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Et system for  
de stemmeløse 
Tenk deg at du ikke kan snakke. Samtidig er håndfunksjonen din så dårlig 
at du heller ikke har mulighet til å kommunisere med tegnspråk. Du hører 
alt som blir sagt og du ser alt som skjer rundt deg. Du kan svare ja og nei på 
direkte spørsmål, men alt du ellers måtte ha på hjertet, kan du bare håpe 
på at noen gjetter seg til.  

Klarer du å forestille deg hvordan det er? Nei, jeg tenkte meg det. Det gjør 
ikke jeg heller. Likevel tror jeg at alle med et snev av empati, forstår at det 
er grusomt. Ingen forstår det bedre enn foreldrene til disse barna, og er det 
én ting ingen forelder takler, så er det at deres barn har det grusomt.  

Instinktet er å skulle ordne opp. Ta bort smerten, fjerne frustrasjonen  
– gjøre ting bra igjen. Klarer de det ikke selv, søker de hjelp hos noen  
som kan. I Norge er vi heldige – det er stort sett alltid noen som kan  
hjelpe. Et system som riktignok ikke alltid fungerer optimalt, men som  
står klart for å ta imot syke barn. Når barnet mangler forutsetningene  
for å kommunisere, derimot, svikter ofte systemet fullstendig. Hva gjør  
du da som forelder? 

33 prosent av barn med CP har meget utydelig eller ingen tale. Av disse  
er det 57 prosent som benytter seg av ulike former for ASK. Hvordan de 
resterende 43 prosentene kommuniserer, vet vi ikke, men sannsynligheten 
er stor for at de ikke gjør det på en tilfredsstillende måte. Leonard kunne 
vært en av disse. Hadde det ikke vært for at han har en mor som har tatt 
både én og to kamper for å hindre det. Leonard og mamma Lises historie 
kan du lese på side 14.   

I Norge i 2017 er det altså slik at barn som ikke  
har foreldre som Lise, risikerer å bli frarøvet 
muligheten til å kommunisere. Og er du forelder 
til et barn som Leonard, må du kanskje ofre 
karrieren for å gi barnet ditt en sjanse til å 
uttrykke seg. Vi har ikke et system som tar  
godt nok vare på dem. Hvorfor er det sånn?  
Jeg spurte en av Norges fremste eksperter  
på ASK. Intervjuet kan du lese på side 20.  

Selv om mye av dette nummeret er viet ASK, 
kan du også lese om årets CP-konferanse. 
Du får bli med på habiliteringsopphold 
på Beitostølen og du kan lese to 
spennende fagartikler. CPU tar for 
seg to av de viktigste tingene her  
i livet – nemlig utdanning og 
kjærlighet, og på fylkessidene 
kan du som vanlig få et 
innblikk i hva som rører  
seg på grasrota. 

God lesning. 
 
Silje Herbro Landsverk

Innhold

God 
lesning!
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RIDDERRENNET GENERALSEKRETÆREN HAR ORDET

I fjor sommer reiste to spente 
jenter på CP-foreningens barneleir 
på Risøya for første gang. Den ene 
fra Ål i Hallingdal, den andre fra 
Lillehammer i Oppland. Begge 
skulle for første gang på ferie helt 
alene. Ingen av dem kjente noen av 
de andre delta kerne, men så møttes 
Elsa og Ella. 

Resten av oppholdet var de to 
som erteris, og da de tok farvel 
etter ti dager på leir, var det med 
løfter om å holde kontakten. I løpet 
av høsten har de to jentene med 

Varig vennskap 

En viktig milepel er nådd! Hjernehelse er satt på den politiske agendaen. 

Helsedirektoratet leverte nylig en ny statusrapport om hjernehelse på bestilling fra 

departementet. Direktoratets anbefaling er å utarbeide en strategiplan for området 

hjernehelse. Nå ligger saken hos helseministeren. 

Dette er et arbeid som vi i CP-foreningen har bidratt aktivt til, både ved initiativ sammen 

med andre organisasjoner og ved innspill i arbeidsprosessen. Vi skal følge prosessen 

videre og kommer ikke til å si oss fornøyd før tilbudet er blitt bedre. 

