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Så var sommeren her igjen. Innspurten har vert 
noe hektisk med forskjellige møteaktiviteter. 
LARS har avholdt sitt årsmøte der valg av nytt 
hovedstyre var en av sakene. Undertegnede ble 
valgt som leder av hovedstyret, andre forand-
ringer ble også gjort i styret – mer om dette kan 
leses i egen artikkel inne i bladet. 

Jeg takker for tilliten for å ha fått dette tillits-
vervet og vil prøve etter beste evne å gjøre en så 
god jobb som mulig for Landsforeningen for Ryggmargsskadde, jeg vet 
det kan bli noe hektisk til tider, men det gjør bare arbeidet mer interes-
sant og givende. - Jeg er godt vant med at det ”blåser” litt av og til kan 
en si, jeg kommer jo fra vestlandet.

LARS har i tillegg hatt et hovedstyremøte etter årsmøtet. Dette for 
at alle styremedlemmene raskt skal bli kjent med hverandre og for å 
komme sammen for planlegging og drøftelser av videre kurs og sat-
sningsområder i tiden som kommer. Vi har nå startet noen prosesser 
i denne forbindelse som det kan leses mer om i bladet her. Norges 
Handikapforbund (NHF) hadde også sitt landsmøte rett før Patetra 
gikk til trykking. Her var undertegnede og styremedlem Øystein Nesse 
delegater fra LARS. Det var et godt arrangert og positivt landsmøte 
hvor en kunne knytte mange nye kontakter som også kan være til hjelp 
for landsforeningen vår i de saker som måtte oppstå, vi ønsker å ta opp 
og som er under arbeid. - Mye kan i dag ordnes ved hjelp av elektronisk 
kommunikasjon, og det er bra, spesielt for vår gruppe, men den sosiale 
biten er også viktig - en skal huske på at sosial betyr samfunn som igjen 
kan utledes til kommunikasjon. Og kommunikasjon er meget viktig for 
å oppnå noe, som vi alle vet.

Det nye styret har utover dette behandlet tre forskningssøknader om 
økonomiske midler sendt til Helse og Rehabilitering (HR). To av 
søknadene kommer fra Sunnaas sykehus HF; den ene har tittel ”Be-
handling av PTSD-symptomer hos pasienter innlagt til rehabilitering”, 
innsendt av psykolog Ingar H. Larsen. Den andre søknaden har tittel 
” Tidlig metabolsk adapsjon hos ryggmargsskadde”, innsendt av Emil 
Kostovski, cand med. Den tredje søknaden er fra Universitetet i Oslo 
og har tittel ”Behandling av ryggmargsskader med implanterte humane 
stamceller” som er innsendt av Professor Joel Glover. Søknadene går 
igjennom NHF til HR. Vi håper at HR vil støtte alle disse ryggmargs-
skadeprosjekter i 2008, det er gode og meget viktige prosjekter.

Vi håper at Patetra også denne gang kan ha stoff som vil interessere 
mange av våre lesere, vi har nå klart å øke sideantallet i bladet med 
en god spredning av artikkelemner som varierer godt samtidig som 
artiklene er aktuelle. Vi takker derfor bidragsytere for stoff og oppfor-
drer med det samme alle til å sende inn materiale eller tips som kan ha 
interesse for ryggmargsskadde til Patetra.

Ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere og andre som støtter vår 
sak en fin og god sommer.

Leif A. Fjellheim
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Kjære Patetra-leser ! 

Andre utgave av vårt skandinaviske blad 
Dialogen har kommet!

Møteplassen for deg som bruker eller arbeider 
med kateter fra Asta Tech. 

I år utgis Dialogen tre ganger. Bladet 
inneholder nyheter og artikler fra hele 
Skandinavia.

Det første nummeret kom i januar og ble meget
godt mottatt. Vi har fått mange positive tilbake-
meldinger både fra helsepersonell, brukere og 
pårørende/hjelpere. Vi er avhengig av respons 
for å gjøre bladet ennå bedre for dere. 

Den nye utgaven inneholder blant annet en 
reportasje fra Lærings- og mestringssenteret på 
Sunnaas Sykehus. Senteret skal fungere som en 
likeverdig møteplass mellom brukere og 
fagfolk. I bladet finnes også stoff fra vår egen 
forsknings- og utviklingsavdeling på fabrikken 
i Mölndal, utenfor Gøteborg.

Vi gjør oppmerksom på at det er gratis å 
abonnere på Dialogen.

informerer…

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å 
abonnere på Dialogen, så sender vi bladet 
direkte hjem til deg.

Kontakt oss på dialogen.no@astratech.com
eller på telefon 67 92 05 50. 

Når det er sommer vil vi
ha det enkelt og bekvemt. 

Vårt reisekateter LoFric  Hydro-Kit  II er
enkelt og lite og inneholder det du trenger – 
kateter, vann til fukting og pose til urinen.

Hydro-Kit™ II har en smart innføringshylse. 
Ved bruk av denne trenger du ikke å berøre 
selve kateteret, verken ved innføring eller når 
du tar kateteret ut. 

Kateteret skyves tilbake i posen etter bruk og 
posen knytes. 

Les mer på www.lofric.no.

God sommer! 
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Årsmøte LARS - 
Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Fra årsmøte, fra venstre: Steinar Halse, Torbjørn Silden, Øystein Nesse, Lars Bakås, 
Leif Arild Fjellheim og Simen Aker.

Tekst: Leif Arild Fjellheim 
Foto: Torleif Strandenes

Bilde fra middagen, fra venstre: 
Elisabet Berge, Ole Arne Sætervik og 
John Karasch

Utenfor hotellet fra venstre: Torleif Strandenes, Simen Aker, Svein Arne Vabø, 
Torbjørn Silden, Leif Arild Fjellheim, Steinar Halse og John Karasch.

Årsmøte for Landsforenin-
gen for Ryggmargsskadde 
(LARS) 2007 ble avholdt 
lørdag 28. – søndag 29. april 
på Thon Hotell Bergen 
Airport.

Det var fremmøtte delegater fra 
LARS lokallag fra hele landet.

Sakslisten for årsmøtet inneholdt 
saker så som; godkjenning av 
årsmelding 2006, godkjenning av 
årsregnskap 2006, rammebudsjett 
2007, innkomne forslag og valg 
av nytt styre.

Når det kommer til valg ble det 
gjort forandringer i styret og fun-
gerende leder Steinar Halse som 
har vert fungerende leder etter at 
Per Erik Løkkevik måtte trekke 
seg hadde på forhånd stilt sin 
posisjon til disposisjon. Stor takk 
til Steinar Halse for at and kunne 
påta seg denne oppgaven til nytt 

valg ble avholdt. Møteleder for 
årsmøte var Jan Kåre Stura – takk 
også til ham.

Nytt styre er som følger;

Leder: 
Leif Arild Fjellheim.

Nestleder: 
Anne-Margrethe Nyhus.

Økonomiansvarlig: 
Ole Johan Grimstvedt.

Styremedlem: 
Øystein Nesse.
Styremedlem: 

Ole Arne Sætervik.

1. Varamedlem: 
Svein Bjørklund.

2. Varamedlem: 
Elisabet Berge.

For kontaktinformasjon, se side 4 
lengre fremme i bladet.

Videre valg;
Valgkomité: Jan Kåre Stura, Me-
rete Klæth og Steinar Halse.
Revisor: Nitches Revisjonskontor 
AS.

Under årsmøte var Gladys San-
ches fra Norges Handikapforbund 
invitert til å holde foredrag. Hun 
forklarte om prosjektet PULS. Se 
egen artikkel lengre bak i bladet. 
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Tekst: Leif Arild Fjellheim 

Det nye styret i LARS hadde 
sitt første styremøte lørdag 2. 

juni på hotell Rica Maritim Hotell 
i Haugesund. Det nye styret hadde 
flere saker til behandling og satte 
samtidig i gang noen prosesser. Se 
utdrag av protokoll fra styremøtet 
som omhandler noen av disse sa-
kene nedenfor her. Styret ser frem 
til å arbeide godt i åpne demokra-
tiske prosesser for de saker som 
styret har enest om og andre saker 
som til enhver tid måtte være 
aktuelle.

Sak nr. 30/2007: Utstaking av 
videre kurs og strategi for Lands-
foreningen for Ryggmargsskadde 
i henhold til formålsparagrafen 
til LARS og NHF’s vedtekter. 
Etablering av kjerneområder å 
arbeide innenfor.

VEDTAK: Styret vil søke å ar-
beide for etablering av vedtekter 
eller lignende for Landsforenin-
gen for Ryggmargskadde med mer 
detaljert beskrivelse av kjerne-
områder med mer å arbeide for. 
Dette vil være et supplement til 
formålsparagrafen i landsforenin-
gen og Norges Handikapforbunds 
lover, vedtekter og regulativer. 
Styret vedtar enstemmig med 
dette å starte en prosess for å 
bringe et endelig forslag frem for 
neste årsmøte (2008) til Lands-
foreningen for Ryggmargsskadde. 
Styreleder starter denne prosessen 
hvor styret vil enes om et forslag. 
Styret ønsker også å søke innspill 
fra lokallagene i denne prosessen.

Sak nr. 31/2007: Etablering/re-
videring av LARS hjemmesider 
- www.lars.no.
VEDTAK: Styret vedtar enstem-

mig å utbedre hjemmesidene til 
LARS (www.lars.no). Styreleder 
undersøker med firmaer som 
etablerer hjemmesider for en god 
løsning og pristilbud. Layout av 
sidene ønskes etablert ihht. ”uni-
versell utforming” prinsipper. 
Dette betyr at sidene skal bygges 
opp etter metode for enkel aksess 
av brukere. Styret vil bestemme 
layout av hjemmesidene med 
prosess som starter fra nå. Sty-
ret ønsker også muligheter for 
et forum som vil tilpasses etter 
hvert, herunder kapitler for lokal-
lag, konferanseinformasjon og 
så videre. I tillegg ønsker styret i 
fremtiden når de nye 
hjemmesidene er etablert å legge 
ut hovedstyrets A-protokoller fra 
styremøtene for lett tilgjengelig-
het av informasjon av brukere til 
enhver tids pågående saker som 
styret behandler. Styret ønsker 
ikke diskusjonsforum av type 
”Chat”. Nåværende webansvarlig 
ønskes av styret å fortsette med 
oppgaven som webansvarlig.

Sak nr. 32/2007: Gjennomgang av 
LARS lokallag. Aktive/innaktive 
hjemmesider, lag og kontaktper-
soner.

VEDTAK: Styret ønsker å støtte 
opp under eksisterende lokallag. 
Styret ønsker også å arbeide for 
opprettelse av nye lokallag der 
hvor geografiske og demogra-
fiske forhold ligger til rette for 
dette. Styret mener også at nye 
medlemmer nær de store regio-
nenes lokallag bør tilsluttes disse 
der hvor dette er hensiktsmessig. 
Styret ønsker med dette ikke å 
starte opp nye lokallag bare for å 
øke antallet lokallag, men mener 
at grunnlag som nevnt over bør 

være tilstede for slike opprettelser. 
Styret vil utover dette alltid stille 
seg disponibel og til rådighet for 
lokallag der hvor vi kan hjelpe til i 
de saker  som til enhver tid 
måtte oppstå. Det kan også nev-
nes at det nå er startet opp arbeid 
med støtte fra NHF regionskontor 
Oslofjord Vest for å hjelpe LARS 
Buskerud. Fra  styret deltar nestle-
der i dette arbeidet.

Sak.nr. 37/2007: LARS lokalise-
ring av fremtidige styremøter.

VEDTAK: Styret ønske å lokali-
sere fremtidige styremøter for å 
dekke hele landet. Styret ønsker 
også at styremøter om mulig 
kombineres med steder som til en 
hver tid måtte ha konferanser og 
lignende. Styret ønsker også om 
mulig å lokalisere styremøter for 
eksempel til aktiviteter som måtte 
foregå ved rehabiliteringsinsti-
tusjoner. Selve årsmøtet kan om 
hensiktsmessig avholdes i Bergen 
i forhold til hotellpristilbud og 
logistikk, da de andre styremøtene 
vil rotere som beskrevet over.

Med dette takker det nye sty-
ret for tilliten og vil søke å 

arbeide for fruktbare samarbeider 
med alle. Styret oppfordrer samti-
dig lokallag og medlemmer til å ta 
direkte kontakt med styremedlem-
mene for saker og innspill som til 
enhver tid måtte oppta en. 

Styret ønsker alle en riktig god  
sommer. 
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Landsmøte - 
Norges Handikapforbund
NHF landsmøtet i 2007 ble avholdt 8-10 juni i Lillestrøm på Thon Hotell Arena. 
LARS hadde to delegater på landsmøtet og her følger en liten rapport med bilder.

Tekst og foto: Leif Arild Fjellheim

NHF landsmøtet gikk av stabe-
len 8-10 juni i Lillestrøm. Her 
hadde Landsforeningen for 
Ryggmargskadde to delega-
ter. Undertegnede og Øystein 
Nesse.

Åpningen av møtet ble utført 
av Elin Reinaas. Etter dette 

fulgte det hilsningstale fra NHF 
søsterorganisasjon i Sør Afrika.

Så litt om innholdet; Arbeids- og 
inkluderingsminister Bjarne Hå-
kon Hansen var invitert til å tale 
om antidiskrimineringsloven for 
funksjonshemmede. Ministeren 
gikk innom flere aspekt her og tok 
Syse utvalget som utgangspunkt, 
han mente videre at det nå hadde 
vert nok vurderinger og høringer 
for en ny diskriminerings- og 
tilgjengelighetslov og at det nå 
kun gjensto politisk vilje for å 
lovfeste dette lovforslaget. Han 
forklarte også at fra 1. juni i år ble 
det nedsatt et nytt lovutvalg som 
skal vurdere å samle alle diskrimi-

neringsgrunnlagene i en lov. Det 
ble reist spørsmål rundt dette om 
dette var et nytt triks fra politi-
kerne for å utsette en tilgjenge-
lighetslov. Bjarne Håkon Hansen 
ønsket å berolige forsamlingen 
og sa at det ikke var tilfelle, og at 
en ny tilgjengelighetslov for blant 
annet universell utforming skulle 
på plass uavhengig av dette. Vel, 
dette høres bra ut, men som vi 
kjenner mange av politikerne våre 
når det kommer til å vri seg unna 
saker som best de kan gjelder 
det å ikke slå seg til ro med fagre 
løfter før en god lovtekst et ved-
tatt. Og her gjenstår fortsatt mye 
arbeid. Videre fremdrift for denne 
lov er; framleggelse av ot.prp. 
årsskiftet 2007/2008. Lov kan tre i 
kraft 1. januar 2009.

Videre ble det avholdt valg, nest-
leder ble Arne Lein. Til sentral-
styret ble det valgt og her kan 
nevnes; Henrik Mæland, Barbro 
Holmstad, Trond Nordahl Peder-
sen og Tor Heggen Munk.

Videre ble nytt kompromiss for 

NHF Forbundsleder Eilin Reinaas og NHF Generalsekretær Lars Ødegård åpner 
landsmøte.

LARS delegater. Fra venstre; Leif Arild 
Fjellheim og Øystein Nesse.

Avstemming fra delegatene.
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kontingentforslag vedtatt. Her 
kan det nevnes at medlemskon-
tingenten økes til kroner 300 for 
hovedmedlemmer og til kr. 150 
for husstandsmedlemmer. Noe av 
fordelingen blir; lokallag kr. 60, 
regioner kr. 55, landsforeningene 
sentralt kr. 55 for å nevne noe.

Lørdag ble et av teamene skolepo-
litikk. I forkant av plenumsdebatt 
hvor to politikere var tilstede (se 
bilde) ble det utført gruppearbei-
der for å komme frem til gode 
forslag og spørsmål til politikerne. 
Her var det mange engasjerte og 
spørsmålene og debatten i et-
terkant ble meget positiv. La os 
håpe at politikerne kan ta noe av 
det som ble diskutert med seg 
hjem og snart få satt det ut i live. 
Her var universell utforming et av 
hovedtemaene.

I forkant av landsmøtet ble det 
også avholdt en liten samling for 

nye ledere, nestledere i regioner 
og landsforeninger. Dette for å bli 
kjent, hvordan samhandle og på 
hvilke saker etc. En av sakene her 
som ble diskutert var om NHF i 
større grad også kan engasjere seg 
mer innenfor helsepolitikk, dette i 
lys av at mange landsforeninger er 
typiske diagnoseforeninger. NHF 
ledere stilte seg åpen og positivt 
til dette som igjen er meget bra.

Alt i alt var landsmøtet en hygge-
lig og positiv opplevelse, et fint 
arrangement for å treffe andre 
mennesker for å diskutere saker 
både under det offisielle program, 
men også utenfor dette. Lands-
møtet hadde også en fin stemning 
hvor det var mye positivitet og 

Gruppediskusjoner for å tilrettelegge for plenumsdebatt – skolepolitikk. 
Anne Berit Kolås var gruppeleder for denne gruppen.

Statssekretær Lisbeth Rudtvedt fra 
kunnskapsdepartementet og Gunnar 
Gundersen som sitter i kirke-, utdan-
nings- og forsknings-komiteen.

Arbeids- og inkluderingsminister 
Bjarne Håkon Hansen. Fokus på 
antidiskrimineringslov for funksjons-
hemmede.

Muzi Nokosi kom hele veien fra Sør 
Afrika. Han kom fra NHFs søsterorga-
nisasjon der. Muzi er selv ryggmargs-
skadet.

Panelet med NHF-ledere, møteledere og sekretærer.

arbeidslyst som kan komme godt 
med for å fremme alle våre felles 
saker. 
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Sol, sommer og Østlandssamling
Andre helgen i juni gikk den 13. Østlandssamlingen av stabelen på Thorbjønrud 
Hotell på Jevnaker i regi av LARS Øst/Oslo. Godt over 35 deltakere fra Oslo, Akers-
hus, Østfold, Vestfold og Buskerud møtte opp. Sola varmet og brant fra en (nes-
ten) skyfri himmel.

Tekst:  Anne-Margrethe Nyhus (fotografs navn ved bildene).

Reis!
Oppfordringen kommer fra Jens 
A. Riisnæs, profesjonell globetrot-
ter, forfatter og radioreporter. Han 
er særlig kjent fra programmet 
«Ut i verden» på NRK P2 som 
han lager sammen med Sverre 
Tom Radøy. Riisnæs har reist over 
store deler av verden. Han lever 
av å reise og av reisene sine, men 
i fra mai til september ønsker han 
å være i Norge.

Den snart 60 år gamle Drammen-
seren er ivrig og snakkesalig. Han 
forteller med stor innlevelse og 
humor om sine mange opplevelser 
på reisene sine, stadig med små 
avstikkere og distraksjoner og as-
sosiasjoner.

Begynn i bokhandelen
Den gode reisen begynner i bok-
handelen. Det er viktig å gjøre 
hjemmeleksa si før en reise. -Jo 
flinkere du er til å gjøre hjemme-
leksa di, jo mer får du ut av turen, 
sier Jens A. Riisnæs. 

Riisnæs har selv skrevet en rekke 
reisehåndbøker og anbefaler sær-
lig tre bøker for de som skal reise; 
– Rough Guides er både godt 
skrevet og godt redigert. De beste 
guidebøkene er engelske. Hvis 
det ikke finnes en Rough Guides 
bok til dit du skal, sjekk Footprint. 
Lonely Planet er også et greit 
alternativ.

– Har man vært virkelig flink og 
gjort leksa si, blir man også en 
interessant samtalepartner for lo-
kalbefolkningen. Du kan jo tenke 
deg selv hvordan du reagerer når 
turister kommer bort og stiller 
spørsmål som tydelig viser at de 
ikke aner noe som helst om landet 
de er i. Man blir ikke spesielt lys-
ten på å starte en lengre samtale, 
mener Riisnæs. 

