kan alle
trenge at noen kan få oss til å løfte blikket og se ting i perspektiv. Derfor setter vi stor pris på din evne til refleksjon og
formidling, og at du satte av tiden til å dele med oss. Som
en av tilhørerne sa: Det var utrolig bra!
Vi ser deg gjerne igjen ved en annen anledning.
Stor klem og takk fra Wenche.
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Interessant og nyttig
brukersamling
Marika C. Hetland
og Geir Lippestad

10

Kompetansesenteret for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
arrangerte 20-21. april 2018 brukersamling med 25 deltakere.
Det var fem personer påmeldt meldt fra vår forening i tillegg til Marika
C. Hetland og Nils-Roe Fjørtoft som begge gjorde en flott innsats.

▪ Olaug Elin Hovda Skåren

Gjennomgang av in-

Etter en fin gjennomgang av Strategiplan for 2017-2021 av Nina Benan
fikk vi et flott inspirasjonsforedrag av
Geir Lippestad: «Det gode liv- når ingenting blir som forventet». Det ble
et utrolig flott og rørende innblikk i
Geir Lippestad sin familie og det å
leve med et barn med en sjelden diagnose. Han fortalte om datteren deres
Rebekka på en humoristisk måtte.
Det ble både latter og mange tårevåte
øyner. Rebekka døde bare 17 1/2 år
gammel. Geir Lippestad har skrevet
boken «Et større vi». Bror til Lippestads oldefar var i 1878 med på å
starte Norges første skole for psykisk
utviklingshemmede jenter. En dag
han skulle hente en jente, fikk han
dette spørsmålet: (Utdrag fra boken.)
- Hva skurru med hu derre?
Johan Anton svarte
-Jeg skal gi henne den beste utdannelsen hun kan få.
-Hva skal ei sånn ei med utdannelse?
Hun kan jo ikke bli noe allikevel?
Johan Anton Lippestad svarte at «hun
kan bli den beste utgaven av seg selv»
Da fikk han til svar: -Det kan da ikke
bli så mye?, hvorpå Johan Anton
svarte:
- Du skal ikke på denne siden av graven så lett dømme om hva som er et
godt og verdig liv.

Etter inspirasjonsforedraget fikk vi
en gjennomgang av det som skjer på
nettet. Brukernes Facebookside heter
«Sjelden og synlig» og er en lukket Facebookgruppe for de sjeldne diagnosene
kompetansesenteret representerer.
Videre fikk vi et innblikk i Kompetansesenteret sin nettside:
Oslo universitetssykehus/NK-SE
www helsenorge.no Spesialsykehuset for
epilepsi Norsk epilepsiforbund.
Den første dagen ble avsluttet med
likpersonsarbeid ved Marika C. Hetland der er vi fikk innblikk i hva likpersonsarbeid er. Marika fortalte om
sin bakgrunn som søster til to brødre
med Tuberøs Sklerose.

Nr. 2 2018 - Årgang 32

formasjon på nettet

Forskning

Nils-Roe Fjørtoft gikk gjennom
temaene: Hva vi ønsker at det skal
forskes på , hvilken type informasjonsspredning ønsker vi at Kompetansesenteret skal legge ut, og hvordan informasjonen skal spres. Det ble
brukt «dopplermetoden» der alle deltagerne var aktivt med på temaene.
Alt arbeidet rundt temaene blir videre
med inn i arbeidet til senterrådet.

Senterrådet

Det var valg til senterrådet som nå
vil bestå av Nils-Roe Fjørtoft, Geir

Storsletten, Anja Wiklund, Anci
Haugerud, Karen Madsen og Åshild
Holt Lona.

Søsken og familieliv

Brukersamlingen ble avsluttet med
«søsken og familieliv» med foredrag av
Eli Marte Rusten fra SPISS. Hennes
spesialfelt er søskenproblematikk,
atferdsproblemer og ulike motivasjonsstrategier. Eli Marte Rusten har
over 25 års erfaring med arbeide med
personer med ASD. Hun vokste opp
med en eldre bror med autisme. Hun
fortalte ærlig om sin oppvekst på en
fin og humoristisk måte der hun også
brøt noen tabuer. Et inspirerende og
utrolig flott foredrag. Vi som foreldre
fikk oss nok noen ahaopplevelser:
Hunden deres hadde fått valper og de
oppholds seg i kjelleren. Lillejulaften
kom valpene seg oppi stuen og klarte
å rive ned alt på de nederste greinene.
Dette til stor frustrasjon for broren
hennes som var veldig nøye med mellomrom på juletrepynten. Løsningen
ble at far i huset hang juletreet i taket.
På julaften kom en smørblid og positiv tante på besøk, hun stanset opp og
så lenge på treet. Så sa hun «slik kan
det jo også gjøres».
Etter en fantastisk flott helg, med
mange positive og gode opplevelser
ser «vi» frem til neste års samling.
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