Rapporten viser at mange mennesker har nedsatt livskvalitet. Det er vansker med  

å finne fram i behandlingstilbudet. Tilbudet blir ikke tilstrekkelig koordinert, og det  

er svikt i samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Helse-

direktoratet viser også at det tar for lang tid å innarbeide ny kunnskap. 

Vi bretter opp ermene på nytt. Nå skal vi for alvor i gang med å argumentere for nye 

forslag som kan forbedre tilbudet. Har du innspill, hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt  

via post@cp.no. Vi har vunnet en liten seier. Nå starter andre omgang av kampen.

Kampen om hjernehelse er ikke den eneste. Akkurat nå er det to saker på høring i 

Stortinget som omhandler pårørendetilbudet. Den ene handler om styrket pårørende-

støtte, hvor blant annet omsorgslønn foreslås endret til omsorgsstøtte uten styrket 

rettighet. Lovproposisjonen gjelder også avlastningstilbudet, der kommunen får plikt  

til å vurdere tilbudet, men uten at pårørendes rettigheter styrkes. Disse forslagene betyr 

at kommunen fortsatt skal utøve skjønn i disse sakene. Vi frykter at det betyr at dagens 

situasjon med store forskjeller videreføres. 

Den andre lovproposisjonen gjelder endringer i pleiepengeordningen. Regjeringen 

foreslår at også foreldre til barn med varig sykdom skal få pleiepenger. Det er bra. Det 

som ikke er fullt så bra, er at det er begrenset både hvor lenge og hvor mye det skal 

kompenseres for tapte lønnsinntekter. Vi mener disse begrensningene er for tøffe.   

En tredje helsepolitisk sak vi arbeider med nå, er innspill til regjeringens opptrappings-

plan for habilitering og rehabilitering. Denne planen er i stor grad rettet mot kom-

munene. Vi mener planen er for tynn og vil ha lite å si for tilbudet i kommunene  

for vår medlemsgruppe. 

Rett over nyttår ga vi innspill til hvordan vi skal forstå habilitering og rehabilitering. 

Internasjonalt har det skjedd en utvikling faglig, slik  

at habiliteringsfeltet står sterkere enn før. Det er  

godt nytt for barn og voksne som har medfødte 

tilstander. Vårt mål er å styrke tilbudet. Det 

holder ikke å bare kartlegge barna som en  

del av oppfølgingsprogrammet for CP. Vi  

må også ha et system som sikrer tiltak som 

betyr noe. For voksengruppa har vi ikke 

engang kommet dit at vi har et oppfølgings-

program. Det finnes i Sverige, men ikke hos 

oss. Det må på plass. 

Vi bretter opp ermene på nytt og på nytt! 

Eva Buschmann, generalsekretær

Vi bretter opp ermene på nytt!

I fjor sommer traff Elsa Andrine Austnes  
og Ella Marie Murray hverandre for første 
gang på CP-foreningens barneleir. Vennskap 
oppsto, og siden har de holdt kontakten.  
I vinter møttes de igjen på barnas Ridderuke.

familier vært på besøk til hverandre  
i Ål og Lillehammer, og i januar 
møttes de endelig igjen på Ridderuka 
på Beitostølen. 

– Det har vært kjempegøy å være 
her sammen med Ella, forteller Elsa.

Ødelagt utstyr
Helt uten foreldre og søsken har de 
to tolvåringene tilbragt fem dager 
med skiaktiviteter på Beitostølen. 
Ridderuka, som i år ble arrangert for 
35. gang, er en vinteraktivitetsuke for 
barn og ungdom (10–16 år) med ulike 
funksjonsnedsettelser. Til tross for 
lite snø, har de to jentene likevel fått 
anledning til å trene på skiferdig-
hetene sine. Else med kjelke og pigg, 
Ella med langrennsski og null staver. 

– Jeg har trent så mye at utstyret 
har blitt ødelagt flere ganger, for-
teller Elsa før start på det avsluttende 
Ridderrennet. 

Heldigvis holdt utstyret gjennom 
hele den to kilometer lange løypa. 
Sammen med ledsager Anna gjen-
nomførte tiåringen fra Lillehammer 
med stil.

Premier 
– Det var litt slitsomt, men mest  
av alt gøy, sa Elsa etter å ha passert 
målstreken og fått medalje rundt 
halsen. 