Han deler folk som skal ut på 
tur inn i kategoriene ”turist” og 
”reisende”. 

– Turistene kan velge hvilken 
guidebok som helst. De har al-
lerede bestilt hotell og skal bare 
tråkke seg gjennom de vanligste 
severdighetene. Men den klas-
siske turisten er utdøende. Stadig 

flere oppdager reisingens gleder, 
og da trenger man en god guid-
ehåndbok.

De som har startet reisen sin med 
en god reiseguide får tredobbelt 
glede; lesingen og planleggingen, 
selve turen og ikke minst opple-
velsene man sitter igjen med etter 
turen. Den gode reisen gir innsikt. 

Anders Wall-Andersen og Elisabeth 
Berge. Foto: Anne-Margrethe Nyhus.

Jens A. Riisnæs. Foto: Anne-Mar-
grethe Nyhus.

Kurt Storflor. Foto: Anne-Margrethe 
Nyhus.
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- Den gode reisen er en reise man 
lærer noe av, og reisen er bedre 
jo mer man lærer, hevder Jens 
A. Riisnæs. Fordi reisingen som 
metode, sier han, er overlegen 
vitenskapen i jakten på innsikt og 
sannhet.

Dørstokkmila
-Selv den lengste reise begyn-
ner med det første skrittet. Det er 
viktig å gripe muligheten, sier Ri-
isnæs. -Det er ikke sikkert mulig-
heten kommer tilbake. Ofte er det 
den berømmelige dørstokkmila 
som holder mange av oss tilbake 
fra å reise. Vi må overkomme 
denne uansett hvilke rammebe-
tingelser vi har. Hvis lysten til å 
reise er større enn angsten man 
har for det ukjente så reiser man, 
avslutter han.

Våre samarbeidspartnere
Etter en god lunsj så slapp våre 

Anita Jacobsen og Hege Bjørgan. 
Foto: Anne-Margrethe Nyhus.

Margrethe Nyhus og Eva Løkkevik. 
Foto: Anne-Margrethe Nyhus.

Foto: Anne-Margrethe Nyhus.

Per Erik Løkkevik (tidligere leder av LARS). Foto: Anne-Margrethe Nyhus.
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samarbeidspartnere til. Først ut 
var Hege Bjørgan og Anita Jacob-
sen fra Home Care som fortale om 
diverse produkter og Home Cares 
visjoner og mål. Neste ut var 
Trude Nilsen fra Astra Tech. Hun 
hadde tenkt å vise en ny video, 
men det lot seg ikke gjøre. I stedet 
hadde hun hentet «skuespilleren» 
fra Astra Techs hovedkontor i 
Sverige; Mathias Jonasson. Til 
slutt var det Jan Ivar Dyraas fra 
Hand Pro som snakket om bil og 
biltilpasninger.

Det var etter hvert godt å komme 
ut i sola og det fine været – og 
«natursti». Har var det dart, rings-
pill, boccia, kims lek og spørsmål 
som sto på programmet, sammen 
med trekning etter loddsalget.

Dagen ble som hør og bør avslut-
tet med god middag og ikke minst 

sosialt samvær og prat til langt ut i 
de små timer. 

Foto: Anne-Margrethe Nyhus.

Foto: Anne-Margrethe Nyhus.

Foto: Elisabet Berge.

Foto: Anders Wall-Andersen.
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Foto: Anne-Margrethe Nyhus.

Thomas Ulven. Foto: Anne-Mar-
grethe Nyhus.
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SpeediCath Kateter
- Til enhver anledning!

Mange mennesker er av ulike årsaker avhengig av å
kateterisere seg daglig. Dette kan påvirke 
livskvaliteten og følelsen av å leve et uavhengig liv.
Vi i Coloplast ønsker å bidra til at hverdagen til 
brukerne av vårt utstyr skal bli enklere. 

Vi tilbyr et komplett katetersortiment til enhver 
anledning:

SpeediCath Kateter
- for menn, kvinner, ungdom og barn
SpeediCath kateter er klar til bruk. Det ligger i en 
steril saltvannsoppløsning og kan brukes når som 
helst og hvor som helst. Alt du trenger å gjøre er å
åpne pakningen. Enkelt, raskt og diskrèt.

SpeediCath Compact
- verdens minste revuolusjon kun for 
kvinner
SpeediCath Compact er et lite og diskret kateter. 
Katetret er kun 7 cm langt, med et moderne praktisk 
design som gjør det lett å ta med seg.

SpeediCath Complete er
- klar til bruk på 1-2-3
SpeediCath Complete består av et SpeediCath 
kateter med integrert urinpose.
Katetret ligger i sterilt saltvann og er basert på de 
samme prinsipper som vanlig SpeediCath kateter. 
Enkelt, raskt og sikkert i bruk.

Nyt sommeren!

Brosjyrer og vareprøver kan bestilles på vår 

tlf  22 72 06 80 og/eller 

mail: kundeservice@coloplast.com.

Web: www.coloplast.no.
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SpeediCath Compact er et tappekateter spesielt 
utviklet for kvinner. Kateteret er tilpasset kvinnens 
anatomi og er derfor kun 7 cm langt. Kateteret er 
overflatebehandlet og ligger i sterilt saltvann - klart 
til bruk. SpeediCath Compact har et moderne og 
praktisk design som gjør det enkelt å ta med seg. 
Den unike pakningen fungerer også som et hygienisk 
innføringshåndtak.

En enkel, sikker og diskret løsning for kvinner som 
er avhengig av intermitterende kateterisering.
For vareprøver send en e-post til kundeservice@
coloplast.com.produktfoto   1:1

Enkelt

Sikkert 

Diskret

Coloplast Norge AS  Postboks 6287 Etterstad  0603 OSLO  Telefon 22 72 06 80   Telefax 22 72 06 84
kundeservice@coloplast.com  www.coloplast.no  

Verdens minste revolusjon…

  … kun for kvinner

T
h

a
u

A4 annonse.indd   1 01-03-07   13:53:15
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SpeediCath Complete
- Klar til bruk på 1 - 2- 3!

SpeediCath Complete er et nytt  ”alt i ett” kateter for 
kvinner og menn. Katetret kommer med 
innføringshåndtak og integrert urinpose. Dette gjør 
katetret enda enklere og kan bidra til større 
uavhengighet. SpeediCath kateter er et kateter som 
gir deg frihet til å gjøre det enkelt for deg selv.

SpeediCath Complete er...
...klar til bruk på 1-2-3
Katetret ligger i sterilt saltvann og er basert på de 
samme prinsipper som vanlig SpeediCath kateter. 
Enkelt, raskt og sikkert i bruk.

SpeediCath Complete er....
...hygienisk i bruk
Det store lokket gjør åpning og lukking av katetret 
meget hygienisk. Innføringshåndtaket gjør 
kateteriseringen enklere samtidig som du slipper å
ta på katetret. Urinposen har en design som gjør 
den enkel å tømme. SpeediCath Complete er 
lekkasjefri selv når posen ligger. Urinposen har en 
kapasitet på 1000 ml.

SpeediCath Complete er...
...sikkert i bruk
SpeediCath Complete forenkler kateteriseringen og 
en studie viser at  SpeediCath kateter reduserer 
risikoen for urinveisinfeksjoner sammenlignet med 
kateter uten overflatebehandling.
Ref. De Ridder et al (2005) Intermittent catherization with 
hydrophilic Coated cahteters (SpeediCath) reduces the risk of 
Clinical urinary tract infection in Spinal cord injured: A 
prospective randomised parrallel comparative trial. Eur Urol 48,
991-995

Sortiment
28460 SpeediCath Complete herre, ch 10
28462 SpeediCath Complete herre, ch 12
28464 SpeediCath Complete herre, ch 14

28430 SpeediCath Complete kvinne, ch 10
28432 SpeediCath Complete kvinne, ch 12
28434 SpeediCath Complete kvinne, ch 14

Produktene er godkjent for refusjon fra 1. april 2006.
SpeediCath Complete for kvinner er tilgjengelig fra 
1. juni 2006.

Brosjyrer og vareprøver kan bestilles på vår 

tlf  22 72 06 80 og/eller 

mail: kundeservice@coloplast.com.

Web: www.coloplast.no.
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Tirsdag 29. mai var vi i Oslo 
Konserthus, og sammen med HM 
Dronning Sonja og en fullsatt 
store sal fikk vi oppleve forestil-
lingen ”One World One Dream”. 
De som opptrådte var ”The 
Disabled Peoples Performance Art 
Troupe of China”. Gruppen består 
av 50 personer, og de er syns-
hemmede, hørselshemmede og 
bevegelseshemmede artister, og 
det var både sang, musikk, dans 
og fremføring med tegnspråk. Noe 
av det som var mest imponerende 
var hvor synkronisert og perfekt 
gjennomført de hørselshemmede 
artistene danset. I tillegg ble det 
begeistret applaus da to av de ki-
nesiske artistene fremførte sanger 
med norsk tekst. Det var ”Kjær-
lighet” (som vi kjenner fra Sissel 
Kyrkjebø) og ”Mellom bakkar og 
berg”, begge med flott uttale!
Forestillingen fremførte også 

utdrag fra opera-musicalen ”Some 
Sunny Night” av Thomas Stang-
helle/Daniel Bohr, og Mark Wang 
fortalte om sitt møte med Ketil 
Moe og HM Dronning Sonja.

Forestillingen ”One World One 
Dream” ble presentert i samarbeid 
med Sunnaas Sykehus HF og Sun-
naasstiftelsen, så derfor var det 
mange kjente Sunnaas-ansikter 
blant publikum i salen. Det var en 
flott kveld og en fantastisk opple-
velse å få være til stede på denne 
forestillingen. 

Mer informasjon og bilder finnes 
her: www.mydream.org.cn og 
www.somesunnynight.com

ONE WORLD ONE DREAM    

Tekst: Elisabet Berge
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Inspirerende ildsjeler
Vi vet alle at det er viktig å holde seg i form og i bevegelse. Det gjelder også for oss 
med ryggmargsskade. Ofte kan man føle seg begrenset på grunn av manglende 
tilrettelegging, men det er ingen grunn til å være stillesittende. Det finnes mange 
muligheter!

Tekst: Yvonne Dolonen og Anne-Margrethe Nyhus
Foto: Anne Cathrine Kraby

I slutten av april, nærmere be-
stemt den 26. april, inviterte 

Lars Øst/Oslo i samarbeid med 
brukerkonsulentene Yvonne Dolo-
nen og Mikkel Garder på Sunnaas 
sykehus RMM (Ryggmargsskade 
og multitraume seksjonen) og 
Lærings-og mestringssenteret  til 
medlemsmøte der fokus ble lagt 

på ulike aktiviteter og idrett for 
bevegelseshemmede.

Bra oppmøte
Det var bra oppmøte på dette litt 
utradisjonelle medlemsmøtet, 
nærmere 40 stykker deltok. En 
salig blanding av inneliggende 
pasienter, pårørende og LARS 

medlemmer fra regionen deltok.

Ildsjeler
Det var flere gjester som deltok og 
kunne vise fram ulike idretter og 
aktiviteter. De formidlet med stor 
glede og entusiasme «sin» aktivi-
tet. Valgmulighetene var mange. 
Det som sto på programmet var 

følgende: Curling, med bl.a. 
verdensmester Rune Lorentsen og 
Thoralf Hognestad. Petter Bråten 
viste fram sin håndsykkel. Videre 
var det sit-ski presentert av Chris-
topher Edmunds, rullestolpig-
ging med idrettspedagog Wenche 
Wilhelmsen, kjelkehockey, golf 
med golfere fra Drøbak golfklubb, 
bueskyting og bordtennis. Det 
siste ble presentert av Jon Olav 
Johansen. aktiviteter for enhver 
smak med andre ord.
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Inspirasjon
Presentasjonen gav en unik mulig-
het til å få litt inspirasjon og fart 
på egen trening (og kanskje dår-
lige samvittighet..) Det ble rikelig 
anledning for alle til å prøve de 
ulike aktivitetene og ikke minst 
komme med spørsmål. Bruker-
konsulent, Yvonne Dolonen kan 
fortelle at mange av de nyskadde 
ble inspirert.

Erfaringsutveksling
Det ble ikke bare snakket idrett 
og bevegelse. Det blir som oftest 
mye erfaringsutveksling også på 
andre områder når nye og gamle 
ryggmargsskadde møtes.

Lærings- og mestringssenteret ved 
Anne Cathrine Kraby hadde gjort 
strålende forarbeid med opprig-
ging av teknisk utstyr til de som 
kom og presenterte aktivitetene.

Idrettspedagogen på Sunnaas 
Wenche Wilhelmsen var også til 
stede. Pasienter på Sunnaas kan 
kontakte henne med spørsmål og 
råd angående aktivitetene.

Det var planlagt å avslutte møtet 
med grilling, men det innbød ikke 
været til. Pizza ble en god erstat-
ter og både praten og latteren satt 
løst. 
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LARS Agder
Her er en presentasjon av LARS Agder. 
Tom Atle Steffensen skriver om aktivitetene i 
lokallaget deres.

LARS Agder

Lokallaget vårt her i Agder består 
av 40-45 medlemmer.
Våre mål er informasjon, fritids 
og idretts tilbud samt og være et 
samlende punkt for ryggmarg-
skadde i regionen.

For å få ut informasjon og mota 
tilbakemeldinger har vi oprettet en 
webside: www.larsagder.no der vi 
informerer om de forskjellige ting 
som skjer på lokalplan.

Som nevnt over er det vårt hoved-
mål å være en informasjonskanal, 
som er lett tilgjengelig samt og 
oprette sosiale og idrettslige tilbud 
til våre medlemmer. 

Våre hovedmål er:

Gi ryggmargskadde i lokalom-
råde et tilbud / aktivitet
Være en informasjonskanal 
der medlemmene kan hen-
vende seg.
Ta opp saker som gjelder 
ryggmargskadde og sette de 
på dagsorden
Være en hjelpende organisa-
sjon innen de problemer og 
hindre vi som ryggmargskad-
de opplever. Herunder saker 
som skattproblemer, bilproble-
mer, søknader osv.
Være en samlende organisa-
sjon som forsøker dekke alle 
våre medlemmer sine behov.

Idag er vår kanskje største ut-

•

•

•

•

•

fordring å få flere til å delta mer 
aktivt. Vi sliter med å få med-
lemmene til å stille opp på de 
forskjellige arrangementene vi tar 
initiativ til.

Pr. idag har vi et tilbud på idretts-
siden der vi har skipigging på 
vinteren med et flott anlegg og 
et kjempeflott samarbeid med 
Vindbjart skigruppe som følger 
opp med instruktører og hjel-
pere en dag i uken. Vi har hatt de 
beste instruktører nede på besøk 
og laget en flott sosial ramme 
rundt prosjektet der vi har en stor 
varmestue som er 100% handi-
kapptilrettelagt der vi samles etter 
skituren og har det sosialt.

På sommeren er det handi-
kappsykkling og badminton vi har 
konsentrert oss om og jobbet med, 
også her er det skikkelig opplegg 
med organiserte treninger og hjelp 
til alle som vil være med.

På den sosiale siden avholdes det 
et julebord hvert år og vi forsøker 
få til minst en sponset utelandstur 
hvert år.

Desverre klarer vi ikke få til den 
store oppslutningen vi ønsker 
oss, men tilbudene er der og vi 
er åpne for inspill selvfølgelig. 
Som mange andre lokallag er det 
oppslutningen vi sliter med, men 
vi (våre medlemmer) som andre 
har en travel hverdag og vi må 
bare forholde oss til dette. Styret 

har dog som fortsatt overordnet 
mål og drive videre med det vi har 
staret på og vi håper at interessen 
etterhvert vil ta seg opp. 

Tekst: Tom Atle Steffensen

Styret i LARS Agder

Leder :
Tom Atle Steffensen 

Nestleder:
Frank Klungland

Kaserer:
Ole Andreas Nilsen

Styremedlem:
Jan Harald Øgrey

Styremedlem:
Rune Steffensen

Styremedlem:
Robert Johansen

www.larsagder.no
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	 	 ANNONSERING I PATETRA 2007
Patetra er medlemsbladet til LARS ”Landsforeningen for Ryggmargskadde” i Norge og er et 
tidskrift for ryggmargskadde. Patetra trykkes ved Allservice i Stavanger. Formatet er A4, og 
bladet utkommer med fire nummer i året. Hele bladet trykkes i 4 farger, men vi gir likevel 
tilbud om sort/hvit annonser til reduserte priser for de som måtte ønske det. 

ANNONSEPRISER FOR 2007
Antall - 1/16 side 1/8 side 1/4 side 1/2 side Helside
Innrykk Farger Sort/hvit Farger Sort/hvit Farger Sort/hvit Farger Sort/hvit Farger Sort/hvit

Ett nummer 550,- 350,- 1.100,- 700,- 2.000,- 1.300,- 3.500,- 2.450,- 6.400,- 4.300,-

To numre 550,- 300,- 1.000,- 600,- 1.800,- 1.200,- 3.250,- 2.200,- 5.900,- 3.900,-

Tre numre 550,- 250,- 900,- 550,- 1.600,- 1.000,- 2.900,- 1.900,- 5.500,- 3.700,-

Fire numre 550,- 200,- 850,- 500,- 1.400,- 950,- 2.600,- 1.700,- 5.000,- 3.300,-

Tabellen ovenfor viser for eksempel at 4 helsider i Patetra fordelt over 4 numre koster kr. 
5000 per annonse, altså kr. 20.000 for hele 2007. Prisene er eks. mva. Prisene forutsetter at 
materiell leveres ferdig, og klart for trykking.

PS! Som samarbeidspartnere til LARS får dere 10% rabatt på prisene ovenfor.

Har dere spesielle ønsker vedrørende annonsering?
I samarbeid med trykkeriet kan vi oppfylle de fleste ønsker dere måtte ha. Det være seg alt 
fra innstikk (heftet), løse vedlegg (vi pakker da hvert blad i plast) til vedlegg som limes på en 
annonse med mere.

Hvor i bladet ønsker dere å ha annonsen?
Vi prøver å samordne dette slik at alle skal bli så fornøyde som mulig.

UTGIVELSESDATOER - FRISTER FOR 2007
Utgivelsesdatoer 2007 Materiellfrister 2007

Nr. 1-07; ca. 15. mars Nr. 3-07; ca. 15. september Nr. 1-07; 1. mars Nr. 3-07; 1. september
Nr. 2-07; ca. 15. juni Nr. 4-07; ca. 5. desember Nr. 2-07; 1. Juni Nr. 4-07; 20. november

Revidert 06.11.06. Red.

Patetra vil også fra nå bli lagt ut på LARS sine hjemmesider (www.lars.no). Dette vil også 
gjøre det slik at vi når ut til flere lesere. 

Vennligst ta kontakt med redaksjonen for ytterligere spørsmål.
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Risøya – en sørlandsperle
Tekst og foto: Anne-Margethe Nyhus

De siste 23 årene har jeg hatt 
min obligatoriske sommerfe-
rie uke på Risøya ved Gjeving. 
Denne perlen ligger midt mel-
lom Risør og Tvedestrand. Det 
blir rett og slett ikke ordentlig 
sommer før jeg har vært på 
Risøya.

Folkehøgskole og  camping-
plass
Det er Risøy Folkehøgskole som 
eier denne skjærgårdsidyllen 
som ligger litt utenfor allfarvei. I 
skoleåret er det vanlig skoledrift 
her, men om sommeren er skolen 
åpen for ulike aktiviteter i regi av 
forskjellige lag og foreninger. I 
tillegg ligger Risøy familiecam-
ping her, åpen for alle uavhengig 
av organisasjonstilhørighet.