Ella fikk, i tillegg til medalje, en 
egen premie for å ha gjennomført 
rennet uten staver. Hun kan ta med 
familien på et ukesopphold ved 
Gurvika Camping i Nevlunghavn.

De to jentene har allerede søkt  
på Ridderuka 2018, men først krysser 
de fingrene for at de møtes igjen der 
det hele startet – på sommerleir med 
CP-foreningen. n

2

31

 1   MEDALJER: To glade jenter med 
velfortjente medaljer rundt halsen. 

 2   MOT MÅL: Elsa pigger seg i mål under 
Ridderrennet. 

 3   VENNINNER: Elsa (til venstre) og Ella 
har blitt gode venninner etter at de traff 
hverandre på CP-foreningens barneleir  
i fjor sommer. 

TEKST OG FOTO: SILJE HERBRO LANDSVERK 
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CP-KONFERANSEN

Etter er fjorårets avbrekk i 
Kirkenes, var CP-konferansen  
2017 tilbake i hovedstaden og Oslo 
kongressenter. Fredag 27. januar 
inntok i overkant av 300 deltakere 
kongressenterets største konfe ran se -
sal. I forsamlingen var medlemmer 
av CP-foreningen, fagfolk og fors-
kere.

Det første faglige innlegget ble 
holdt av lege og postdoktor Mette  
C. Tollånes ved Universitetet i 
Bergen. Hun fortalte om sine 
studier på risikofaktorer for CP. 
Tollånes og kollegaene har brukt 
Den norske mor og barn-under-

TEKST OG FOTO: SILJE HERBRO LANDSVERK 

Å være i forkant, er alfa og omega
Hvordan kan vi gjøre et liv med CP best mulig? Jo, ved i størst 
mulig grad å forebygge problemene før de oppstår. Dette var  
temaet for årets CP-konferanse.

 1   STOR FORSAMLING: I overkant av 300 
personer deltok på årets CP-konferanse.

 2   RISIKOFAKTORER: Mette C. Tollånes  
fra Universitetet i Bergen presenterte funn 
fra sine studier av risikofaktorer for CP.

 3   SELFIE: Psykologspesialist Oddmar 
Steinsvik hadde lovet sin datter en selfie for 
å bevise hvor mange han hadde snakket for.

1 2 3

søkelsen for å se på mulig sammen-
heng mellom inntak av koffein og 
risiko for CP. Resultatene av under-
søkelsene viste ingen sammenheng, 
men kvinner som drakk mye brus 
– både koffeinholdig og koffeinfri –   
hadde en økt risiko for å få barn 
med CP. 

– Dette viser at det kan være 
fruktbart med mer forskning på 
kosthold/ernæring og CP, sa Tollånes 
fra scenen i Oslo kongressenter. 

Hun og forskerkollegaene ved 
Universitetet i Bergen hadde også 
undersøkt om det kan være en 
forbindelse mellom mors kropps-

masseindeks (KMI) og risikoen for  
å få barn med CP. Konklusjonen  
her var at jo høyere KMI mor hadde 
før svangerskapet, jo høyere var 
risikoen for å få et barn med CP.  
188 788 norske og danske barn ble 
undersøkt. 

Tidlig diagnostisering 
Spesialist i barne- og ungdoms-
fysioterapi ved St. Olavs Hospital  
og NTNU i Trondheim, Lars Adde, 
forklarte hvordan de har jobbet 
med en metode for å kunne dia-
gnostisere barn med CP på et 
tidligere tidspunkt enn det man  
har kunnet tidligere. I dag er 
gjennomsnittlig diagnosetidspunkt  
i Norge, når barnet er 1,5 år.

– Forskning har vist at repara-
sjoner i hjernen kan være ekstra 
vellykkede i 15 måneder etter 
terminalder. Det sier noe om  
hvor viktig det kan være å sette 
diagnosen tidlig, fortalte Adde.

Et dataverktøy som henter data 

ut fra mønsteret i spedbarns 
spontane bevegelser, har vist seg 
effektivt i diagnostiseringen av CP. 

Adde viste videoopptak der  
salen tydelig kunne se forskjell  
på bevegelsesmønsteret mellom  
et friskt barn og et barn med CP, 
men forskjellene er ikke alltid like 
tydelige. 

– Å oppdage dette ved kliniske 
undersøkelser krever trenede øyne 
samt tidkrevende og gjentakende 
oppfølging. Fordelen med denne 
databaserte metoden er at det går 
fort, er billig og har vist seg å være 
relativ presis i forskningsprosjekter, 
mente Adde. 

Nå jobbes det med å utvikle en 
risikoprofil for CP for nyfødte basert 
på bevegelsesanalyse fra video-
opptak ved tre måneders alder.  
I tillegg er en mobilapp for hjemme-
bruk under utvikling. 

For få får kognitiv utredning
Gunvor Lilleholt Klevberg, ergo-

SE PÅ NETT 
Presentasjonene fra CP-konferansen 

finner du på http://www.cp.no/

tilbud-til-deg/cp-konferansen/

cp-konferansen-2017/

terapeut og PhD-stipendiat ved 
universitetet i Oslo, redegjorde 
for sine studier på håndfunksjonen 
til barn med CP. Deretter fortalte 
psykologspesialist og leder for 
barnehabiliteringen ved Universi-
tetssykehuset Nord-Norge, Oddmar 
Steinsvik, om oppfølgingen av 
kognisjonen til barn med CP.  

– Ifølge tall fra CPRN i 2015 ble 
bare 36 prosent av CP-barna utredet 
kognitivt, og det er store geografiske 
variasjoner. Det innebærer at et 
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hvilket ansvar de har for ASK- 
opp læringen. 

Seniorrådgiver Anne Kristine 
Larsen i Utdanningsdirektoratet  
fortalte at de har ansvaret for 
utviklingen av barnehage, grunn-
skole og videregående opplæring. 
Før skole start høsten 2016 lanserte 
Utdanningsdirektoratet en veileder 
om ASK til bruk i skolen, som hun 
oppfordret alle til å spre informa-
sjon om.

– Statpeds ansvar er å gi spesial-
pedagogiske tjenester rettet mot 
kommuner og fylkeskommuner.  
Vi bidrar med kurs i ASK, både  
til skoler, barnehager og foreldre.  
I tillegg bistår vi hvis kommuner 
eller fylkeskommuner trenger hjelp  
i enkeltsaker. Noen ganger kan det 
vært litt ventetid på grunn av stor 
pågang, men man skal ikke måtte 
vente mer enn 90 dager, og alle  
skal få hjelp, sa Monica M. Fjelldal, 
fagansvarlig for sammensatte 
lærevansker i Statped.

Nevropsykolog Kristine Statskleiv 
fra barnehabiliteringen ved Oslo 
Universitetssykehus fortalte at for 
dem er kommunikasjon en viktig 
prioritering. 

– Vårt ansvar er å identifisere  
de barna som har behov for ASK  
så tidlig som mulig, slik at vi kan 

komme raskt i gang. Deretter skal  
vi utrede behovet barnet har. Da 
handler det ikke bare om kognisjon 
og språkforståelse, men også om 
motorisk funksjon. Vi har også et 
ansvar i å veilede det lokale hjelpe-
apparatet. Dessverre blir dette ofte  
på et mer overordnet plan, fordi  
vi ikke har ressurser til å gi så tett 
oppfølging som vi gjerne skulle ønske. 
Det er også viktig å understreke at de 
ulike barnehabiliteringene i landet 
prioriterer ulikt, også når det gjelder 
ASK, fortsatte Statskleiv.

Å si at det ble en heftig debatt  
ville være å overdrive, og flere i 
salen brant nok inne med ting de 
gjerne skulle ha spurt om. 

– For å få mer temperatur og liv  
i debatten, kunne vi nok med fordel 
ha satt av mer tid til spørsmål fra 
publikum, sier ansvarlig for CP- 
konferansen Randi Væhle.

– Legg lista på riktig sted  
Nevropsykolog Gro Løhaugen ved 
Sørlandet sykehus var til stede for  
å legge frem resultatene fra en studie 
av dagliglivets funksjon hos barn 
med cerebral parese. Studien kan  
du lese mer om på side 32. 