«Min» uke på Risøya arrangeres 
av Norges KFUK/KFUM. Hvert 
år møtes gamle og nye deltakere 
til en fantastisk uke med mange 
ulike aktiviteter. Aldersprednin-
gen på de nær 400 deltakerne er 
stor, fra de minste som bare er 

noen måneder til de eldste som 
har passert 70 år og vel så det. 
Øya er et eldorado for små og 
store.

Bra fremkommelighet
Jeg har feriert her både som fot-
gjenger og rullestolbruker. Jeg var 
fryktelig spent den første som-
meren jeg skulle være med som 
rullestolbruker, men det var ingen 
grunn til engstelse. Det er greit til-
rettelagt de fleste stedene, og med 
litt kreativitet er det få problemer. 
KFUK/KFUM har til og med vært 
så rause at de har dekket min led-
sagers oppholdsutgifter.

Til venstre: Anne-Margethe Nyhus
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Selve skolen er bra tilrettelagt. 
Her er det store rom, store bad, 
heis innendørs og ramper uten-
dørs. Det er også rimelig greit å 
komme seg rundt på øya, dog med 
elektrisk rullestol eller «dytte-
hjelp» for terrenget er kupert. Med 
min Trax kom jeg også litt utenfor 
veien og inn i skogen, bl.a. til en 
flott fjellkirke som ligger på øya. 
Denne fjellkirken kan ikke be-
skrives. Den må virkelig oppleves 
og da etter mørkets frambrudd 
hvor det kun er te-lys som eneste 
lyskilde og med flere hundrede av 
dem opp etter fjellsidene skaper 
det en magisk stemning.

Risør
En snau times kjøring fra Risøya 
ligger byene Risør og Tvede-
strand. Risør har blitt kritisert for 
manglende fremkommelighet og 
tilrettelegging for rullestoler og 
jeg vil si med rette. Det er ikke 
mange av butikkene det er lett  å 
komme inn i. Noen unntak finnes 
og ofte har mange av butikkene 

flyttet ut på gaten. Her er det mye 
kunst som kan nytes, og kjøpes 
(dersom feriebudsjettet strekker 
til).

På veien mellom Risøya og Risør 
ligger et lite sted som heter Laget. 
Her finnes det en campingplass 
som jeg vet rullestolbrukere har 
benyttet så det er også en mulig-
het. Fra Laget og til Risøya er 
veien fryktelig smal og svingete. 
Dersom man kjører med henger 
eller campingvogn anbefales det å 
ta veien om Tvedestrand.

Det nærmer seg sommerferie enda 
en gang og jeg legger turen til 
Risøya også i år. 
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Øvelser for personer med ryggmargsskade og andre 
 nevrologiske lidelser

Tekst og illustrasjoner: 
Pia Wedege  og Vivien Jørgensen
Sunnaas sykehus HF

En gratis øvelsesdatabase er nå 
tilgjengelig på internettnett. 

Databasen er opprinnelig aust-
ralsk og oversettelsen er utført av 
to fysioterapeuter ved Sunnaas 
sykehus HF, Vivien Jørgensen og 
Pia Wedege, og er finansiert av 
Helse og Rehabilitering og Sun-
naas Sykehus HF. 

Databasen består av nærmere 600 
forskjellige øvelser, med beskri-
velser både for brukere og fysio-
terapeuter. Det er både tegninger 
og fotografier av øvelsene, samt 
enkelte videoklipp. Øvelsene er 
beregnet i hovedsak for ryggmarg-
sskadde, men dekker også andre 
nevrologiske lidelser. Man kan 
enkelt søke seg fram på databasen 
etter bl.a. type skade/skadenivå, 
ønsket treningseffekt (styrke, kon-
disjon, funksjonstrening, tøyning), 
tilgjengelig utstyr, vanskelighets-
grad, eller etter spesifikke øvelser.

Vi mener databasen kan bidra til å 
dekke behovet for å kvalitetssikre 
trening av ryggmargsskade også 
utenfor spinalenhetene, og at den 
kan lette overføringen til førstelin-
jetjenesten. I tillegg vil den effek-
tivisere utarbeidelsen av øvelses-
programmer for brukerne. Selv 
om databasen gir direkte instruk-
sjoner til brukeren, anbefales det å 
få hjelp av lokal fysioterapeut til å 
lage et treningsprogram. 

Databasens adresse: 

www.physiotherapyexercises.com
Noen utklipp fra databasen 
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Følger av ryggmargsskade oppstått i barneårene.
Artikkel til Patetra av Vivien Jørgensen, spesialfysioterapeut med fagansvar ved avdeling for ryggmargsskade og 
multitraume, Sunnaas sykehus HF. -Takk til Vivien Jørgensen og Sunnaas sykehus HF fra Patetra.

Følger av ryggmargsskade 
oppstått i barneårene.

Ryggmargsskade hos barn 
under 15 år forekommer hel-

digvis svært sjelden, og i Norge er 
det årlig gjennomsnittlig 1-2 barn 
som får så alvorlig ryggmargsska-
de etter ulykker at de har behov 
for spesialisert rehabilitering. 

I tillegg til konsekvensene av 
selve ryggmargsskaden, er det 

noen spesielle utfordringer knyttet 
til vekst av muskel- og skjelett-
systemet når lammelser oppstår i 
barnealder. Utvikling av feilstillin-
ger i rygg og hofter og betydelig 
nedsatt bevegelighet i leddene er 
blant de vanligste og alvorligste 
følgetilstandene. Avhengig av 
alvorlighetsgrad, kan slike følge-
tilstander gi funksjonsproblemer 
som for eksempel gangvansker, 
balanseproblemer i sittende og 
problemer med å finne gode sitte- 
og hvilestillinger. Feilstilling i rygg 
kan føre til betydelige problemer 
med å tilpasse rullestol, den kan 
redusere lungefunksjonen og kan 
gi skjevbelastninger med fare for 
smerter og utvikling av trykksår. 
For å få litt bedre oversikt hvordan 
situasjonen er for dem som har 
fått ryggmargsskade som barn i 
Norge, gjennomførte jeg en studie 
(hovedfagsoppgave Universitetet 
i Oslo) med tittelen: ”Følger av 
ryggmargsskade oppstått i barneå-
rene. En etterundersøkelse med fokus 
på feilstillinger i rygg og hofter”.  
Tjueseks personer med ryggmarg-
sskade oppstått før fylte 18 år og 
som hadde levd mer enn 17 år 
med skaden, deltok. Studien viste 
at følgetilstandene for disse per-
sonene tilsvarte det som rappor-

teres i de få andre studiene som er 
publisert (fra USA og England). 
De fleste hadde en eller annen 
form for feilstilling i rygg (77% 
hadde skjev rygg, såkalt scoliose), 
og mange hadde feilstillinger i 
hofter og nedsatt bevegelighet i 
hofter og knær. En del rapporterte 
om balanseproblemer i sittende 
og smerter og ubehag knyttet til 
feilstillingene. Lungefunksjonen 
var også lavere sammenlignet med 
dem som har fått ryggmargs-
skaden som voksen. Tendensen 
var at jo yngre personen var når 
skaden oppstod, jo alvorligere var 
følgetilstandene. En indikasjon 
på alvoret av feilstillingene, var at 
69%  av dem skadet før fylte 11 år 
hadde fått stivet av  ryggen opera-
tivt p.g.a. store feilstillinger. Men 
til tross for alle feilstillinger og 
bevegelsesinnskrenkninger i rygg, 
hofter og knær, førte ikke disse til 
vesentlige aktivitetsbegrensninger 
eller deltakelsesinnskrenkninger 
for de fleste deltakerne når jeg 
sammenlignet med andre som har 
fått skaden sin i voksen alder. De 
fleste var selvhjulpne i det daglige 
og mange var fortsatt i arbeid.  I 
dette perspektivet kan feilstillinge-
ne og bevegelsesinnkrenkningene 
som ble funnet i denne studien og 
som er unike for dem som skades 
som barn, til en viss grad repre-
sentere funn av mindre vesentlig 
betydning for daglig aktivitet og 
deltakelse sosialt og i samfun-
net. Dette må likevel sees i lys av 
at relativt mange av deltakerne 
skadet før 11 års alder hadde stivet 
av ryggen operativt, de fleste som 
barn. Slik operasjon utføres kun 
når skjevstillingen er stor og gir 
betydelige funksjonelle problemer. 
Smerter og ubehag som en del 

rapporterte, kan tenkes å påvirke 
livskvaliteten, men dette var ikke 
et tema i denne studien. 

For meg som fysioterapeut er 
barn med ryggmargsskade en 

stor faglig utfordring. Fysiotera-
peutens oppgave er blant annet å 
bidra til å forebygge denne type 
følgetilstander. Dessverre er det 
begrenset kunnskap om hvorfor 
og hvordan feilstillinger oppstår 
og hvilke tiltak som faktisk er ef-
fektive, slik at dagens behandling 
og forebyggende tiltak for en stor 
del er erfaringsbaserte. Interessen 
for denne delen av ryggmargs-
skadeomsorgen er heldigvis 
voksende, og resultater av en mer 
systematisk tilnærming til de 
spesielle problemstillinger barn 
med ryggmargsskade står overfor, 
kommer. Det er for eksempel nå 
vist at bruk av stive plastkorsett 
kan forsinke og redusere utvik-
lingen av skjev rygg (scoliose) 
og derved i hvert fall bidra til å 
utsette behovet for avstivning av 
ryggen lengst mulig. Det er også 
interessante forskningsresultater 
fra andre pasientgrupper, blant 
annet er det vist at en serie med 
tiltak er effektive i å forhindre at 
hofter går ut av ledd hos barn med 
cerebral parese. Videre forskning 
vil sikkert gi oss mer kunnskap 
om årsaker, virkninger og effektiv 
behandling, men dessverre vil det 
neppe være mulig å forebygge alle 
uheldige følgetilstander knyttet til 
vekst når ryggmargsskaden først 
er et faktum. Målsettingen for 
tiltak på dette området vil likevel 
alltid være å arbeide mot at disse 
uheldige følgetilstandene blir så få 
og så små som mulig. 
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Gladys Sanchez fra NHF
Hva er PULS?

Gladys Sanches, sosialkonsulent 
NHF.

På årsmøtet i april til LARS 
holdt Gladys Sanches et 

innlegg om NHFs PULS prosjekt 
som har som mål å løfte kompe-
tansen og aktiviteten på universell 
utforming lokalt og regionalt. 
Prosjektet PULS samarbeider med 
regionskontorene for å få etablert 
nettverksgrupper som jobber med 
å få implementert universell utfor-
ming i kommunene.

Nedenfor her kan en se en del do-
kumenter om universell utforming 
fra PULS prosjektet.  

PULS prosjektet trenger all om-
tale som det er mulig å få i våre 
publikasjoner. Det er derfor fint 
hvis Patetra kan hjelpe oss med 
denne oppgaven sier Gladys. 

PULS prosjektet er et viktig pros-
jekt for NHF. Vi som er involvert i 

prosjektet ønsker at så mange som 
mulig av våre medlemmer skal 
engasjere seg i dette arbeidet. Et 
utilgjengelig samfunn er årsaken 
til at funksjonshemmede holdes 
utenfor. Det hindrer og reduseres 
deres muligheter til arbeid, utdan-
ning og fritid. 

Vi mener at samfunnsutforming 
kan vi endre ved å blir bedre på-
virkere overfor de som tar beslut-

ninger og bestemmer hvordan 
samfunnet skal være. Vi må derfor 
nå både de politiske og forvalt-
nings/fagmiljøene. PULS prosjek-
tet tilbyr kurs og skolering i både 
universell utforming og politisk 
påvirkning. 

Prosjekt PULS
påvirkning – universell utforming – likestilling – samfunn

Det skal bygges ny skole der du bor. Prosjektet er omtalt i lo-
kalavisen. Trapper.
Hva gjør du? Hvem kan du samarbeid med i egen organisasjon? 
Hvordan få nok slagkraft til å sikre at skolen og uteområdene 
kan brukes av alle?
I PULS skal vi jobbe med å styrke innsatsen i NHF for å nå målet 
om likestilling og likeverdig deltakelse. Vi ønsker å få flere med 
på laget.

NHF sentralt samarbeider med en landsdekkende nettverksgruppe for 
å gjennomføre prosjektet. Region Trøndelag og Oslofjord Vest deltar i 
prosjektgruppen. Målsettingen er å fremme universell utforming som 
strategi lokalt og styrke påvirkningsarbeidet.

Fysiske barrierer hindrer deltakelse og likestilling
NHF ser all fysisk utestengning og sosial isolasjon av funksjonshem-
mede som diskriminering. Samfunnsskapte barrierer må bygges ned 
gjennom universell utforming av bygninger, omgivelser, transport-
midler og produkter. Da må vi også vite hva universell utforming 
innebærer i praksis og hvilke kvalitetskrav vi skal stille.

NHF vil styrke innsatsen for et tilgjengelig samfunn 
Mange tillitsvalgte gjør en stor innsats med kartlegginger, medvirk-
ning i kommunale råd og politisk påvirkning. I det praktiske arbeidet 

Tekst og illustrasjoner: NHF og Gladys Sanches - Red.
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Fordypningskurs i universell 
utforming ved NTNU og UMB

Norges teknisk- naturvitenskapelige 
universitet (NTNU)og Univer-
sitet for miljø- og biovitenskap 
(UMB)samarbeider om fordypning-
skurs i universell utforming på fagom-
rådene samferdsel, arkitektur/bygg, 
produkter og IKT og byrom og uteom-
råder. Søknadsfristen er 14. september 
2007. 

Hvert av kursene gir 10 studiepoeng.

Les mer om kursene; www.universell-
utforming.miljo.no og NTNU sine 
hjemmesider.

er heftet ”Tilgjengelige bygg og uteområder” et nyttig verktøy. For å 
nå målene må vi også se på hvordan vi skal jobbe. Hvordan rekrut-
tere flere tillitsvalgte til innsats for et tilgjengelig samfunn? Hvor-
dan bruke hverandre og unngå dobbeltarbeid, f. eks når det gjelder 
kursopplegg. Det er behov for å utvikle organisasjonen for å få større 
gjennomslag.

Prosjekt PULS skal styrke samhandlingen i NHF
Gjennom prosjektet skal vi bruke hverandres erfaringer fra regioner, 
lokallag og NHF sentralt. Regionkontorene har en viktig rolle i å 
styrke påvirkningsarbeidet lokalt.
Er det en god modell å danne tilgjengelighetsutvalg med forankring i 
regionkontoret slik Oslofjord Vest har gjort? Kan det utvikles nettverk 
i kommunene med tilgjengelighetsutvalget som ressurs og støtte? Kan 
regionkontoret støtte opp gjennom å ta seg av klagesaker og regule-
ringsplaner? Hvordan få med ungdom? Hvordan skal vi jobbe i kom-
munens råd for funksjonshemmede? Hvordan gjør vi gode tilgjenge-
lighetskartlegginger og sørger for at kommunen bruker resultatene?  
Hvordan skal vi kurse nye tillitsvalgte? I prosjektet skal vi utvikle en 
kurspakke som regionkontorene kan benytte for å inkludere flere i 
arbeidet. 

Mer informasjon
Ta kontakt med regionkontoret hvis du har lyst til å jobbe med til-
gjengelighet eller vet om nybygg/bygg under oppføring som ikke 
er tilgjengelig.
NHF sentralt har laget et informasjonsark om universell utfor-
ming. Se www.nhf.no, universell utforming. Her finner du også 
publikasjoner og lenker.
Prosjekt PULS har side på Intranett - tillitsvalgte får tilgang via 
NHF sentralt
Prosjektgruppen kan du kontakte: guri.henriksen@nhf.no, rune.
huvenes@nhf.no, steinar.myrdal@nhf.no, gladys.sanchez@nhf.
no, kristian.lian@nhf.no eller inger.marie.nilsen.@nhf.no.

•

•

•

•
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Internasjonalt stormøte om stamceller og regenerativ medisin

”The Stem Cell Challenge”

Bioteknologinemnda og Norsk nettverk for stamcelleforskning (NCS) inviterte mandag 
14. mai 2007 til internasjonalt stormøte om stamceller i Gamle Logen i Oslo. Stamceller 
er sentrale i mye av den medisinske forskningen. Stamceller er av avgjørende betydning for 
nydannelse av celler og vil trolig også vise seg viktige innen forståelse og terapi av kreft og 
genterapi. Internasjonalt anerkjente forskere presenterte fra forskningsfronten med hensyn 
på både adulte og embryonale stamceller og de forventningene det er realistisk å stille til 
stamcellefeltet i årene som kommer. Landsforeningen for Ryggmargsskadde var tilstede. 
Tekst: Leif Arild Fjellheim

Velkomsttale av Kunnskapsminister 
Øystein Djupedal. Foto: Leif A. 
Fjellheim. Åpning og ordstyrer av konferansen, 

Professor Stefan Krauss, Rikshospi-
talet UiO, direktør Norsk nettverk for 
stamcelleforskning (NCS) og Sentre 
for forskningsdrevet innovasjon 
(SFI). Foto: Leif A. Fjellheim.

Det Norske Stamcellesenteret 
og Bioteknologinemnda med 

flere arrangerte den 14. mai et 
åpent møte om regenerativ medi-
sin og stamcelleforskning i Gamle 
Logen i Oslo. Symposiet var en 
del av en foredragsuke om rege-
nerativ medisin med påfølgende 
dager for praktiske kurs, det siste 
for studenter/forskere ”The EU 
Spring School”.

Symposiet ble Åpnet av Profes-
sor Stefan Krauss fra det Norske 
Stamcellesenteret hvor han hadde 
en innledning om viktigheten av 
regenerativ medisin og stamcelle-
forskning og hvor han ønsket alle 

velkommen. - Det var rundt en 
tre-fire hundre deltakere tilstede 
gjennom dagen.

Velkomsttaler fulgte med blant 
andre Utdanningsminister Øystein 
Djupedal hvor han gikk igjen-
nom hva regjeringen ønsker å 
bidra med for denne forskning og 
det som ellers skjer ute i Europa. 
Djupedal sa klart ifra at denne 
forskningen skulle ha prioritet 
hos regjeringen. Dette gjenstår å 
se, det vil komme an på hvor mye 
regjeringen vil bevilge av midler 
samt tilretteleggelse av infrastruk-
tur.

Symposiet var delt inn i fire 
hovedområder for foredrags-
holderne; Sesjon I: Stamceller 
– Det grunnleggende, Sesjon II: 
Stamceller – Farer og håp, Sesjon 
III: Stamcelle etikk og Sesjon 
IV: Bioteknologiindustrien mø-
ter stamcelle utfordringen, med 
påfølgende podium debatter etter 
hver sesjon.

For sesjon I holdt Dr. Chris 
Mason fra University College i 
London et flott foredrag hvor han 
tok for seg noe av det som skjer 
ute i verden når det kommer til 
regenerativ medisin og stamcelle-
forskning, uten å gå innpå alt her 

kan det nevnes at han blant annet 
diskuterte det amerikanske firma-
ets Geron sine planer om å starte 
opp med klinikkforsøk for akutte 
ryggmargsskadde. – Dr. Ernest 
Arenas fra Karolinska Institutt 
fortsatte så med å gi et foredrag 
om den spennende forskningen de 
gjør med henblikk på Parkinson’s 
sykdom. – Dr. Mahandra Rao fra 
Invitrogene i USA holdt et fore-
drag om industriens perspektiver 
hvor han samtidig forklarte hvor 
viktig det var også å stimulere 
denne delen av forskningen med 
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Arrangørene: 

Bioteknologinemnda er et fritt-
stående, regjeringsoppnevnt or-
gan og ble første gang oppnevnt 
i 1991. Foruten å være rådgi-
vende i saker som angår bruk av 
bio- og genteknologi i relasjon 
til mennesker, dyr, planter og 
mikroorganismer, skal nemnda 
bidra til opplysning og debatt. 
I sine vurderinger skal nemnda 
spesielt vektlegge de etiske og 
samfunnsmessige konsekvenser 
ved bruk av moderne biotekno-
logi. Bioteknologinemnda har 
21 medlemmer og observatører 
fra seks departementer. 