Etter den siste pausen sto voksne 
med CP i fokus. For hva skjer egentlig 
med et hode og en kropp som har 

levd et langt liv med CP? Fysio tera-
peutspesialist Ellen Munthe-Kaas  
fra voksenhabiliteringen i Møre og 
Romsdal har lang erfaring med denne 
brukergruppen og pekte på viktighet-
en av å sette seg realistiske mål og ha 
realistiske forventninger. Å erkjenne, 
akseptere og forstå tidlig hvilke 
muligheter og hvilke begrensninger 
som gjelder, er viktig for å leve et  
godt liv, også med CP. 

– Ikke tren så mye at du ikke rekker 
å gjøre noe annet her i livet. Husk at 
du også skal leve. Legg lista på rett 
sted, sa Munthe-Kaas. 

Fysioterapeut PhD og leder for 
CPOP, Reidun Jansen, redegjorde  
for hvorfor vi trenger et oppfølgings-
program for mennesker med CP  
også etter fylte 18 år. I Sverige har  
de allerede innført CPUP-vuxen-
protokollen, og Jahnsen argumenterte 
for at de norske habiliteringstjenes-
tene gjennom CP-registeret har god 
oversikt over personer med CP og 
dermed bør kunne planlegge for å 
følge opp disse også etter fylte 18 år. 

Avslutningsvis ga fysioterapi-
koordinator Gerd Myklebust og 
ortoped PhD Per Reidar Høines  
ved Oslo universitetssykehus oss 
eksempler på hvorfor det er viktig 
med røntgenscreening av hoftene  
hos barn med CP. n

stort antall barn ikke blir utredet. 
Her er det et stort forbedrings-
potensial. Jeg vil oppfordre alle 
habiliteringstjenester til å sørge 
for at dette blir et ledd i den  
rutinemessige oppfølgingen av  
barn med CP, sa Steinsvik. 

Men hva med de barna som 
faktisk har fått påvist kognitive 
vansker. Er det mulig å trene opp 
kognisjonen? Nevropsykolog Harald 
Beneventi ved Stavanger universi-
tetssykehus er en av dem som har 
forsket på effekten av arbeids minne-
trening på barn med CP i alderen 
6–17 år. Så langt har multisenter-
studien ikke funnet noen sikre 
effekter av arbeidsminnetreningen.  

Brukerinnlegg om ASK 
Årets brukerinnlegg kom fra Lise 
Udklit som fortalte om sønnen 
Leonard (6) og deres erfaringer  
med alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK). Udklit 
fortalte om en prosess der hun  
har følt seg overlatt til seg selv  
i det å skaffe sønnen et fullverdig 
kommunikasjonstilbud. (Les mer 
om dette på side 14.)

Utdanningsdirektoratet, Statped 
og barnehabiliteringen ved Oslo 
universitetssykehus stilte opp for  
å diskutere ASK og redegjøre for 

 1   BRUKERINNLEGG: Lise Udklit holdt 
årets brukerinnlegg til stor begeistring fra 
tilhørerne. Hun og alle de andre innlederne 
fikk Sivert-boka som en takk for innsatsen. 
Til høyre ansvarlig for CP-konferansen 
Randi Væhle. 

 2   PANEL: Kristine Statskleiv fra barne-
habiliteringen ved Oslo Universitetssykehus, 
Monica M. Fjelldal fra Statped og Anne 
Kristine Larsen i Utdanningsdirektoratet  
var invitert for å diskutere ASK. 

1 2

Tre på CP-konferansen 
1. Hva synes du om årets konferanse?
2. Var det noe du likte spesielt godt?
3. Kunne noe vært gjort bedre?

Lisa Olsen, ergoterapeut, PTØ senteret  
i Stavanger, deltar på CP-konferansen for 
første gang. 
 1. Jeg synes det har vært en veldig  
interessant og spennende dag med  
mange bra innlegg. Jeg er her for første  
gang, og det står til forventningene. 
 2. Jeg likte veldig godt innlegget til Mette 
Tollånes. Hun var veldig tydelig og lett å 
forstå. Innlegget til Lars Adde var også veldig 
interessant. Det var spennende å høre om de 
målemetodene de har utviklet for tidlig 
diagnostisering. 
 3. Jeg savnet kanskje noen flere brukerhistorier. Jeg synes innlegget til 
Lise Udklit var veldig bra, og jeg skulle gjerne hatt flere av denne typen 
innlegg fra folk som lever med CP og kan si noe om hvordan ting fungerer 
i praksis. Det blir mye fakta å ta inn på kort tid. 

Siri Johnsen, spesialfysioterapeut, Program-
intensivert habilitering, Habu, Sørlandet 
sykehus, Kristiansand. Hun har vært på 
CP-konferansen mange ganger tidligere.
 1. Det har vært en bra konferanse, med  
mye ny og interessant informasjon. 
 2. Jeg synes det var mange gode innlegg.  
Det var spesielt interessant å høre på Gro 
Løhaugen fortelle om selvstendighet blant 
barn med CP. Hun er en veldig dyktig og  
flink foredragsholder. 
 3. Jeg ønsker meg flere brukere. Det ble 
kanskje litt vel fagtungt i år. 

Mikelis Bendiks, fra Riga i Latvia, er pappa 
til gutt med CP og deltar på CP-konferansen 
for første gang. 
 1. Det har vært kjempeinteressant, og jeg 
sitter igjen med masse ny kunnskap. For meg 
som bor i Latvia, er det veldig nyttig å få et 
innblikk i hva som eksisterer av behandling 
og oppfølging. Mye av dette finnes ikke hos 
oss ennå, men nå vet jeg i hvert fall at det 
finnes muligheter. På den måten kan vi legge 
opp til et eget opplegg for sønnen vår, 
ettersom tilbudet for barn med CP i Latvia 
ikke er så bra. 
 2. Jeg synes det er vanskelig å trekke frem et spesielt. Jeg lærte noe av alle. 
 3. Det er lenge å sitte stille og lytte. Kanskje kunne tilhørerne i større grad 
blitt involvert med for eksempel noen workshops om temaene. Det er jo 
også en fin måte å utveksle erfaringer på. 
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Den vanskelige jakten  
på kjærligheten

Dating er kleint og vanskelig for 
alle. Det kan være enda kleinere 
når du har CP. Som funksjons-
hemmet er du antakelig vant til  
å bli stirret på. Folk stirrer fordi  
de ikke er vant til å se en funksjons-
hemmet person. Det gjør tanken på 
at noen skal stirre på deg, fordi du 
faktisk er attraktiv, ganske utenke-
lig. Hva gjør du så om noen ser på 
deg fordi de faktisk synes du er fin? 
Griper du sjansen eller kryper du 
inn i skallet ditt?

Det å møte noen live, kan være 
vanskelig. Vanskelig fordi folk 
navigerer etter det ytre. I konkur-
ransen med de funksjonsfriske vil 
du nok ofte havne litt bak i køen. 
Hvis en gutt eller jente faktisk tar 
kontakt, begynner å snakke, ligger 
du litt bedre an. Da får du mulighet 
til å vise at du er fargerik og interes-
sant – så mye mer enn CP-diagnosen 
din.

Usannsynlig 
Problemet er bare at det ofte er 
vanskelig å komme til dette punktet. 
Vellykket flørting avhenger av at  
du ikke er altfor sjenert, er litt 
kontaktsøkende og i stand til å  
tolke humor og ironi hos fremmede. 
Med andre ord: Det kan være en 
krevende øvelse. Egne tanker og 
refleksjoner kan være en av 
grunnene til at det er vanskelig.  
Du klarer ikke å tro at en gutt eller 
jente vil være sammen med deg. 

Det føles usannsynlig, når vedkom-
mende kan velge mellom så mange 
andre. Så mange andre som bare 
viser utfordringene sine etter at du 
har blitt kjent med dem, og ikke før.

Nettdatingens tid er over oss. 
Apper som Tinder og Happn bidrar 
til fokus på det ytre. Skal du gi en 
person en «like», eller skal du la 
være? Appene er en arena hvor du 
kan møte andre uten dømmende 
blikk. Du kan få være et ansikt 
sammen med tusenvis av andre  
og trenger ikke nødvendigvis vise at 
du har CP. Likevel er du aldri fri for 
diagnosen. Når du har snakket med 
noen en stund, vil det kanskje være 
naturlig å være ærlig. Det gjelder 
særlig hvis du bruker rullestol eller 
har så omfattende CP at det vil 
synes på første date. Da står du  
i fare for å bli droppet midt i en 
samtale, helt uten forklaring. 
Kanskje fordi du ikke var så perfekt 
og ukomplisert som bildet ditt ga 
inntrykk av. Det er vondt. Du føler 
deg lite verdt. Ubrukelig. Får en 
bekreftelse på at ingen kan bli glad  
i deg. Så går det noen dager. Du 
tenker deg om og klarer til slutt å 
innse at hun eller han har gått glipp 
av muligheten til å bli kjent med en 
fin person.