Det norske stamcellesenteret 
(NCS) er et nettverk av sentrale 
forskningsgrupper i Norge som 
er involvert i stamcelle fors-
kning. www.stemcell.no

Dr. Chris Mason, leder av Regenerative Medicine Bioprocess Group i Advan-
ced Centre for Biochemical Engineering ved University College London, også   
medlem av UK National Stem Cell Network. Foto: Leif A. Fjellheim.

Kulturelt program: Kvartetten Charmina med Aja, Humm, Camilla Kjøll, Ma-
ria Syre Mjølhus og Kjersti Rydsaa spilte blant annet ”Sæterjentenes søndag” 
av Ole Bull og ”Summer” av A. Vivaldi. Foto: Leif A. Fjellheim.

blant annet samarbeider.

Etter denne sesjonen ble det podi-
um diskusjoner (se deltaker navn 
under bilder) hvor undertegnede 
var med og hvor ordstyrer Stefan 
Krauss og tilhørere fra salen også 
kunne få mikrofon for å stille 
spørsmål til podiet eller komme 
med kommentarer. Undertegnede 
diskuterte blant annet hvorfor 
denne forskningen ikke kan gjøres 
på noe tilsvarende måte som da 
vi bygde opp oljeindustrien her i 
Norge. Da var nemlig staten sterk 
inne på banen med bevilgninger 
gjennom statlige oljeselskaper, 
universitetene var også med for 
teknisk utvikling og nyvinning 
samt privat industri var med for 
å ta dette videre og sette det ut i 
praksis. Slik kan også denne fors-
kningen i Norge utføres, staten 
bør gå inn tungt med midler for 
eksempel gjennom et stort statlig 
stamcellesenter hvor en så tilret-
telegger for samarbeider med 
akademia (universitetene) pluss 
at en samtidig stimulere private 
selskaper til å ta del i dette. Dette 
falt i god jord hos mange, spesielt 
at staten sterkere må inn på banen 
med forskningsmidler, for slik 
som det er i dag sliter forskermil-

jøer innen dette feltet med å skaffe 
midler fra dag til dag samtidig 
som det er veldig vanskelig for 
unge forskere å etablere seg. Her 
har staten en stor oppgave fremfor 
seg, og vi får se om de holder ord 
med hensyn til å prioritere som 
Utdanningsminister Djupedal 
uttalte seg. Tilslutt etter denne se-
sjon ble det spurt fra ordstyrer om 
paneldeltakerne hadde tro på at 
denne forskingen vil kunne frem-
bringe terapier. Samtlige svarte ja, 

men siden undertegnede ikke er 
forsker ble svaret at vi skal være 
her og påse at det blir slik.

Det blir for mye å gå innpå de an-
dre sesjonene, men det kan nevnes 
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Ole Johan Borge, seniorrådgiver 
Bioteknologinemnda. Foto: Leif A. 
Fjellheim.

Podium diskusjon II (fra venstre); Professor Dag Kvale (Ullevål Universi-
tetssykehus), Professor Ernest Arenas (Karolinska Instituttet), Professor Ola 
Myklebost (Rikshospitalet-Radiumhospitalet), Professor Malcolm R. Alison 
(Centre for Diabetes and Metabolic Medicine London), Professor Elena Perez 
(Pennsylvania USA), Professor Ariel Ruiz (Altaba Genève Sveits), ordstyrer 
Professor Steinar Funderud (Rikshospitalet-Radiumhospitalet). Foto: Leif A. 
Fjellheim.

Podium diskusjon I (fra venstre); Professor Iver A. Langmoen (Ullevål Uni-
versitetssykehus), Hilde Steineger (NeoMed), Leif Arild Fjellheim (Landsfore-
ningen for Ryggmargsskadde), Visepresident Dr. Mahendra Rao (Invitrogen 
USA), Professor Ernest Arenas (Karolinska Instituttet), Dr. Chris Mason 
(University College, London UK). Foto: Casper Linnestad, Bioteknologi-
nemnda.

Podium diskusjon III (fra venstre); Dr. Theol. Ulla Schmidt (Stiftelsen Kir-
keforskning), Professor Joel Glover (Rikshospitalet UiO), Professor Marit 
Meelhus (Sosialantropologisk Institutt), Seniorrådgiver Ole Johan Borge 
(Bioteknologinemnda), Professor Lars Østnor (Det teologiske Menighetsfa-
kultet). Foto: Leif A. Fjellheim.

Lars Ødegård, leder av Bioteknolo-
ginemnda. Foto: Casper Linnestad, 
Bioteknologinemnda

at under etikk podiediskusjonene 
spurte Lars Ødegaard som er leder 
av Bioteknologinemnda enkelte 
av de i podiet som er motstandere 
av embryonal stamcelleforsking at 
om de kunne forby denne fors-
kning i Norge og si at terapier 
skulle bli tilgjengelig i Sverige, 
ville de da forby nordmenn å reise 
til Sverige? Dette kunne de ikke 
gi fullgode svar på. Lars Ødegård 
avsluttet også tilslutt symposiet.

Jeg syntes at dette arrangementet 
var ett fint initiativ hvor forskere 
og legfolk kunne komme sammen 
og høre om og diskutere denne 
forskningen. 
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Program fra; ”The Stem Cell Challenge” 14. mai.
(”Stamcelleforskningsutfordringer”. Forkortet og redigert program fra den 14. mai 2007, oversatt til norsk, -Red).

Åpning av konferansen
Professor Stefan Krauss (Rikshospitalet UiO, direktør Norsk nettverk for stamcelleforskning og Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Velkomst taler
Utdanningsminister Øystein Djupedal.
Wegard Harsvik, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet.
Marianne Resnicoff, EUROCORES.
Arvid Hallen, Forskningsrådet.
Haakon Benestad, Prorector Universitetet i Oslo.

Sesjon I: Stamceller – Det grunnleggende
Ordstyrer: Professor Stefan Krauss.

Stamceller og regenerativ medisin – hva kan vi forvente de neste 10 år? Stamceller + Regenerativ medisin overføring
Dr. Chris Mason, University College London UK.

Stamceller og Parkinson’s sykdom. Håp og forhindringer
Professor Ernest Arenas, Karolinska Instituttet.

Industriens perspektiver
Dr. Mahendra Rao, Invitrogene, Baltimore USA.

Podium diskusjon
Professor Iver A. Langmoen (Ullevål Universitetssykehus), Hilde Steineger (NeoMed), Leif Arild Fjellheim (Landsforeningen for Ryggmargsskadde), Dr. 
Mahendra Rao (Invitrogene), Professor Ernest Arenas (Karolinska Instituttet), Dr. Chris Mason (University College London UK).

Sesjon II: Stamceller – Farer og håp
Ordstyrer: Professor Steinar Funderud.

Kreft stamceller: aktører innen kreftformering
Professor Malcolm R. Allison, Centre for Diabetes and Metabolic Medicine, London.

Signalkommunikasjon i stamceller og svulster
Professor Ariel Ruiz (Altaba Genève Sveits).

Etablering av permanent HIV-1 motstandskraft ved genterapi
Professor Elena Perez, Pennsylvania USA.

Podium diskusjon
Professor Dag Kvale (Ullevål Universitetssykehus), Professor Ernest Arenas (Karolinska Instituttet), Professor Ola Myklebost (Rikshospitalet-Radiumhospi-
talet), Professor Malcolm R. Alison (Centre for Diabetes and Metabolic Medicine London), Professor Elena Perez (Pennsylvania USA), Professor Ariel Ruiz 
(Altaba Genève Sveits).

Sesjon III: Stamcelle etikk
Ordstyrer: Professor Ernest Arenas.

Stamcelleforsknings etikk
Professor Lars Østnor, Det teologiske Menighetsfakultet.

Alternative kilder til pluripotente stamceller?
Seniorrådgiver Ole Johan Borge, Bioteknologinemnda.

Podium diskusjon
Ulla Schmidt (Seniorforsker Stiftelsen Kirkeforskning), Professor Joel Glover (Rikshospitalet UiO), Professor Marit Meelhus (Sosialantropologisk institutt 
UiO), Seniorrådgiver Ole Johan Borge (Bioteknologinemnda), Professor Lars Østnor (Det teologiske Menighetsfakultet).

Sesjon IV: Bioteknologiindustrien møter stamcelle utfordringen
Ordstyrer: Dr. Mahendra Rao.

Utvikling av stamcellebasert somatisk transplantasjon teknologi
Erik Miljan, ReNeuron Uk.

Stamcelle “Engineering” for behandling av diabetes
Alan Lweis, Novocell, San Diego USA.

Differensiering av “xeno-free” humane embryonale stamcellelinjer
Catherine Ellerstom, Cellartis, Göteborg Sverige.

Podium diskusjon
Dr. Mahendra Rao (Invitrogene), Martin Welschoff (Direktør Affitech), Yen Choo (Direktør Plasticell Ltd.).

Konferanseavslutning med kommentar;
Lars Ødegård (Leder Bioteknologinemnda).
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Kontinenshjelpemidler er en del av hverdagen for mennesker med vannlatingsproblemer. 
Det er vanlig at det dukker opp mange spørsmål og tanker, både av praktisk og følelses-
messig art. Vi tror at informasjon og kunnskap kan være avgjørende faktorer for at du 
skal føle at du har kontroll over og mestrer din situasjon.

Mennesker er forskjellige, og behovene er unike. Det kan derfor være godt å ha noen 
som kan lytte og gi råd i forhold til det du har på hjertet.

Velkommen til Assistanse
Gjennom vårt dialogprogram Assistanse tilbys brukere opplæring og kunnskap om våre 
produkter og aktuelle tema som berører dem. Vi håper med dette å kunne bidra til større 
grad av trygghet og livskvaliteti brukerens hverdag.

Hva er Assistanse?
Assistanse - for en enklere hverdag. Et magasin som utgis to ganger i året
Assistanse - møter, brukermøter om aktuelle og spennende temaer  
Assistanse - kundeservice som bevarer din hvendelse

Medlemskap i Assistanse medfører ingen forpliktelser. Vil du bli medlem, send en e-post til: 
assistanse@coloplast.com eller ta kontakt på telefon 22 72 06 80. Vi sender deg et eksemplar 
av Assistanse og en svarkupong. Etter innmeldingen vil du motta en liten overraskelse.

Assistanse NR 1/2006

- for en enklere hverdag

Assistanse NR 2/2006

- for en enklere hverdag

Assistanse
- for en enklere hverdag

For første gang, vil bilder av mennesker i stedet for firmaloger pryde Red Bulls Racing Teamet sine 
to F1 biler under Grand Prix løpet i Storbritannia på Silverstone banen 8. juli. Folk med ryggmarg-
skader, pårørende og venner kan via deres websider (www.redbullf1.com) laste opp bilder av seg 
selv som vil være med å dekke de to bilene under dette spesielle løpet. Det koster ti pund og alle 
inntekter av dette i sin helhet vil gå til Wings for Life, en organisasjon som arbeider for ryggmarg-
sskadde. Hele beløpet vil gå til forskning for behandling av ryggmargsskader. Red Bull føreren 
David Coulthard uttalte i denne sammenheng “Jeg har alltid vert imponert over Wings for Life og 
deres arbeid for å finne behandlinger for ryggmargsskader så det er kjempeflott å gjøre noe som kan 
hjelpe”.  - Så følg med når disse to F1 bilene står på startstreken 8. juli på Silverstone banen med 
bilder av 50.000 mennesker med forhold til ryggmargsskader på disse.  – Red.

Red Bull F1 Racing Team -
konkurerer for penger til 
ryggmargsskadeforskning
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 Historisk bioteknologilov vedtatt
Norge har nå fått en ny og libe-
ralisert bioteknologilov. Loven 
trer i kraft fra 2008 og åpner for 
såkalt embryonal stamcellefors-
kning.
 

Odelstinget vedtok den 24. mai 
en innstilling fra helse- og 

omsorgskomiteen om en ny bio-
teknologilov. Den nye loven tillater 
forskning på overtallige befruktede 
egg fra fertiliseringsklinikker (IVF) 
under gitte forutsetninger, genetisk 
undersøkelse av befruktede egg før 
innsetting i kvinnens livmor, såkalt 
preimplementasjonsdiagnostikk 
”PGD”, samt at den i tillegg åpner 
for donorbarn som kan levere cellevev 
til et annet, sykt barn.

På tross av noe motstand både i Sv og 
Sp, greide regjeringen å samle seg bak 
innstillingen som ble lovfestet med 
61 mot 14 stemmer, støttet av stem-
mene fra Frp og til dels Venstre.

Det som kan ha innvirkning på 
forskning for eksempel for rygg-
margsskader er punktet om å tillate 
embryonal stamcelleforskning, noe 
som vi har sett i flere veldokumen-
terte studier fra blant annet USA. 
Nå er Norge juridisk på høyde innen 
dette lovende forskningsfeltet med 
andre land vi liker å sammenligne oss 
med. Det som blir det viktige nå er å 
skaffe tilveie store nok bevilgninger 
og bygge god infrastruktur slik at for-
skere i Norge nå kan ta fatt på dette 
forskningsfeltet, for å finne frem til 
fremtidige terapier for degenerative 
sykdommer og skader som ryggmarg-
sskader, Parkinson’s sykdom, Multiple 
Skleroses og andre sykdommer som 
kreft, diabetes og hjerte infarkt for å 
nevne noen.

Så hvordan kan dette gjøres? Vel vi 
behøver ikke finne opp kruttet på 
nytt for hvordan denne infrastruktur 
best mulig kan tilrettelegges, men se 
på hvordan Norge bygde opp olje-
industrien. I den spede begynnelsen 
innen dette felt gikk staten tungt inn 
med tilretteleggelse og store finansi-

elle midler slik som gjennom Statoil 
og Norsk Hydro. Tett samarbeid 
med universitetene (akademia) slik 
som for eksempel NTH og SINTEF 
(nå NTNU og SINTEF) var en av 
nøklene til denne suksessen, her satt 
mye av viten og metodikk for de nød-
vendige studier. Privat industri var 
den viktige tredjepart i dette trekant 
samarbeidet, her kan nevnes firmaer 
som Aker og Kværner, de tok dette 
videre og satte det ut i praksis for stø-
dig produksjon som var hovedmålet 
til staten. Så hvem og hvordan tjente 
disse aktører på dette; staten fikk sin 
oljeproduksjon og ”cash flow” som 
følge av stabil produksjon med inn-
tekter som politikerne kunne benytte 
til gode formål for befolkningen. 
Universitetene fikk mer viten som de 
også kunne ta videre innen andre felt, 
nivået ble hevet. Privat industri hadde 
gode inntekter på disse utbyggingene 
og vedlikeholdet. Alt dette i tillegg til 
teknologiske arbeidsplasser som også 
nå tar oss videre inn i dette århundret 
samtidig som det setter Norge på 
kartet over ledende nasjoner innen 
dette feltet. De samme forhold er 
gjeldende, nå over tretti år etterpå. 

Siden staten via politikerne nå sier at 
de vil satse på medisinsk bioteknologi 
og stamcelleforskning og prioritere 
dette kan eksemeplet over være et ut-
gangspunkt i hvordan dette kan gjø-
res. I Stedet for eksempelet over der 
Statoil og Norsk Hydro ble benyttet 
bør staten engasjere seg sterkt med å 
etablere et stort sentralt norsk stam-
cellesenter som kan utføre prosjek-
tvis tilsvarende oppgaver for å drive 
denne forskningen frem og videre. Et 
slikt senter bør få store midler som 
de kan koordinere til forskning for 

noen langsiktige forskningsprosjekter 
for sykdommer og skader som nevnt 
over for å finne frem til behandlings-
former for. Universitetssykehusene og 
universitetene bør og kan likeså knyt-
tes opp mot dette senteret. Videre 
som nevnt i oljeindustrieksempelet 
bør privat industri bli stimulert til å 
bli en samarbeidspartner, men for å 
få dette til bør staten stille risikovil-
lig kapital og gode insitamenter for 
denne industri, industrien vil bli 
viktig for å være en av motorene i 
disse prosjekter for å bringe terapi-
ene fra laboratoriene til klinikkene. 
Så hvem vil tjene på dette? Staten 
vil få sine terapier hvorpå lidende 
mennesker kan bli bedre og helt 
friske, en vil derav kunne spare på 
sykelønnsordninger, trygdeordninger 
og helsevesen belastninger generelt, 
men det viktigste av alt er allikevel de 
helsemessige gevinstene for den en-
kelte alene. Universitetene vil tjene på 
et hevet vitenskapelig nivå, som blant 
annet også vil komme nye studenter 
til gode. Privat industri vil også tjene 
på dette samarbeidet med insitamen-
ter, eventuelle patenter og salg av 
medikamenter og behandlingsformer. 
Videre samarbeider med utenlandske 
forskningsmiljøer vil også bli viktig 
og komme Norge til nytte.

Det som gjenstår å se nå etter at selve 
den lovgivende biten er på plass, er 
hvor mye staten med politikere øn-
sker å ta dette det nødvendige skritt 
videre. Hvor mye de ønsker dette vil 
kun gjenspeiles av den videre satsning 
med store nok bevilgninger og byg-
ging av god infrastruktur for denne 
forskningen. 

Leif Arild Fjellheim
Leder, Landsforeningen for Ryggmargs-
skadde
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Likevel MC Norge

Torleif Strandenes på Triken med 
passasjer bakpå.

Hjelpemiddelmessen på 
Vestlandet

Likevel MC Norge var også i år 
representert med egen stand på 
Hjelpemiddelmessen på Vestlan-
det. Vi hadde med begge våre 

motorsykler og viste dem frem 
til potensielle brukere og helse-
personell med stor stolthet og 
frimodighet. Triken vår har vært 
til totalrenovering i vinter og vi 
gledet oss ekstra til å vise frem 
den, Arrangementet rommer ulike 

hjelpemiddelleverandører i alle 
bransjer og med alle typer utstyr. 
I tillegg har NAV og ulike organi-
sasjoner stands på messeområdet i 
FRAMOHALLEN. Messen er en 
veldrevet sak med lave kostnader 
for utstillere (organisasjoner stiller 
ut gratis!). Likevel klarer messen 
å generere et overskudd. Dette 
deles ut av et startet ”Messefond”. 
Byråd for Helse og omsorg i Ber-
gen, Trude Drevland, åpnet mes-
sen og delte ut fondets tildelinger 
for 2007. Likevel MC Norge fikk 
som en av tre organisasjoner hele 
7000 kroner fra fondet i år. Dette 
var svært gledelig for oss og de 
andre mottakerne (Askøy Helse-
sportslag og Dagsenter for yngre 
fysisk Funksjonshemmede på 
Nordåstunet)! Rundt 1000 men-
nesker kan ha vært innom messen 

Likevel MC Norge var på plass!
Tekst: Hein A. Kvalheim. Foto: Torleif Strandenes og Likevel MC Norge
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i følge pålitelige kilder og vi fikk 
mange gode møter med mange av 
disse. Hele styret var på plass og 
flere av våre medlemmer var med 
på standen og var innom. Noen 
medlemmer ble også vervet! Vi 
hadde presentasjon av arbeidet 
vårt på videokanon og tok bilder 
av de som ønsket det på triken 
– som de fikk med seg. Dette 
vakte stor begeistring for store og 
små. Alt i alt en meget vellykket 
dag for oss som var utstillere på 
messen.