Gi f…
Andre ganger kan mennesker 
overraske deg. Premiere ærligheten 
din. Når du har sendt den vanske-

lige meldingen, kanskje bitt negler  
i noen timer eller dager, kan du få 
et hyggelig svar. Svar som sier: «Det 
visste jeg ikke, men det er ikke noe 
stress for meg.» Du kan slutte å bite 
negler. Du kan puste lettet ut og 
begynne å tro på menneskeheten 
igjen. De gode dukker opp, selv  
om det kan se mørkt ut av og til. 
Kjærligheten er ikke enkel, men det 
er den ikke for noen. Selv ikke for 
funksjonsfriske.

Hvis du leser dette og føler deg 
litt usikker, er dette budskapet: Du 
må tørre å gi litt mer f. Si til deg selv 
at du er god nok. Du har kanskje CP, 
men diagnosen har også gitt deg 
erfaringer og kvaliteter andre ikke 
har. Du vet at livet ikke er plankek-
jøring. Du vet at utseende og et 
tilsynelatende ukomplisert liv, ikke 
er alt. Hvis du finner noen som kan 
verdsette de kvalitetene, har du 
kommet utrolig langt. Da vil strevet 
være verdt det. Når det er sagt, kan 
det like godt være en funksjons-
hemmet som en funksjonsfrisk. 
Kjærlighet er kjærlighet, uansett. n

TEKST: STINE DYBVIG

FOTO: WANDA NATALIE NORDSTRØM  
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Kjærligheten kan være utfordrende for oss som har CP. Du er synlig, 
passer ikke inn i det perfekte. Likevel har du viktige erfaringer og 
kvaliteter. Ikke gi opp!
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TEKST: SANDER OLIVER HENRIKSEN 

FOTO: PRIVAT OG ISTOCK

nom ANSA. Vi feiret blant annet  
17. mai sammen. I tillegg fikk jeg 
flere tyske venner på universitetet 
– flere av disse er jeg fortsatt god 
venn med i dag.  

Utvidet horisont 
Å reise på utveksling, ga meg veldig 
mye. Jeg lærte språk, en ny kultur 
og ikke minst fikk jeg nye venner. 
Horisonten ble utvidet, jeg fikk satt 
ting i perspektiv og kom hjem med 
masse nyttig erfaring i bagasjen. 
Jeg ville ikke vært mine opplevelser 
og erfaringer foruten – jeg hadde 
ikke vært der jeg er i dag, i alle fall 
ikke faglig sett, uten oppholdet i 
Tyskland.

Selvsagt gjør fysiske utfordringer 
det mer krevende å organisere et 
utvekslingsopphold, men mitt 

Våren 2012 hadde jeg – gjennom 
Erasmus-programmet – et ut  - 
veks lingsopphold i Tyskland. Jeg  
ønsket å dra til Tyskland av mange 
grunner. For det første studerte jeg 
tysk og ville gjerne lære meg tysk 
skikkelig. Jeg ville se og oppleve 
tysk kultur, bli kjent med tyske 
mennesker og erfare tysk hverdags-
liv. Målet med studiene er å jobbe 
som lærer i tysk. For å kunne 
formidle tysk språk og kultur på  

Se muligheter 
fremfor begrensninger
Det er mulig å reise på utveksling, selv med noen fysiske  
utfordringer.

     PÅ PUB: Sander Oliver Henriksen tilbrakte 
seks måneder som utvekslingsstudent i 
Hamburg i Tyskland. Da ble det naturligvis 
også tid til litt øldrikking.  

budskap er at du likevel bør prøve. 
Så lenge du mener at du er fysisk  
i stand til å klare det og ikke minst 
hvis du selv har lyst til å reise, så 
bør du prøve. Du kan nemlig ikke 
vite om noe er umulig, før du 
prøver. Og husk – hvis det ikke går, 
er det verste som kan skje at du 
kommer hjem igjen – og der er alt 
som før. n

en god måte, kommer alle de 
ovennevnte tingene godt med. 