Motorsyklenes vårmøn-
string i Bergen

Nok en gang har motorsyk-
kelklubben Rolling Thunder 
arrangert en flott vårmønstring 
på Festplassen i Bergen. Været 
var fantastisk og det var samlet 
oppimot 2000 motorsykler på ett 
brett. Likevel MC Norge var på 
plass også her med begge syklene 
våre og vi kom i kontakt med 
masse spennende folk. Hyggelig 
var det å møte representanter fra 
Holy Riders som også er en av 
våre støtteklubber. Vi satser på et 
nærere samarbeid i løpet av se-
songen. Flere rullestolbrukere var 

innom standen og mange av våre 
medlemmer dukket opp. Mange 
fikk prøvesitte triken og folk som 
var innom standen viste interes-
ser for arbeidet vårt og syklene. 
Mønstringen ble avsluttet med en 
kolonne fra Festplassen til Lyse-
fjorden og kortesjen var et nydelig 
syn. Triken og skolesykkelen var 
selvsagt på plass i kolonnen – rett 
og slett en nydelig dag ! 

Triken
Likevel MC Norge eier vår egen 
ombygde trike. Triken er et resul-
tat av en storslått innsalming av 
Føniks MC og Rolling Thunder 
i Bergen. Klubbene samlet inn 
hele 90 000 kroner i MC-mil-
jøet i og rundt Bergen til en av 
medlemmene som skadet seg på 
sykkel. Medlemmet bruker ikke 
sykkelen i dag og Likevel MC 
Norge overtok denne i april 2003 
mot et vederlag på kr. 40 000,-. 
Målet med triken er å låne den ut 
til brukere som ikke kan kjøre en 
standard sykkel eller til folk som 
ønsker seg en MC-opplevelse 
som ikke kan sitte på en vanlig 
motorsykkel. Dette gjøres etter 
gitte kriterier og system.

Mål og strategi
”Å gi mennesker med ulike 
funksjonshemninger informasjon 
om, og mulighet til å kunne kjøre 
motorsykkel ved hjelp av tilgjen-
gelige, funksjonelle og trafikksi-
kre hjelpemiddel”.

Målgruppen for arbeidet er alle 
som på grunn av medfødt eller 
oppstått skade eller lyte ikke kan 
anvende en ordinær/standard 
motorsykkel og/eller dens betje-
ningsorgan, men der dette kan 
muliggjøres gjennom eksisteren-
de eller utviklede hjelpemiddel 
eller ombygninger. 

Likevel MC Norge
Geitevikja 63
5353 Straume
Mob 909 94 800
adm@likevelmc.no 
www.likevelmc.no

Rullestolfeste på triken

Fra vårmønstringen i Bergen
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GRATISadgang!

VELKOMMEN TILInformasjonsdager18. OG 19. APRIL 2007
KL. 12.00 - 20.00

Norges Handikapforbund Karmøy inviterer 

til informasjonsdager i lagets lokaler 2. etg.

Kopparen Kjøpesenter i Kopervik.
Åpning ved avdelingssjef for helse og sosial 

Tove Rosseland kl. 12.00

Åpent for alle interesserte

Her 
er vi i 

2. etg.

- besøk oss 
du også!

Foredrag • Informasjon • Jurist veiledning 
• Firmautstilling av hjelpemidler.

Informasjonsdager arrangert av LARS 
og NHF lokallagsmedlemmer
Medlemmer fra LARS og Norges Handikapforbund Karmøy lokal-
lag arrangerte 18. og 19. april Informasjonsdager i Karmøy kommune. 
Informasjonsdagene inneholdt foredrag fra ledere i kommunen/NAV, 
informasjon fra lokallaget, jurist veiledning, firmautstillinger av hjelpe-
midler samt bil og bilombygging. -Tekst og bilder: Leif Arild Fjellheim

Leder NHF Karmøy/LARS økonomiansvarlig Ole Johan Grimstvedt og NHF 
Karmøy økonomiansvarlig Ragnar Espeland.

Informasjonsdagene gikk 
over to dager fra klokken 

tolv til åtte begge dagene. Det 
var lagt opp til et allsidig pro-
gram med åpning av Informa-
sjonsdagene av avdelingssjef 
for helse og sosial i kommunen.

Informasjonsdagene var fordelt 
over tre hovedaktiviteter; fore-
drag av ledere fra kommune/
NAV, informasjon fra lokallaget 
og utstilling av hjelpemidler med 
råd og veiledning fra flere leve-
randører.

Foredragene var gruppert med 
emner innen: 

Orientering om bestillerkon-
toret - deres oppgaver og hva 
de kan hjelpe med, hvordan ta 
kontakt og så videre. Dette ble 
forklart fra foredragsholder, samt 
diskutert ved spørsmål fra frem-
møtte. 

Generelt om NAV - hva går den-
ne reformen ut på? Hva er status, 

målsetning og lignende.

Uføretrygd/tilbake i arbeid. 
Her ble det forklart om de for-
skjellige ordningene som NAV 

nå har 
etablert 
og etable-
rer som 
omhand-
ler dette 
emnet. Det 
være seg 
ordninger 
hvor NAV 

for eksempel kan utbetale pen-
sjon til arbeidsgiver, delvis eller 
helt, mot at arbeidstakeren da vil 
få alminnelig lønn avhengig av 

prosentnøkkelen om hvor mye 
arbeidstakeren arbeider, alt dette 
for å komme tilbake til arbeids-
livet, eller for å komme inn i 
arbeidsmarkedet (om mulig). 
Alt dette blir for mye å komme 
innpå her, men fleksibiliteten fra 
det offentlige synes å være stor 
i forhold til flere nye ordninger. 
Mange andre tema og ordninger 
ble også diskutert herunder.

Kommunen informerte videre 
om forhold rundt utbygging 

av omsorgsboliger, sykehjem og 
så videre. Dette var mer lokalt 
selvfølgelig, men det var in-
teressant å merke seg at et nytt 
multifunksjon sykehjem/senter 

NAV Svein Thomassen

Reidun Kvinnesland
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NAV. HJELPEMIDDELSENTRAL I 
ROGALAND
Orientering om Brukerpass
v/ Bjørg Serigstad

19. APRIL. KL 15.00

KAFETERIA MED SALG AV KAFFE, KAKER OG VARMRETT

RÅD OG VEILEDNING  FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE
Veiledning hele dagen

v/ Jurist Geir Nese

19. APRIL. HELE DAGEN

NAV
Uføretrygd/tilbake i arbeid

v/ Terje Langåker 

18. APRIL. KL. 15.00

NAV 
Generelt om NAV

v/ Svein Thomassen

18. APRIL. KL. 14.00

KARMØY KOMMUNE
Informasjon om utbygging av 
omsorgsboliger og sykehjem

v/ Jon Lindøe og Alfred Sørbø

19. APRIL. KL 13.00

KARMØY KOMMUNE
Orientering om bestillerkonto-
ret - Tema; Hva gjør bestiller-
kontoret?
v/ Reidun Kvinnesland

18. APRIL. FRA KL. 13.00

KARMØY KOMMUNE
Orientering om Kommunal 
fysio- og ergoterapi i Karmøy 
komm. (voksne/barn) og
komm. lager for tekn. hj.midler.
v/ Elise Rassmussen Hausken

19. APRIL. KL. 14.00

ÅPNING ved avdelingssjef for 
helse og sosial, 
Tove Rosseland

18. APRIL. KL. 12.00

Seminarer og informasjon

18. OG 19. APRIL. HELE DAGEN
RÅD OG TIPS FRA REISEVANT 
RULLESTOLBRUKER

v/ Per Åge Øglænd

Oversikt over foredragene som ble avholdt.

Seminarleder Edna Åse Blø i passiar med 
Frode Lundal fra Sunrise Medical.

Per Åge Øglænd

nå under planlegging også ville 
beramme rehabilitering for noen 
grupper pasienter som slag og 
andre traumer, herunder også kor-
tidsopphold på senere tidspunkt. 
Dette er ikke ment å være et før-
stestadiet rheab senter, ei heller et 
senter for rehab av ryggmargska-
der, men en mer utvidet tjeneste 
på et høyere behandlingsnivå enn 
hva som er normalt for tilsvarende 
institusjoner per dags dato lokalt. 
Det kan se ut som om politikere 
denne gang planlegger for frem-
tiden og har visjoner for å møte 
dagens og fremtidige utfordringer, 
herunder eldrebølgen, som alt i alt 
positivt imøtekommes. Dette vil 
bli mer enn kun fysikalsk behand-
ling og kommunen erkjente at 
her vil de ha en stor oppgave, noe 
som de var klar over, ikke minst 
med å skaffe nødvendig ekspertise 
for disse spesifikke mål. Modellen 
som ble skissert synes allikevel 
å være bra for blant annet rehab 

som ble skissert. I forhold til dette 
og andre saker satte kommunens 
representanter også stor pris på 
samarbeidet med NHF/LARS 
medlemmers engasjement, hvor 
lokallaget er representert i faste 
kommunebehandlingsproses-
ser. Herunder kan det nevnes at 
NHF Karmøys leder Ole Johan 
Grimstved er leder for et av kom-
munens forum som arbeider for 
harmonisering og implementering 
av funksjonshemmedes opplagte 
rettigheter når det kommer til uni-
versell utforming, hvor han gjør 
en fremragende innsats som også 
bærer frukter.

Kommunen informerte videre om 
kommunal fysio- og ergoterapi 
tjenester samt lager for kommu-
nens tekniske utlånshjelpemidler 
(kommunene låner ut, fylker på 
mer permanent basis) og hvordan 
saksgang etc. her virker og hvor-
dan ta kontakt. Utover dette var 

det foredragsholdere fra fylkets 
NAV hjelpemiddelsentral (Ro-
galand) som forklarte om hjelpe-
midler og som også orienterte om 
Brukerpass ordningen.

Det blir mye å gå inn på her for en 
utfyllende beskrivelse av foredra-
gene nevnt over, men oppmøtte 
for de forskjellige tema fikk mye 
nyttig informasjon, både de mer 
erfarne brukerne av systemene og 
også de mer uerfarne. Se for øvrig 
programoversikt av side i brosjyre 
som ble utgitt til alle kommunens 
hustander på forhånd. Det kan 
også nevnes her at Informasjons-
dagene ble annonsert i lokalmedia 
og aviser, som for øvrig også var 
til stede for å lage reportasjer.

Det var også mye annen nyt-
tig informasjon. Per Åge 

Øglænd var tilgjengelig med stand 
begge dagene hvor han besvarte 
spørsmål når det kommer til rei-
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ser, ferier etc. for mennesker med 
funksjonshemninger. Her var det 
mange gode råd og tips og ta med 
seg. Likeså var jurist Geir Nese 
(arbeidet tidligere for NHF) til-
gjengelig for besvaring av spørs-
mål av mer privat karakter når det 
gjelder lovverket og rettigheter for 
funksjonshemmede, her hadde la-
get ordnet med område hvor inter-
esserte kunne snakke i fortrolighet 
uten å bli forstyrret om det som 
måtte oppta en. Lokallaget hadde 
også egen stand med brosjyrer og 
informasjon om lagets arbeid hvor 
en også kunne få besvart mange 
spørsmål.

Flere leverandører av hjelpe-
midler og tekniske hjelpemid-

ler var tilstedet begge dagene med 
egne stand, alt fra enkle hjelpe-
midler til mer sofistikerte elektris-
ke rullestoler, for eksempel; elek-
trisk justerbar høyde, akselavstand 
og sporvidde. ”Kombistoler”, som 
i forhold til dette kan gjøre en og 
samme stol egnet inne som ute. 

Hos alle leverandører kunne en  
få gode råd og veiledninger. Når 
det kommer til rullestoler hadde 
leverandørene gjort en god jobb, 
her var det to-tre titalls rullestoler 
utstilt, alt fra stoler beregnet for 
barn til voksne, manuelle som 
batterielektrisk opererte. Kom-
binasjons fremkomstmidler hvor 
en person uten behov for rullestol 
kunne for eksempel sykle med 
rullestolavhengig sittende frempå 
ble også vist, utstyr som dette kan 
for eksempel gjøre det enklere for 
noen å nyte friluftslivets gleder 

sammen, det være seg for foreldre 
med funksjonshemmede barn eller 
ektefeller/samboere hvor en av 
partene har problemer med frem-
kommelighet. Tenker her på turer 
på gruslagde turområder hvor 
regulere rullestoler ikke er spe-
sielt egnet og hvor en kan gjøre 
ting samme i ”tandem”.  Meka-
nisk service personell var også 
tilstede med råd om vedlikehold 
og justeringer når det kommer til 
rullestoler.

Leverandører av flere bilmerker 
hadde deler av garasjeanleg-

get i underetasjen av kjøpesenteret 
hvor lokallaget har sine lokaler 
hvor Informasjonsdagene ble 
avholdt til rådighet, her var det 
utstilt et assortert utvalg av bilmo-
deller (klasse 1 og 2). Represen-
tant fra bilombygningsfirma var 
tilstedet med ombygde biler for 
funksjonshemninger, alt fra regu-
ler hånd gass/brems etc. til større 
ombygninger så som ramper for 
rullestol. 

Alt i alt var Informasjonsdage-
ne vellykket, flere fremmøtte 

satte stor pris på initiativet og gav 
klart utrykk for at informasjonen 
kom dem til nytte. Da var også 

målet oppnådd. Lederne fra kom-
mune/NAV som for øvrig gjorde 
en veldig god jobb med sitt bud-
skap og i diskusjoner underveis 
ytret seg også svært positivt for 
dette initiativ, for som de sa, det 
var en veldig fin og god måte å nå 
ut til brukerne av områdene de har 
ansvaret for. 

Tilslutt er skryt til de fra lokal-
laget som på frivillig basis sto for 
matlaging og servering av smør-
brød, nybakte kaker, te, kaffe og 
mineralvann på sin plass. Dette i 
seg selv gjorde det til at Informa-
sjonsdagene fikk en fin, uformell 
og omgjengelig atmosfære. 

Sigurd Tønnesen (Permobil) og 
Ninna Sjøgren (Hjelpemiddelspesia-
listen AS)
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UTSTILLING
Hva er UNIVERSELL UTFORMING?

Samfunk som er et sam-
arbeid mellom flere interes-
seorganisasjoner inviterte 
tirsdag 24. og onsdag 25. april 
til utstilling på Rica Maritime 
Hall i Haugesund for å vise 
hvordan en by kan bli frem-
kommelig for alle. To firmaer 
som produserer taktile kart 
var også til stede.

Rådet arbeider for å sikre uni-
versell tilrettelegging for alle 
kommunale bygg, boliger og 
uteområder i Haugesund.  Vide-
re arbeider rådet for funksjons-
hemmedes fulle delaktighet og 
likestilling i samfunnet. Rådet 
skal også være et rådgivende 
organ for kommunen i saker 
som angår funksjonshemmedes 
behov og interesser. Rådet er vi-
dere høringsinstans i alle plansa-
ker, og utreder saker i samarbeid 
med interesseorganisasjoner. 
Blant interesseorganisasjonene 
kan det nevnes; NFU, Morbus 
Crohn foreningen, Foreningen 
for trafikkskadde og Norges 
blindeforbund.

Samfunk ønsker at universell 
utforming i Haugesund sentrum 
skal bli tilgjengelig for alle 
enten man er blind, svaksynt, 
bruker rullestol eller på annen 
måte har nedsatt funksjonsevne. 
Samfunk påpeker; kanskje du 
ikke har lagt merke til det, men 
byen vår er ikke tilrettelagt for 
alle. For blinde og nærsynte er 
det vanskelig å ta bussen. Rul-
lestolbrukere kan ikke bevege 
seg overalt på grunn av vanske-
lige trapper, høye fortauskanter, 
smale dører og liknende. Dette 
er små hindringer som de fleste 
av oss ikke tenker over, men i 
det daglige kan de nærmest være 
umulige å komme forbi for an-
dre. I forbindelse med utstillin-
gen hadde Samfunk tatt tre hun-
dre fotografier for situasjoner 
som ikke tilfredsstiller universell 
utforming, som de også 

hadde levert til Haugesund 
kommune. 

Forhåpentligvis vil dette også 
kunne påvirke politiske beslut-
ningsprosesser, for som kjent ;
”mange bekker små lager stor 
å”. 

Tekst og foto: 
Leif Arild Fjellheim
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WORKING 2 WALK 2007
Washington DC USA Symposium & Demonstrasjon.  April 22-24, 2007. Arrangert av 
”Unite 2 Fight Paralysis” i samarbeid med ” Cristopher and Diana Reeve Foundation”. 

I denne artikkelen bringer Kate Willette fra USA Patetra en fortelling om demonstra-
sjoner amerikanske ryggmargsskadde med familier hadde i USA. Flere reiste dit også fra 
andre land. All tekst av Kate Willette, som vi har oversatt til norsk. 
- Stor takk til Kate fra Patetra.

Hvorfor smiler disse menneskene? Dette året møttes vi og var klar over hva vi kunne forvente oss; ryggmargsskade 
forskere ville bringe oss de siste nyheter fra deres forskning. Forkjempere/aktivister ville bringe informasjon rettet 
direkte mot spesifikke lovgivende mål. Mennesker som bare hadde kjent hverandre via Internett ville møtes ansikt til 
ansikt for å knytte vennskapsbånd. God energi ville være tilstede i overflod, og byrden som innaktivitet er ville – i alle 
fall for noen dager – være borte. Disse menneskene smilte fordi de hadde valgt å bli forkjempere for sin kur, og fordi 
prominente vitenskapsfolk – fra både akademia og den private sektor – hadde kommet hit for å møte dem.

Begynnelsen
Historien om den 3. Working to 
Walk (W2W) demonstrasjonen for 

å finne frem til ryggmargsskade 
behandlinger i Washington DC 
begynte 10. oktober 2004, dagen 
da Christopher Reeve døde. Han 
var den mest berømte quadrap-
legic ryggmargsskadde i verden, 
og hans død var et hardt slag for 
mennesker som var blitt avhengig 
av ham for å gi et ansikt utad for 
ryggmargsskader med det gløden-
de engasjementet han hadde for å 
hjelpe til med å finne fremtidige 
behandlinger. Med Chris Reeve’s 
bortgang, hvem ville nå snakke 
på vegne av alle disse som led av 

ryggmargsskader? Hvem kunne 
nå få til den brede oppmerksom-
het rundt saken han klarte?

Betheny Winkler er en mor fra 
Oklahoma som brakk nakken 
under lek i en fontene. Marylin 
Smith er en annen mor fra Oregon 
som har en 21 år gammel sønn 
som brakk nakken sin da et hjul 
løsnet på en møtende lastebil og 
fløy igjennom frontruten på bilen 
han kjørte. Susan Maus er en mor 
fra Minnesota som brakk nakken 
i en bilulykke. På forhånd kjente 

Kate. Forfatteren av denne artikkelen  
til Patetra.

Tekst: Kate Willette. Foto: John Smith. Oversettelse til norsk: -Red.
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de hverandre kun gjennom en 
internettside ved navn CareCure, 
men disse mødrene bestemte seg 
fort for å ta opp arven etter Chris 
Reeve, og via sine datamaskiner 
rundt om i de Forente Stater eta-
blerte de en ny enhet; en organisa-
sjon som de kalte Unite to Fight 
Paralysis (U2FP). Deres første 
oppdrag var en en-dags demon-
strasjon i Washington DC, som de 
utførte med hjelp fra The Chris-
topher Reeve Paralysis Foundation 
– bare seks dager etter Reeve’s 
bortgang. I 2006 utvidet de ar-
rangementet til også å inkludere 
private firmaer som sponsorer, 
store navn innen forskning som 
gav foredrag, ett en-dags fors-
knings symposium, tips og råd om 
hvordan en kunne kontakte politi-
kere, og selvfølgelig med en stor 
demonstrasjon utenfor det ameri-
kanske parlamentet. Min mann og 
jeg var der i 2006, vi var der også 
denne gang for den 3. årlige sam-
lingen for en liten stund siden.

Forskere + Ryggmargsskadekur 
forkjempere = Energi
Denne artikkelen fokuserer på 
den første dagen av W2W 2007 
– en oppmuntrende krevende dag 
benyttet til å lære det meste om de 
mest lovende områdene om fors-
kning fra de som faktisk utfører 
den. Det var mengder av gode ny-
heter til et fellesskap som ikke har 
fått høre annet en kun løfter for 
mange år. Det grunnleggende pus-
lespillet for å reparere en skadet 
ryggmarg er rimelig godt kjent; 
når en ryggmarg blir skadet, blir 
nervefiber som kobler sammen 
hjernen og kroppen ødelagt. For 
mange  år trodde vitenskapsfolk at 
disse fiber eller axoner ikke kunne 
regenereres. Nå derimot, indikerer 
mange studier at disse axoner kan 
vokse om de gis den nødvendige 
hjelp, med medikamenter som kan 
blokkere inhibitorer, og vekst-
faktorer som kan fremme vekst. 

Når det gjelder axoner, vokser de 
omtrent med den samme hastig-
het som hår (< 1 mm/døgn) og det 
vil kunne ta mange måneder for 
ikke å si år for axonene å vokse 
avstanden fra skadestedet til cel-
lene de opprinnelig var tilkoblet. 
Vitenskapsfolk sier at strategiene 
for å gjenopprette funksjoner vil 
kreve en kombinasjon av delikat 
kalibrerte motangrep innrettet 
mot alle disse problem. Det som 
vi fikk høre på W2W symposiet 
er at forskere nå raskt nærmer seg 
denne kalibreringen. 

Colorado
For eksempel; Dr. Stephen Da-
vies fra Universitetet i Colorado 
angriper nå to forhold samtidig; 
oppløsning av arrvevet og selv-
såing av skadestedet ved hjelp 
av nøye og presist differensierte 
celler som får axnoner til å vokse. 
Hans laboratorium har hatt suk-
sess med og reparert ryggmarger i 
dyreforsøk med celler kalt Type 1 
Astrocytes – disse stjerneformede 
cellene er mer umodne enn de 
astrocyter som normalt holder til 
i ryggmargen og former arrvev i 
en skadet ryggmarg.    Ni av ni av 
disse dyrene behandlet på denne 
måten hadde innen en måned fått 
tilbake normal bevegelse. Dr. 
Davies planlegger å benytte Type 

1 Astrocyter i kombinasjon med 
et stoff som kalles Decorin (pro-
dusert som han sa, i bøttevis i den 
menneskelige kropp) som kan lose 
opp arrvev i skadede ryggmarger. 
Hans strategi leder til en behand-
ling av bade kroniske og akutte 
skader; utvikle de riktige typene 
av astrocytes, for så å kombinere 
dem med Decorin, for så å utføre 
klinikkforsøk. Som Davies også 
sa med sin britiske aksent ”Jeg 
har forsket i dette feltet i 17 år, 
og med det materialet jeg har vist 
dere her i dag er det for første 
gang jeg kan si, jeg har virkelig 
noe her”.

Kina
Min erfaring med ryggmargsska-
deforskning har til dels fått for-
men av en dyster polaritet; på en 
side har vi di som påstår mirakler, 
men som ikke har noe, og på den 

Sittende: John, Kate, Nicole, Bruce (Kate’s mann som også er halvt Norsk) og 
”Dogger” fra Australia.

Bethany (en av organisatorene), 
Noah og andre.
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Dr. Wise Young og Treva Page

andre siden de som sier, år etter 
år, en behandling er fem til ti år 
inn i fremtiden. Veldig få har sagt; 
dette er hva jeg gjør, her er bevi-
sene for at det virker, og her er 
hav jeg har igjen å gjøre samt her 
er min plan for å avslutte jobben. 
Og Davies var ikke den eneste 
forskeren tilstede med slike nyhe-
ter. Dr. Wise Young fra Rutgers 
Universitetet holdt sitt foredrag 
under lunsjen i symposiet har 
brukt de siste fem årene på å møy-
sommelig etablere grunnarbeidene 
for et nettverk av klinikkforsøk i 
Kina. Målet her er direkte å be-
handle kroniske ryggmargsskader. 
Dr. Youngs ordlegging og visjoner 
overgås bare av hans besluttsom-
het og arbeids etikk; han er en 
sann helt for ryggmargsskade 
fellesskapet. Hans forelesning ved 
W2W forklarte om den nåværende 
status for The China SCI Network 
og videre planer for klinikkforsøk. 
Siden 2004 har Dr. Young etablert 
og samlet et nettverk av femten av 
de ledende forskningssentrene i 
Kina. Han har stått for opptrening 
av dusinvis av vitenskapsfolk og 
satt opp en entydig standard for å 
forsikre at dette går riktig for seg 
og at resultatene blir vitenskap-
lig kvantifisert. Mange av oss i 
forsamlingen kjente Dr. Young 
fra før kun som en utrøttelig fyr 
som besvarte våre spørsmål og 
spøkte med oss uansett tid på hans 
websider CareCure. Vi satt ved 
våre fint oppdekte bord og spiste 
jordbær-kiwi kaker men dette 
ekstraordinære mennesket gav 
oss hans detaljer om sitt arbeid. 
Dette året vil The China SCI Net 
teste en kombinasjon av litium 
og navlestrengsblodceller. Litium 
stimulerer navlestrengsblodcel-
ler til å produsere vekstfaktorer 
som igjen stimulerer axoner å 
vokse.  Litium, Dr. Young fortalte 
oss, er ”kjempebillig og allerede 
godkjent av FDA (FDA tilsvarer 
norske helsemyndigheter –Red.)” 

I det neste året vil Kina se et fase 
3 klinikkforsøk for 400 mennes-
ker med kroniske skader, som vil 
bli gitt navlestrengsblodceller og 
enten litium eller placebo (placebo 
= narremedisin eller ingen medi-
sin –Red.). Den gode doktoren sa 
videre; ”Jeg sier ikke at rotter kan 
gå og derfor at mennesker vil gå. 
Jeg sier dere at vi kan få axoner 
til å vokse, og når de kan, kan vi 
fortelle dem hva de skal gjøre”.

USA og Canada
Kveldssesjonen handlet om 
klinikkforsøk. Vi fikk høre fra 
Dr. Frank Bobe, en av lederne av 
Boston Life Science, om deres ar-
beid med Cethrin, et medikament 
som blokkerer singaler mellom 
celler som Rho lager. Rho sender 
signaler til axonene om å stoppe 
vekst, og derav vil blokkering 
av selve Rho signalene stimulere 
ny regenerering til å oppstå i en 
ryggmarg. Dr. Bobe forklarte 
om et nylig ferdig klinikkforsøk 
i fem byer i USA og fire andre i 
Canada. De tilførte medikamentet 
i ryggmargen til førtien akutte 
thoracic og cervical pasienter, og 
har påvist at Cethrin er sikkert og 
ikke har noen seriøse sideeffekter. 
Allikevel, de beste nyhetene, var 
at til og med uten tilstedeværelse 
av andre faktorer – ingen såing 
av andre utenfra celler, ingen 
puff av spesielle gjødningsmid-
ler, ingen oppmykning av arrvev 
– fikk pasientene i studien tilbake 
funksjoner. Alle pasienter begynte 
som ASIA A nivå, og etter tre 

måneder hadde nesten en femtedel 
av dem nådd helt til ASIA C eller 
D (ASIA er en nevrologisk mål-
enhet på sensasjon, førlighet og 
funksjonsnivå – Red.). Den neste 
fasen av disse klinikkforsøkene 
vil bli å bevise at det var Cethrin 
som gjorde dette ved å sette opp 
en placebo gruppe. Spørsmålet 
om den fristende muligheten med 
å kombinere Cethrin med Dr. Da-
vies Decorin og Type 1 Astrocy-
tes, eller Dr. Youngs navlestrengs-
blodceller ble hengende i rommet, 
allikevel, vi er ikke ferdig med de 
gode nyhetene.

Tyskland
Dr. Donald Johns, global leder 
av Translational Medicine ved 
Novartis kom hele veien fra 
Sveits for å beskrive et klinikk-
forsøk som nå pågår i ti byer, ni 
i Tyskland og ett i Sveits. Slike 
som Boston Life sikter Novartis 
seg inn på å regenerere skadede 
ryggmarger; i dette tilfellet ved 
å blokkere et vekstblokkerende 
protein kjent som Nogo-A. De 
kaller deres motmiddel ATI-355, 
og de tilfører det ved kontinuer-
lig tilførsel in i ryggmarger på 
mennesker med akutte thoracic 
ryggmargsskader. ATI-355 har 
allerede vist seg å være effektive 
hos rotter og aper, apene fikk også 
tilbake funksjon etter ryggmargs-
skader, så der er grunn til å tro at 
dette også snart kan bli enda en 
ny ting på listen over potensielle 
terapier for ryggmargsskader.
 
California
Den siste taleren på denne dagen 
var Dr. Edward Wirth, medisinsk 
direktør fra firmaet Geron. Ge-
ron er firmaet som først bevilget 
penger til de banebrytende for-
søke hvor man klarte å dyrke frem 
embryonale stamceller ved Uni-
versitetet i Wisconsin på slutten 
av nittitallet. De har de siste ti år 
arbeidet for å etablere en sikker 
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Alex Pitts

”Professsir X” og Mackenzie Clare

og tilgjengelig kilde av embryo-
nale stamceller til tross for det 
man med trygghet kan kalle et 
fiendtlig politisk miljø. Bildet en 
tenker på når en tenker på Geron 
er det om et lite enslig firma som 
vil bygge en vidstrakt motorvei 
som strekker seg over hele USA. 
De bestemmer reiserutene, de 
bygger bruene, de blander beton-
gen og de legger ut asfalten – og 
de gjør det sakte, veldig sakte, en 
mil om gangen. Inneffektiviteten 
av en slik prosess er klar, men al-
likevel har Geron klart å lage, fra 
en blastocyst som skulle kastes, 
nok rene stamceller for å generere 
en million doser av deres myelin 
bygger GRNOPC-1.
De har nettopp avsluttet tre år med 
omhyggelige studier for å kunne 
lære om passende doseringer, det 
beste systemet for å tilføre dette, 
toksikologi og mulige kreftsvul-
ster; mer en tusen dyr var invol-
vert i disse testene. Behandlingen 
er sikker i dyreforsøk, og de hol-
der nå på med å sluttføre design 
for klinikkforsøk på mennesker. I 
slutten av 2007 vil de formalisere 
nødvendige papirer hos the Food 
and Drug Administration for å 
begynne et seksmåneders Fase 1 
klinikkforsøk på pasienter med 
funksjonelt komplette thoracic 
lesjoner i den sub-akutte fasen, i 
mellom syv og fjorten dager etter 
skade. Ut av dette kan det hende 
at de første pasienter som vil få 
nytte av embryonal stamcellefors-
kning vil være de med ryggmargs-
skader.

 Hva blir det neste?
Det er avhengig av alle oss slik 
som det gjør av alle menn og 
kvinner som arbeider i labora-
toriene. Her er hvordan Marilyn 
Smith åpnet vitenskaps symposiet: 
”Det er vår jobb som forkjempere 
å utdanne allmennheten, snakke 
med våre vitenskapsfolk, utdanne 
oss selv, kommunisere med media, 
kommunisere med våre politikere 
for å spre ordet om at en behand-
ling for ryggmargsskader er mulig 
og at det er absolutt nødvendig 
å finne behandlinger. Ingen skal 
være nødt til å leve med lammel-
ser”. Det er sprøtt, men hun har 
rett. I et rasjonelt univers, sliter al-
lerede mennesker nok som det er 
med en ryggmargsskade så hvor-
dan kan man forlange at en også 
skal arbeide for behandlinger. 
Allikevel, i den virkelige verden 
må vi gjøre det. Det er vår jobb. 
Det som Marilyn ikke sa var noe 
som vi alle lærte ettersom tiden 
ved W2W fløy av sted; å arbeide 
for dette kan også være veldig 
hyggelig, spesielt når man kan 
gjøre det med sine venner, godt 
armert med oppdatert informasjon 
fra troverdige vitenskapsfolk. Om 
ikke klinikkforsøkene flasker seg 
før neste april, vil vi være tilbake 
for et nytt W2W 2008. Vi vil da 
være sterkere, bedre utdannet, og 
det vil være mange flere av oss. 

Mer om dette her;

CareCure website:
http://sci.rutgers.edu

Unite to Fight website:
http://www.unite2fightparalysis.org/

Dr. Stephen Davies of the Univer-
sity of Colorado.
New Spinal Cord Cells and Mole-
cules for SCI Repair
http://sci.rutgers.edu/forum/
showpos...27&postcount=1

Keynote Address by Dr Wise Young
http://www.veoh.com/videos/
v443262BpntGKy2

Dr. Frank Bobe, Chief Business Of-
ficer, Boston Life Sciences.
Phase I/IIa Clinical Trial Results 
of Cethrin for Acute Spinal Cord 
Injury
http://www.veoh.com/videos/
v454167tydzfckK

Dr. Donald R. Johns, MD, Novartis 
Institutes for Biomedical Research
Converting Nogo to Go: Nogo-A 
Antibody for Spinal Cord Injury
http://www.veoh.com/videos/
v451022NdjZKqqn

Dr. Edward Wirth III, MD, PhD, 
Associate Medical Director, Geron 
Corporation.
Human Embryonic Stem Cell-De-
rived Oligodendrocyte Progenitors 
for the Treatment of Spinal Cord 
Injury: Translation from Preclinical 
Studies to Clinical Trials
http://www.veoh.com/videos/
v453951WrtSnrFX
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Informasjon fra  
Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forsøk med varig lønnstilskudd i fem fylker

Det settes i disse dager i gang et forsøk med varig 
eller tidsubestemt lønnstilskudd i fylkene Finnmark, 
Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Vestfold og Akershus.  

– Vi har hittil manglet et effektivt virkemiddel som 
kan være et alternativ til overgang til uførepensjon, 
sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon 
Hanssen.

Selv i dagens stramme arbeidsmarked er det grupper 
som har problemer med å skaffe seg eller beholde ar-
beid. Forsøket skal bidra til å hindre at arbeidstagere 
faller ut av arbeidslivet som følge av helsemessige 
eller andre problemer. Ordningen skal også hjelpe 
personer som har falt ut av arbeidslivet som følge av 
varige helseproblemer eller sosiale problemer tilbake 
i arbeid.

– Målet med en ordning med tidsubestemt lønnstil-
skudd er å få redusert tallet på personer som hvert 
år innvilges uførepensjon. Dette er viktig både for 
den enkelte og for samfunnet. – I en situasjon med 
mangel på arbeidskraft bør også private og offentlige 
arbeidsgivere kjenne sin besøkelsestid, sier Hanssen.

Forskriften for forsøket med tidsubestemt lønnstil-
skudd ble nylig godkjent av Arbeids- og inklud-
eringsdepartementet. Personer som omfattes av 
forsøket skal tilsettes på ordinære lønns- og arbeids-
vilkår med sikte på et varig arbeidsforhold. Arbeids-
giverne får kompensert for deltakernes reduserte 
arbeidsevne i form av et lønnstilskudd. Størrelsen 
på tilskuddet vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 
Arbeids- og velferdsetaten vil sørge for nødvendig 
oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Det vil bli vurdert å gjøre forsøket landsomfattende 
fra 2008. 

Kommunale råd for menneske med nedsett funk-
sjonsevne

Dei nye kommunestyra og fylkestinga som blir valt 
til hausten skal velje råd eller ei anna representasjon-
sordning for menneske med nedsett funksjonsevne. 
Lova om dette blir satt i kraft frå 10. september. 

– Det er fint at alle kommunane og fylkeskommu-
nane får slike råd. Menneske med nedsett funksjon-
sevne veit best kva ein må gjere for at dei skal kunne 
delta i samfunnet på lik linje med andre. Råda skal 
hjelpe oss å bruke denne kunnskapen på ein god 
måte, seier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne 
Håkon Hanssen.

Kommunane og fylkeskommunane skal etter lova 
sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne 
blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i 
arbeidet med saker som er særleg viktige for dei. 
Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot dis-
kriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne 
og tenester for funksjonshemma. For dette formålet 
skal kommunane og fylkeskommunane opprette råd 
eller anna representasjonsordning for menneske med 
nedsett funksjonsevne. 

Lova blei vedteke i 2005 og skal altså gjelde frå 
neste kommunestyreperiode. Om lag halvparten av 
kommunane har allereie slike råd, som dei har op-
pretta utan lovpålegg. 

Kommunane og fylkeskommunane har etter lova stor 
fridom til å utforme råda slik dei sjølve synes er best. 
Dei kan også velje andre løysingar enn tradisjonelle 
råd. Små kommunar kan ha felles råd, og det går an 
å ha felles råd for eldre og menneske med nedsett 
funksjonsevne.

Kommunane og fylkeskommunane må drøfte med 
organisasjonane for menneske med nedsett funk-
sjonsevne kva slag råd dei skal ha. Om ei ordning 
skal fungere godt, må ho ha legitimitet. Dersom eit 
felles råd for eldre og menneske med nedsett funks-
jonsevne er aktuelt, må organisasjonane til dei eldre 
også være med i drøftingane. 
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Foreslår ny beregningsmodell for uførepensjon

Uførepensjonsutvalget har i dag overlevert sin 
rapport, NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny 
alderspensjon til uføre, til Arbeids- og inklude-
ringsministeren. Utvalget foreslår en ny bereg-
ningsmodell for uførepensjon og regler for opp-
tjening og uttak av alderspensjon til uføre.

Ny uførestønad i folketrygden
Utvalget foreslår at uførepensjonen ikke lenger skal 
være koblet til pensjonssystemet, men beregnes som 
en prosentandel av tidligere inntekt. Omleggingen 
vil innebære at det blir en felles beregningsmodell 
for helserelaterte stønader til personer i yrkesaktiv 
alder. Utvalget foreslår at den nye uførestønaden 
skattlegges som lønn, slik at det også blir ett felles 
skatteregime for personer i yrkesaktiv alder. Utval-
gets forslag vil gi et enklere system, som gir forut-
sigbare endringer i inntekt ved overganger mellom 
ulike stønader og mellom arbeid og uførestønad. 

Utvalget foreslår at de nye beregningsreglene bare 
skal gjelde nye mottakere, men at eksisterende 
uførepensjonister overføres til det nye systemet med 
sikte på at de skal få samme ytelse som tidligere et-
ter skatt.

Utvalget anslår at den gjennomsnittlige uførestøna-
den etter skatt vil bli om lag som ved en videreføring 
av dagens uførepensjonsordning.

Hovedelementer i uførestønaden
Utvalget foreslår: 

Uførestønaden beregnes som 66 prosent av 
tidligere inntekt. Beregninger viser at dette kan 
gi noe høyere ytelser enn dagens system, og et 

•

mindretall foreslår derfor en lavere utmålings-
prosent (64). 
Øvre grense for inntektsgrunnlaget settes til 6 
ganger grunnbeløpet i folketrygden. 
Brutto minsteytelse økes i forhold til dagens ufø-
repensjon for å kompensere for økt skatt. 
Tidligere inntekt, grunnlaget for beregningen av 
uførestønaden, fastsettes til gjennomsnittet av 
inntekten i de tre beste av de fem siste årene før 
uføretidspunktet. 
Uførestønad graderes ikke etter sivilstand. 
Det gis et tillegg til personer med forsørgingsan-
svar for barn under 18 år. 
Uførestønaden avkortes proporsjonalt dersom 
mottakeren har arbeidsinntekt over et minstenivå.

Utvalget er delt i synet på hvordan barnetillegget 
bør utformes. Flertallet vil ha et ikke-behovsprøvd 
tillegg på nivå med barnetillegget i den nye mid-
lertidige inntektssikringsordningen i folketrygden. 
Mindretallet anbefaler et høyere barnetillegg, men 
som er behovsprøvd mot inntekt.

Utvalget er også delt i synet på reglene for avkorting 
av uførestønad mot arbeidsinntekt. Flertallet mener 
prinsipielt at det ikke bør være noe fribeløp før av-
kortingen starter, men anbefaler av praktiske grunner 
et lite toleransebeløp på om lag 0,2 G. Ett mindretall 
vil ha et høyere toleransebeløp på 0,5 G, mens ett 
medlem ønsker å videreføre dagens ordning med en 
friinntekt på 1 G.

Fortsatt medisinsk inngangsvilkår, men mer bruk 
at arbeidsevnevurderinger
Utvalget foreslår at det medisinske inngangsvilkåret 
til uføreordningen beholdes. Utvalget peker imidler-
tid på at arbeidsevnevurderinger er et hensiktsmessig 
verktøy for Arbeids- og velferdsetaten i arbeidet med 
å identifisere relevante tiltak for å hjelpe personer 
med langvarige problemer tilbake til arbeid. Forvalt-
ningen må videreutvikle de metodene og verktøyene 
som allerede finnes, og kunne bruke disse på en god 
måte.

Redusert krav til uføregrad
Det er i dag et krav for å få uførepensjon at inntekts-
evnen skal være nedsatt med minst 50 prosent. Et 
flertall i utvalget anbefaler at det vurderes å senke 
kravet for å få uførestønad til 33,3 prosent. Formålet 
er å legge til rette for at flere utnytter arbeidsevnen 
sin fullt ut.

Mer revurdering, men ikke obligatorisk 

•

•

•

•
•

•
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Utvalget er bedt om å vurdere om alle som får en 
uføreytelse etter en tid bør få en ny vurdering av ar-
beidsevnen. Både fordi det kan være usikkerhet om 
den framtidige arbeidsevnen og fordi den enkeltes 
situasjon kan endre seg over tid, mener utvalget at 
en del av uføresakene bør revurderes. Når det fattes 
vedtak om uførestønad bør Arbeids- og velferdseta-
ten samtidig ta stilling til om det er hensiktsmessig 
med en revurdering av saken etter en tid. Det bør gå 
fram av vedtaket at en slik vurdering er foretatt, og 
det bør gis en begrunnelse for vedtaket. Utvalget vil 
ikke anbefale en revurdering av alle uføresaker.

Forholdet mellom uføreordningen og frivillig 
tidligpensjon
Utvalget har vurdert om uføre kan ha en høyere al-
derspensjon enn det personer som tidlig tar ut alders-
pensjon i folketrygden får. Flere har vært bekymret 
for at dette i så fall ville føre til økt tilstrømming 
til uføreordningen. Utvalget peker på flere forhold 
som tilsier at det ikke er nødvendig å redusere det 
gjennomsnittlige nivået på alderspensjonen til uføre 
vesentlig sammenliknet med en det en videreføring 
av dagens folketrygd ville innebære. 

I det nye pensjonssystemet vil det være mulig å 
kombinere arbeid og pensjon. For uføre vil denne 
muligheten være begrenset. Utvalget peker videre 
på at en i arbeidet med en tilpasset AFP-ordning 
må sørge for at en fortsatt ikke samtidig skal kunne 
motta AFP og uføreytelse. Dersom de som får ufø-
restønad ikke har rett til AFP, vil det bli mer attrak-
tivt å fortsette i arbeid, eventuelt ta ut alderspensjon 
i folketrygden kombinert med AFP. Utvalget viser 
også til erfaringene fra Sverige. Der er det fleksibel 
alderspensjon fra 61 år, mens uføre først går over 
på alderspensjon fra fylte 65 år. Likevel har ande-
len uføre blant personer over 61 år gått ned de siste 
årene.

Opptjening av alderspensjon etter samme modell 
som yrkesaktive
Utvalget foreslår at uføre skal tjene opp rett til 
alderspensjon etter samme modell som yrkesaktive, 
det vil si med 1,35 prosent av pensjonsgivende inn-
tekt. Pensjonsgivende inntekt settes lik det inntekts-
grunnlaget som benyttes ved beregning av uføres-
tønaden, altså lik gjennomsnittet av inntekten i de 
tre beste av de fem siste årene før uføretidspunktet. 
Det settes en øvre grense for den årlige opptjeningen 
ved en pensjonsgivende inntekt på 7,1 G (446 500 
kroner).

Noe lavere nivå på alderspensjonen 
Utvalget mener nivået på alderspensjonen til uføre 
bør reduseres noe sammenliknet med det en vide-
reføring av dagens folketrygd ville gi. Også uføre, 
på linje med yrkesaktive, bør kunne godta en viss 
nedgang i inntekten ved overgang til alderspensjon. 
Utvalget har ikke tatt presist stilling til omfanget av 
reduksjonen.

To aktuelle modeller for uttak av alderspensjon
Utvalget beskriver to alternative modeller for over-
gang til alderspensjon til uføre: 

Modell 62: Uføre går over på alderspensjon når 
de fyller 62 år, men de får et eget uføretillegg til 
alderspensjonen. Uføretillegget skal kompensere 
for tidlig uttak av alderspensjon og manglende 
opptjening etter 62 år. 
Modell 67: Uføre går over på alderspensjon når 
de fyller 67 år, men opptjeningen av pensjonsret-
tigheter stopper ved fylte 62 år.

Modellene gir om lag den samme gjennomsnittlige 
alderspensjonen, og begge modeller kan fleksibelt 
tilpasses slik at en oppnår et ønsket nivå på alders-
pensjonen. Utvalget mener begge modeller bør 
kunne nyttes som modell for alderspensjon til uføre, 
men utvalget har delt seg i synet på hvilke egen-
skaper ved de to modellene som bør tillegges størst 
vekt.

Flertallet i utvalget mener at personer som har mot-
tatt uførestønad bør gå over på alderspensjon ved 
fylte 62 år og få et uføretillegg til alderspensjonen. 
Flertallet mener denne løsningen er godt tilpasset 
logikken i det nye pensjonssystemet, og at 62 år vil 
bli den mest sentrale aldersgrensen i den nye syste-
met. Uføretillegget gis fordi det normale skal være å 
arbeide etter fylte 62 år, og de som er forhindret fra 
å arbeide av helsemessige årsaker skal kompenseres 
for dette.

Mindretallet i utvalget mener at uføre bør gå over 
på alderspensjon ved fylte 67 år, men at opptjenin-
gen av pensjonsrettigheter bør stoppe ved fylte 62 
år. Mindretallet mener dette vil gi et vesentlig en-
klere system, blant annet fordi alle etter overgang til 
alderspensjon vil stå overfor det samme alderspen-
sjonsregelverket. Dersom uføre stopper opptjeningen 
av pensjonsrettigheter ved fylte 62 år, vil det stimu-
lere til å fortsette i arbeid etter fylte 62 år, fordi en da 
vil få økt pensjonsopptjening. Overgangsreglene for 
alderspensjon vil dessuten bli enklere.

•

•
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Betinget levealdersjustering av alderspensjon til 
uføre
Levealdersjustering er et hovedelement i pensjonsre-
formen. Det innebærer at dersom forventet levealder 
øker, må yrkesaktive arbeide noe lenger enn tidligere 
årskull for å opprettholde det relative pensjonsnivået. 
Eller de kan gå av tidligere og få noe lavere pensjon. 
Uføre kan ikke velge å arbeide lenger, og utvalget 
har derfor vurdert om alderspensjonen til uføre bør 
skjermes fra virkningene av levealdersjusteringen. 

Siden nær halvparten av nye alderspensjonister trolig 
vil komme fra uføreordningen, er det ikke rimelig at 
uføre ubetinget skjermes fra virkningene av leveal-
dersjusteringen. Utvalget mener imidlertid at dersom 
yrkesaktive i praksis velger å kompensere for leveal-
dersjusteringen gjennom å arbeide lenger, synes det 
rimelig at også alderspensjonen til uføre øker noe. 

Dersom yrkesaktive velger å akseptere en nedgang 
i alderspensjonen, er det ikke urimelig at også uføre 
får en tilsvarende nedgang.
Utvalget mener at en bør avvente utviklingen noen år 
etter 2010 før det spesifiseres en konkret mekanisme 
for hvordan en eventuell skjerming skal utformes, og 
foreslår at uføre omfattes av levealdersjusteringen 
på samme måte som yrkesaktive de første årene etter 
2010.

Uendrede utgifter for folketrygden
Utvalget har i arbeidet tatt utgangspunkt i en bereg-
ningsteknisk forutsetning om at summen av folke-
trygdens utgifter til uførestønad og alderspensjon til 
uføre, på lang sikt skal være uendret sammenliknet 
med en videreføring av dagens folketrygd. Flertalls-
forslagene innebærer imidlertid en viss omfordeling 
fra alderspensjon til uførestønad. 

Trygdeoppgjøret

I trygdedrøftingene har man blitt enige om en regulering av grunnbeløpet i folketrygden fra 62 892 kroner 
til 66 812 kroner. Økningen er på 3 920 kroner og gjelder fra 1. mai i år. Alderspensjonister og andre som 
får regulert sine ytelser gjennom grunnbeløpet, får med dette en inntektsøkning på 6,23 prosent. På årsba-
sis øker gjennomsnittlig grunnbeløp med 5,38 prosent.

Etter forslaget til ny regulering vil minstepensjonene i folketrygden bli 119.820 kroner for enslige, og 219 
600 kroner for ektepar og samboende. Dette innebærer en årlig økning i pensjonene på henholdsvis 7 032 
kroner for enslige, og 12 888 kroner for ektepar og samboende.

Resultatet innebærer at en pensjonist som i dag har en pensjon på 150 000 kroner, får økt sin årlige pens-
jon til 159 350 kroner. For en pensjonist som tjener 170 000 kroner øker den årlige pensjonen til 180 600 
kroner. 

Partene er også enige om en protokolltilførsel der det heter at staten i samarbeid med organisasjonene vil 
kartlegge utviklingen i levekår og inntekt for minstepensjonister og unge uføre, og vurdere mulige tiltak 
for disse gruppene som grunnlag for Regjeringens ordinære budsjettbehandling. 

Drøftingene om regulering av grunnbeløpet har foregått mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
og organisasjonene Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), LO, Unio, 
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Akademikerne og Samarbeidsforumet av funksjonshem-
medes organisasjoner (SAFO).

Regjeringen vil nå legge forslaget til regulering av grunnbeløpet fram for Stortinget. 
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Med bikkja på biltur til Spania
Carstein Schumann og hans servicehund Ekko har reist på tur til Spania. De be-
nyttet bil og han har gjort seg flere erfaringer vedr. både ferjetur og hoteller. 
Vi bringer hans erfaringer videre til våre lesere.

Tekst: Anne-Margrethe Nyhus og Carstein Schumann
Foto: Carstein Schumann

Mange timer foran datamaski-
nen
Carstein skulle reise 7. januar og 
booket hotellplasser i god tid. Pga 
usikkerhet om været vinterstid be-
regnet han seg god tid med relativt 
korte dagsetapper. I alt 5 etapper, 
mot normalt 2-3. Verre var det å 
finne egnede hotell. Han forteller 
at han  har reist strekningen noen 
ganger, men da uten hund og der 
kom problemet. Hotell egnet for 
rullestol er det mange av – til og 
med noen med ”dog ok” - men 
tro ikke alt du finner i guidebø-
ker og på Internett. Noen av dem 
gir direkte feilinformasjon, for-
håpentligvis mot bedre vitende. 
Flere steder, spesielt i Spania, 
var det riktignok tillatt med hund 
på rommet, men da av en stør-
relsesorden inntil 5 kg ! Helt sant 
! Ett sted var det tillatt med hund, 
mot at den ble liggende i hotellets 
garasje!  Det ble mange timer på 
Internett. Noen oppklaringsrunder 
på telefonen kom i tillegg. Ved 
hotellene nedenfor, var det ingen 
problemer. Det kostet i snitt 4 
€ ekstra for hunden pr natt, noe 
ikke alle sa ifra om når jeg booket 
plass.

Velg «Fantasy»
- Det gikk greit å ta med Ecco 
inn i lugaren på Kiel fergen. Jeg 
sørget for å få det skriftlig i tilfelle 
noen spørsmål ombord, sier Car-
stein. -Jeg var redd for dårlig vær 
og dermed mulighet for sjøsyke 
for førstereisgutten og Ecco fikk 
ikke mat den dagen i det hele tatt. 
Han prøvde å få meg forstå, at 

han kom til å lide sultedøden, men 
jeg gjorde meg steinhard og det 
gikk bra. Bikkja sultet ikke ihjel, 
humrer «matfar». 

Lufting av hunder foregår på bil-
dekket til faste tider - sjekk dette 
med resepsjonen når du kommer 
ombord. Carsrstein hadde ikke 
mulighet til å komme fram mel-
lom bilene med rullestolen, men 
betjeningen bak resepsjonskran-
ken var velvillige og fikk en av 
mannskapet til å følge førstereis-
gutten på do. -Har du mulighet, 
så reis med ”Fantasy», det er ikke 
så mye dyrere. De har blant annet 
automatisk åpning av dørene når 
du stikker inn nøkkelkortet, det 
forenkler reisen og er verdt pris-
forskjellen.

Mange bra hoteller

Carstein benyttet korte etapper 
på turen til målet. Dette medførte 
flere hotellovernattinger. Her er 
hans beskrivelser av hotellene og 
tilgjengeligheten:

HOTEL u.RASTHAUS GØTTIN-
GEN WEST. Gøttingen. Tlf. +49 
55 09 92 00,  www.hotelgowest.
de

Avstand fra Kiel 400 km. Ligger 
helt inntil motorveien på høyre 
side når du kjører sørover. Føl-
gelig motsatt hjem igjen og da 
må du kjøre av mot Gøttingen 
Nord og finne veien sørover igjen 
tilbake. Går greit. Flere overnat-
tingssteder i samme område,så 
ikke ta feil. OK med engelsk. 
Svak skråning inn til bygningen, 
som inneholder hotellrom, mini-
marked og spisesteder (åpent 24 

Endelig fremme
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timer ). Alt er rullestoltilpasset. 
Like bra som i heimen i Enebakk. 
Brede døråpninger Delikat rom 
med dobbeltseng. Sengen litt 
lav, men grei nok. Skyvedør til 
bad. Hev/senkbar vask, stor åpen 
dusj med sittekrakk solid festet 
til vegg, potta av typen som både 
vasker og lufttørker stompen m.v. 
Kraftige støttehåndtak overalt. 
Samme standard på handikappdo-
en i tilknytning til kafeteriaen, her 
med varselknapp direkte til resep-
sjonen hvis noe går galt. Hotell-
resepsjonen inne i minimarkedet. 
Handikapplasser for bilen både 
ute og under tak. Luftegård for 
hunder. Bensinstasjon på området. 
Buffét med førsteklasses mat både 
til frokost og middag. Positiv og 
hyggelig betjening. Alt i alt impo-
nerende ! 

Det er høy hastighet på motor-
veiene i Tyskland, men etter min 
oppfatning god trafikkultur ( vi 
har nok litt å lære ). Vær bare obs 
på at den prikken du så i sidespei-
let for 5 sekunder siden, plutselig 
feier fordi deg i over 200 km. Blir 
du liggende bak en trailer, så ikke 
kjør forbi før du er helt sikker på 
at du har god margin til de som 
kommer i en annen fil bakfra.

HOTEL AIGLE dÒR. Burnhaupt 
-Le-Haut. Syd for Mulhouse i 
Frankrike. Tlf. +33 38 98 31 010, 
http: www.aigleor.com  Avstand 
fra Gøttingen 570 km. Kjør A 
36, retning Lyon, avkjørsel nr. 
15 ( godt merket ) Villaområde. 
Også her grei merking, men etter 
avkjøring vil du se ett skilt med 
Le-Bas. Du har ikke kjørt feil, 
bare fortsett og kjør videre gjen-
nom hele området til Le-Hautskil-
tet dukker opp. Engelsk? Tja ?! 
Tysk ? Enklere. Kort, slakk skrå-
ning opp til inngangspartiet. Grei 
utendørsparkering. Stort rom. Alle 
følgende mål på døråpninger er 
netto klaring. Døråpning bad 76 

cm,soverom 78 cm. Sengehøyde 
53 cm. Lav potte uten støttehånd-
tak. Badekar m/håndtak på veg-
gen. Ingen luftegård, men greit 
område å la bikkja gjøre fra seg 
på. Vil du ikke spise på hotel-
let, er det ett supermarked 150 m 
unna, hvor du både kan handle 
med deg mat og også spise. På vei 
til super`n må du passere 2 illsinte 
schæfere som kan skremme vettet 
av både folk og fe, heldigvis var 
de bak netting !

NB ! NB! Har du planlagt en søn-
dagsmiddag når du kommer fram, 
så ikke velg dette hotellet. Sønda-
ger er nemlig kjøkkenet stengt og 
følgelig uten betjening. Alternati-
vet er at en av skrankepersonalet 
lager en koldtallerken til deg, stort 
sett bestående av franskbrød og 
diverse oster. Øl og vin finnes 
alltid, men kun i glass. Det er et 
par andre spisesteder i nærhe-
ten, men vi er tross alt på landet, 
stedene stenger tidlig og forøv-
rig vanskelige tilgjengelige med 
rullestol. Franske motorveier er 
avgiftsbelagte, men en fornøyelse 
å kjøre på. Slynger seg gjennom 
landskapene med broer, skilting 
og beplanting, på en måte som jeg 

forbinder med fransk eleganse ( 
og jeg er ikke frankofil ). Relativt 
liten trafikk.

CRIS HOTEL. Lyon-Corbas.  Tlf. 
+33 47 82 13 663. 400 km fra 
Burnhaupt. Engelsk OK.

Hotellet Ligger i utkanten av ett 
industriområde (Eurexpo). Litt 
kjelkete å finne, men før innkjø-
ring til Lyon by, ta av mot Mar-
seille ( A 7 ), deretter ta av vei 
A 46 mot Corbas. Da går det bra 
!God oppmerking når du kommer 
til Corbas ( lite tettsted ).Se etter 
skilt med ”Cris Hotel”, gjerne 
plassert i rundkjøringer, ofte ikke 
høyere enn ca. 1 m fra bakkenivå.. 
Døråpning bad 89 cm, rom 87 cm. 
Sengehøyde 46 cm. Bredden på 
senga er 140 cm !, så hvis man 
er to, bør man ikke ha kranglet 
underveis. Badekar. Også her 
lav potte og heller ikke her støt-
tehåndtak En smule tunge dører. 
Ingen luftegård, men som ovenfor 
er det ingen vansker med å finne 
lufteplass.

HOTEL BELLATERRA. Barcelo-
na. Tlf. +34 936 92 60 54,  www.
ashoteles.es

Litt medbrakt 45kg for. Vann ble kjøpt inn for ti dagers forbruk
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640 km fra Corbas. Engelsk OK  
Ligger utenfor Barcelona langs 
motorveien retning Tarragona. 
Avgiftsbelagte gode motorveier. 
Akkurat som i Frankrike trekker 
du en ticket ved innkjøring på 
motorveien og betaler når du kjø-
rer av, eller når den avgiftsbelagte 
delen av motorveien opphører. 
Også i Spania relativt liten trafikk, 
bortsett fra veier i tilknyting til 
større byer.

Hotellet ligger på en liten høyde 
på venstre side av motorveien når 
du kjører sørover, men avkjørse-
len er godt varslet i god tid med 
store skilt merket BELLATERRA. 
Det er mange filer som går i 
mange forskjellige retninger uten-
for Barcelona og kjapp trafikk, 
så det er fort gjort å kjøre forbi 
avkjøringen til hotellet. Etter at du 
har sett et første skiltet med BEL-
LATERRA, så hold deg i denne 
filen, selv om du kanskje må ligge 
i den noen kilometer. Har du en 
litt mer ”saktegående” buss eller 
trailer (ingen kjører sakte !) i filen 
ved siden av deg, så resigner og 
legg deg bak. Hvis ikke, risike-
rer du at den sperrer utsikten til 

det siste skiltet som varsler ar du 
skal kjøre av.  Da kan det bli en 
krevende og lite morsom oppgave 
langt der framme ett sted:  finne 
en avkjørsel vekk fra motorveien, 
dernest ut i det blå langs veier 
av en helt annen standard,  gjen-
nom små landsbyer. I verste fall 
kan det bli mange mil til bake og 
så starte på nytt. I så fall er god 
stedsans og ett godt detaljert kart 
en klar fordel. Dette vet jeg ! Men 
ikke la deg skremme, det er bare å 

passe på. Kjører du allikevel feil, 
så bruk mobiltelefonen før du har 
kjørt alt for langt, ring hotellet, si 
fra hvor du omtrent befinner deg 
og spør om veien. Det kan lønne 
seg.

Parkeringsplasser med manuelt 
vakthold i tidsrommet kl. 19.00 
- 07.00.Følg piler, kjør fram til en 
bom, trykk på en knapp, du blir 
observert via kamera og sluppet 
inn på området. Lett atkomst fra 
p-plassen. Flere handikapplasser.

Du behøver ikke spise dyr middag 
på hotellet. Ved enden av hotel-
bygningen ligger en kafeteria ( 
også med handikapptoalett ), med 
god mat til helt andre priser. Flere 
skilt på plenene med ”Perro no”, 
men ved å ta en liten tur nedenfor 
kafeteriaen, finner du egnet lufte-
plass til bikja. Nyrestaurerte deli-
kate handikapprom - 2 stk -. Lav 
potte,  med kun ett støttehåndtak.

Siste etappe for meg var fram til 
Altea, 480 km. Inn i leiligheten 
med bagasjen, ingen utpakking 
men en rask dusj og så ned på 
nærmeste spisested på Playa`n. 
Ingen badetemperatur 13. januar, 

Misunner ikke de hjemme i Norge

Mye bagasje for et fire måneders opphold
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men 21 pluss i skyggen på terras-
sen, er jo en akseptabel vintertem-
peratur!

Paradoksalt er det mer slisomt 
med korte dagsetapper, i stedet for 
å feie ned på 2-3 dager. Men usik-
kerhet med været var som sagt en 
av årsakene til valget  Likeledes 
hvordan det ville gå med Ecco, 
hvis han måtte ligge i bilen i 
alternativt 8-10 timer daglig i flere 
dager. Men han sov seg  gjennom 
500 mil tur/retur allikevel.

NB ! Spansk lov tilsier at du skal 
fastspenne dyret i bilen, eller at 
det skal være netting mellom dyr 
og fører,  refleksvester tilsvarende 
antall godkjente sitteplasser i 
bilen, samt til hunden er påbudt. 
Vestene skal ligge lett tilgjenge-
lige, ikke gjemt bort i bagasjerom 
eller i kofferter. Mange spanjoler 
har dem hengende på nakkestøt-

tene. Mobiltelefonbruk under 
kjøring er forbudt.  Bryter du noen 
av disse reglene, risikerer du svært 
høye bøter hvis du blir tatt.

Totalt brukte jeg ca. 200 € i veiav-
gifter på hele reisen, tur/retur.
Hvis du vil slippe og fomle med 
mynter og sedler, mens du har 
gretne og utålmodige bilister i kø 
bak deg, er internasjonale kreditt-
kort greie å bruke. Egne passe-
ringsporter for ”kortkunder”; dytt 
inn
ticketen du har fått tidligere, 
deretter kortet. Alt gjort på 10 
sekunder. 

Håper ovenstående er til nytte for 
de som har lyst til å prøve seg.
Jeg på min side vil tro at også 
andre har tips å komme med, både 
for andre destinasjoner i Europa 
og ikke minst i Norge/Skandinavia, 
og vil sette stor pris på å få info om 
dette.

Skal hilse fra EKKO.
Carstein

Gartneren på besøk, men gidder ikke bry meg
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Dialogmøte Sunnaas 8. juni
Tekst og foto: Elisabet Berge

Dialogmøte, Anne Cathrine Kraby. Sunnaas sykehus HF.

Dialogmøte, Nina Olkvam. Sunnaas sykehus HF.

Lærings- og mestringssenteret 
(LMS) og informasjonsen-

heten ved Sunnaas sykehus HF 
ønsker bedre dialog med brukeror-
ganisasjonene, og inviterte derfor 
til dialogmøte 8. juni. 

15 representanter fra følgende or-
ganisasjoner møtte opp til møtet: 
Landsforeningen for ryggmargs-
skadde, Landsforeningen for 
slagrammede, Afasiforbundet i 
Norge, MS-forbundet, Landsfore-
ningen for polioskadde, Foren-
ingen for muskelsyke og Norsk 
forening for brannskadde. CP-
foreningen og Landsforeningen 
for trafikkskadde i Norge hadde 
ikke anledning til å møte denne 
gangen.

Anne-Cathrine Kraby og Mette 
Mørken fra LMS og informasjons-
sjef Nina Olkvam ledet møtet. 
Først presenterte organisasjonene 
seg: Hvem er vi? Hva er vi opptatt 
av i dag? Hvilke utfordringer står 
vi/brukerne overfor? Hvilke for-
ventninger har vi som brukerorga-
nisasjon til Sunnaas sykehus HF?

Vi fikk videre en presentasjon av 
Sunnaas sykehus HF og hva som 
er sykehusets forventninger til oss 
som organisasjon. Deretter var 
det plenumsdiskusjon rundt felles 
tiltak, hvilke utfordringer vi kan 
løse sammen og hva vi kan lære 
av hverandre. 

Siste punkt var veien videre, og 
vi ble enige om å møtes igjen et-
ter sommeren for å følge opp de 
sakene som ble tatt opp. Aktuelle 
temaer blir da pårørende, hvordan 
få med våre nye landsmenn i or-
ganisasjonene, hvordan informere 

riktig (både fra organisasjonene 
og fra sykehuset), hvilke tilbud 
vi savner, hvilke tilbud vi fortsatt 
vil ha, hvordan skaffe deltakere 
til seminarer og gruppeopphold, 

konkrete samarbeidsprosjekter og 
felles kampsaker. 
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Ingen Hindring

Alle skal kunne delta i samfunnet og ha like muligheter til utdanning, arbeid og 
fritid. Det er en menneskerett. Dessverre er det slik at menneskeskapte barrierer 
og fysiske hindringer gjør livet unødvendig vanskelig for mange. Det har du kan-
skje merket når du har gjort noe så dagligdags som å trille en barnevogn? 

Universell utforming gjør hverdagen enklere for alle
Over 700 000 mennesker har en funksjonsnedsettelse. Det er i møtet med omgi-
velsene disse menneskene blir funksjonshemmet. Men menneskeskapte hind-
ringer som fortauskanter, svingdører og vanskelige automater kan tilrettelegges 
bedre enn i dag. Ja, det er faktisk sånn at den tilretteleggingen som er nødvendig 
for noen er bra for oss alle. Ingen liker jo emballasje som er vanskelig å åpne, ytter-
dører som er tunge som bly eller høytalerinformasjon det knapt er mulig å forstå. 

Ved å tenke på hvordan vi bl.a utformer produkter, uteområder, bygninger/boli-
ger, transport og arbeidsliv, kan vi legge forholdene til rette for at alle kan delta. 
Denne strategien kalles universell utforming. 

Det angår deg 
Sosial- og helsedirektoratet har laget dette nettstedet for å vise noen av de vanlig-
ste menneskeskapte barrierene vi har i samfunnet. Barrierer vi kanskje ikke tenker 
så mye på i hverdagen, før vi plutselig kommer i en livssituasjon der de blir uover-
stigelige. Vi viser også noen gode eksempler på universelt utformet arkitektur og 
produkter. Eksemplene er både estetisk vakre og ytterst funksjonelle. 

Noen blir født med nedsatt funksjonsevne. Andre kan få det senere i livet på 
grunn av skade, sykdom eller aldring. Tenker du etter, er sjansen stor for at du også 
vil få behov for et universelt utformet samfunn. I hvert fall vil noen i din familie el-
ler blant dine venner, kjente eller kolleger ha det. Derfor bør du engasjere deg! Ta 
en titt på våre gode råd for å se hva du kan gjøre.

Vil du vite mer?
 
Sosial- og helsedirektoratet
Postboks 7000, St. Olavs plass
Universitetsgata 2
0130 OSLO

Tel.: +47 810 200 50
Faks.: +47 24 16 30 01
ingenhindring@shdir.no
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Nytt styre i LARS Møre og Romsdal

Leder  Jan Ove Harsjøen
Nestleder  John Karasch
Økonomiansv.  Ole Arne 

Sætervik
Sekretær  Oddvar A. Gik-

ling 
Styremedlem  Leif Elde
1. vara  Merete Klæth
2. vara  Sigurd Julnes
3. vara  Enok Kleppe

NHF Nord- Rogaland stiftelsen Haugesund Støttefond
har  leilighet for fysisk funksjonshemma  til leige i Albir i Spania.

Leiligheten og området er godt tilrettelagt for rullestol.
Prisen er satt til  kr. 1.500,- pr veke for fysisk funksjonshemma i 
Nord Rogaland og kr. 2.500,- pr. veke for  fysisk funksjonshemma 
ellers. Leiligheten er fult utstyrt, også med sengeklær. Transportord-
ning til og frå flyplassen kan ordnes. 
Ta kontakt på tlf. 45430220 mellom kl. 18 og 20 kvar tirsdag eller på 
e-post;.   ragnanes@online.no

Bakerst fra venstre: Ann-Sissel Pettersen, sekretariat.
Astrid Rødseth, Sunnaas sykehus HF.
Audun-Kr. Nygård, Landsforeningen for slagrammede.
Bjørn Moen, Landsforeningen for muskelsyke (leder).
Dordi Smiseth Strand, MS-forbundet.
Sissel H. Andersen, Landsforeningen for trafikkskadde.
Anne-Lise Moe, Landsforeningen for polioskadde.
Rune Kløvtveit, Norsk forening for brannskadde (nestleder).
Elisabet Berge, Landsforeningen for ryggmargsskadde.
Inger Brit Lea fra CP-foreningen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Brukerrådet skal i samarbeid med 
foretaket gjennomføre løpende 
pasienttilfredshetsundersøkelser og 
medvirke til evaluering og revide-
ring av disse. Brukerrådet er rådgi-
vende organ for administrerende 
direktør i saker som har betydning 
for pasienter og pårørende, og skal 
fungere som samarbeidsorgan 
mellom foretaket og brukerorga-
nisasjonene. Brukerrådet skal være 
med å utforme og kvalitetssikre 
tjenestetilbudet til pasientene, og 
skal ta initiativ til saker som har be-
tydning for pasienter og pårørende. 
I tillegg deltar medlemmene aktivt i 
flere arbeidsgrupper ved foretaket, 
og leder av Brukerrådet deltar på 
foretakets styremøter.

Foto: Nina Olkvam, informasjonssjef 
Sunnaas sykehus HF.
Tekst: Elisabet Berge

BRUKERRÅDET SUNNAAS SYKE-
HUS 2007
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Sunnaas sykehus HF
Lærings- og mestrings-
senteret

Bjørnemyrveien 11
Henvendelse i Resepsjonen
Postadresse: 1450 Nesoddtangen

Telefon: 66 96 90 00
Telefax: 66 91 25 76
Servicetelefon: 66 96 96 96
E-post: firmapost@sunnaas.no
www.sunnaas.no.

Gruppeopphold for 2007 
ved avdeling for 
Ryggmargsskader og Multitraumer

 

Tilbudet gjelder:

Tilbudet gjelder mennesker som har hatt sykdom eller skade, 
og som har gjennomgått medisinsk rehabilitering. 
 

Er du interessert i å delta:

For informasjon. 
Ring Teamkoordinator      tlf  66 96 92 20 
eller Inntakskoordinator  tlf  66 96 92 64

Ta kontakt med din fastlege for søknad/henvisning som sendes:

Inntakskontoret 
Sunnaas sykehus HF 
1450 Nesoddtangen

Oppholdet har plass til inntil 8 deltakere. De som tildeles plass, 
blir tilskrevet.
Forbehold om tilstrekkelig antall deltagere.

 

Gruppeopphold for: 

Uke Dato  Gruppe                                                                                    søknadsfrist

5 29.01-02.02.07 Personer med paraplegi                                                         10.01.07

6 05.02-09.02-07 Personer med Guillain Barrè syndrom                                10.01.07

11 12.03-16.03-07 Mødre i rullestol til barn mellom 0 og 15 år                             29.01.07

12 19.03-23.03-07 Personer med multitraumer                                                 05.02.07

24 11.06-15.06-07 Personer som har levd  med ryggmargsskadd 

                                               i mer enn 20 år                                                                 30.04.07

25 18.06-22.06-07 Ungdom mellom13-18 år.                                                  07.05.07

36 03.09-07.09-07 Unge voksne med ryggmargsskade (18-30 år)                 01.08.07

37 10.09-14.09-07 Kvinner med ryggmargsskade                                  01.08.07

42 15.10-19.10-07 Personer med brannskade                                                 03.09.07

43 22.10-26.10-07 Personer med ryggmargsskade som har kroniske smerter   1 0.09.07

47 19.11-23.11-07 Personer med Guillain Barrè syndrom trinn 2                08.10.07

48 26.11-30.11-07 Personer med høy tetraplegi                                                15.10.07

 
 
 

Fagkunnskap og brukerkunnskap: 
Gruppeoppholdet har både brukerinnlegg og 
innlegg fra fagpersoner.  De ulike programme-
ne blir utarbeidet i samarbeid med Lærings og 
mestringssenteret og brukerorganinsasjonene. 

Aktuelle temaer kan være: 
- positiv tenkning/mestring 
- arbeid-trygderettigheter-Nav
- følgevirkninger etter skaden
- samliv, endret rolle etter skaden
- fysisk aktivitet-gruppe-basseng
- avspenningsteknikker
- ernæring etter skaden
- hjelpemiddler

Dele erfaringer: 
En sentral del av programmet vil være 
erfaringsutveksling i grupper. Det er viktig å 
dele erfaringer som hver enkelt sitter inne med. 

Brukerorganinsasjonene vil få mulighet til å 
presentere sitt arbeid.

Egentrening:
Det er mulighet til egentrening både i og utenom 
programmet

Å møte andre:
Føler du at du trenger en ny ”giv”, her vil du 
møte andre som har noen av de samme utfor-
dringer som deg. 

Sunnaas sykehus
Avdeling for ryggmargsskader og multitraumer  
 

Sunnaas sykehus
Avdeling for ryggmargsskader og multitraumer
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Peristeen Analpropp
- Råd og bruksanvisning i ny brosjyre

Peristeen Analpropp er en unik problemløser for
deg som har manglende kontroll over
tarmfunksjonen. Analproppen forhindrer
avføringslekkasje og dermed også lukt. Den kan
brukes inntil 12 timer før den skiftes. Produktet er
for de som lider av lett til middels lekkasje og finnes 
i to ulike størrelser.

Peristeen Analpropp er laget av et mykt
skummateriale og har et bånd som er festet i selve
proppen. Analproppen føres inn i endetarmen og 
utvider seg når den kommer i kontakt med fukt og 
varme fra tarmen. Analproppens porøse struktur
tillater luft og gass å passere.

Peristeen Analpropp har gjort hverdagen enklere for
mange som lider av avføringsinkontinens. Med
analproppen kan du leve et normalt liv, være fysisk
aktiv og delta i sosiale sammenhenger uten å måtte
bekymre deg for lekkasjer.

Produktet er godkjent for refusjon på blåresept.
I vår nye brosjyre får du råd og veiledning i bruk av
analproppen.

Brosjyrer og vareprøver kan bestilles på 
telefon 22 72 06 80 eller send en e-post
kundeservice@coloplast.com

Les mer på våre nettsider www.coloplast.no
som forøvrig har fått et nytt og flott design!

Vi ønsker alle lesere en god høst!

.
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p
HELSE AKTIVITET VELVÆRE

VÅRE SPESIALOMRÅDER

stomi
inkontinens
RIK
brokkbelter
diabetes
klinisk ernæring
brystproteser og tilbehør
støtte og kompresjon

Helsefaglig personale med spesialkompetanse og 
lang erfaring i rådgivning, veiledning og tilpasning av 

hjelpemidler betjener på vår kundeservice, 
i våre butikker og klinikker.

Hjemkjøring av utstyr. Hjemmebesøk ved behov.

TA KONTAKT OG VI HJELPER DEG!
815 55 300

Kompetansesenter
– for bedre livskvalitet
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SpeediCath Kateter
- Til enhver anledning!

Mange mennesker er av ulike årsaker avhengig av å
kateterisere seg daglig. Dette kan påvirke 
livskvaliteten og følelsen av å leve et uavhengig liv.
Vi i Coloplast ønsker å bidra til at hverdagen til 
brukerne av vårt utstyr skal bli enklere. 

Vi tilbyr et komplett katetersortiment til enhver 
anledning:

SpeediCath Kateter
- for menn, kvinner, ungdom og barn
SpeediCath kateter er klar til bruk. Det ligger i en 
steril saltvannsoppløsning og kan brukes når som 
helst og hvor som helst. Alt du trenger å gjøre er å
åpne pakningen. Enkelt, raskt og diskrèt.

SpeediCath Compact
- verdens minste revuolusjon kun for 
kvinner
SpeediCath Compact er et lite og diskret kateter. 
Katetret er kun 7 cm langt, med et moderne praktisk 
design som gjør det lett å ta med seg.

SpeediCath Complete er
- klar til bruk på 1-2-3
SpeediCath Complete består av et SpeediCath 
kateter med integrert urinpose.
Katetret ligger i sterilt saltvann og er basert på de 
samme prinsipper som vanlig SpeediCath kateter. 
Enkelt, raskt og sikkert i bruk.

Nyt sommeren!

Brosjyrer og vareprøver kan bestilles på vår 

tlf  22 72 06 80 og/eller 

mail: kundeservice@coloplast.com.

Web: www.coloplast.no.



��

SpeediCath Compact er et tappekateter spesielt 
utviklet for kvinner. Kateteret er tilpasset kvinnens 
anatomi og er derfor kun 7 cm langt. Kateteret er 
overflatebehandlet og ligger i sterilt saltvann - klart 
til bruk. SpeediCath Compact har et moderne og 
praktisk design som gjør det enkelt å ta med seg. 
Den unike pakningen fungerer også som et hygienisk 
innføringshåndtak.

En enkel, sikker og diskret løsning for kvinner som 
er avhengig av intermitterende kateterisering.
For vareprøver send en e-post til kundeservice@
coloplast.com.produktfoto   1:1

Enkelt

Sikkert 

Diskret

Coloplast Norge AS  Postboks 6287 Etterstad  0603 OSLO  Telefon 22 72 06 80   Telefax 22 72 06 84
kundeservice@coloplast.com  www.coloplast.no  

Verdens minste revolusjon…

  … kun for kvinner
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