Det sier seg vel selv at det er mye 
som skal ordnes når du skal dra på 
utveksling. En plass å bo, godkjen-
ning av fag og en del andre prak-
tiske ting. For meg ble det en del 
ekstra, siden det er noen fysiske 
utfordringer å ta hensyn til. I tillegg 
var det en liten prosess å overtale 
foreldrene mine om at jeg skulle 
reise og at det kom til å gå bra. Etter 
noen runder med litt diskusjon ble 
vi enige, og jeg begynte å forberede 
meg reisen.

Velorganiserte tyskere 
Jeg fikk hjelp av den ene professo-
ren min på Universitetet i Tromsø 
til å skrive en søknad om student-
bolig på tysk. Velorganiserte som 
tyskere har rykte på seg å være,  
var jeg så heldig å få tilbud om en 
tilrettelagt studentbolig kun en uke 
senere. Dette var betryggende, og 
dessuten ble det mye enklere å 
ordne med alt annet da boligen var 
i boks. Like etterpå fikk jeg godkjent 
fagene jeg skulle ta, og jeg kunne 
bestille flybilletter.

Til vanlig går jeg ved hjelp av  
to krykker. Ved lengre avstander 
be nytter jeg manuell rullestol, og  
i tillegg har jeg en «minicrosser». 
Denne bruker jeg for eksempel  
når jeg skal til byen eller ved andre 
lengre turer. Ettersom jeg skulle bo 
i Hamburg, en by med nesten to 
millioner innbyggere, fant jeg tidlig 

i utvekslingsprosessen ut at det  
ble helt nødvendig å ha med mini-
crosseren.

Tvilte på at det skulle gå 
Det viste seg etter hvert at det ikke 
lot seg gjøre å få den med på flyet. 
Jeg sjekket derfor andre transport-
muligheter, men det var svært 
byråkratisk og dessuten veldig dyrt. 
En liten fillesak som denne holdt  
på å sette en stopper for hele 
utvekslingsoppholdet. Jeg tvilte og 
foreldrene mine tvilte. Uten mini-
crosseren ville det bli vanskelig – 
kanskje skulle det ikke bli et Tysk-
land-eventyr likevel. Jeg var svært 
nær ved å trekke meg. 

Da sa en klok dame jeg kjenner 
følgende til meg: «Hvis det ikke går, 
er det verste som kan skje at du 
kommer hjem igjen, og der er alt 
som før.» Disse ordene gjorde noe 
med meg, det ga meg en motivasjon 
til å prøve. Jeg måtte dra – det var jo 
ikke noe jeg heller ville. Jeg ønsket  
å bevise for meg selv, og for andre, 
at dette var noe som lot seg gjøre til 
tross for noen fysiske begrensinger. 
Løsningen ble derfor å leie en 
elektrisk kjørestol i Tyskland. Det 
kostet litt penger, men det var 
praktisk nødvendig. 

Motivasjonen økte 
I mars 2012 reiste jeg av gårde. Med 
på reisen hadde jeg en kompis som 
skulle bistå meg med praktiske ting 
de tre første dagene. Utover dette 

bodde og studerte jeg alene i 
Tyskland i nesten seks måneder.  
På universitetet hadde jeg fem kurs 
og trivdes godt der. Å komme til  
et større universitet med et større 
fagmiljø enn jeg hadde hjemme, var 
veldig positivt. Det økte motivasjo-
nen for å bli god i tysk – lysten for  
å fortsette med tysk var større etter 
perioden i Tyskland enn før jeg 
reiste. 

Tidlig i oppholdet kom jeg i 
kontakt med både fadderordningen 
på universitetet og ANSAs (organi-
sasjonen for norske studenter i 
utlandet) Tysklandsforening. Dette 
gjorde veldig mye for det sosiale. 
Ofte var det arrangementer for 
utvekslingsstudentene og de norske 
studentene som var i Hamburg på 
denne tiden, møttes jevnlig gjen-
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19. august 2010 blir lille Leonard 
født på Ullevål sykehus i Oslo. 
Fødselen er dramatisk, noe går  
galt og Leonard får for lite oksygen. 
Kort tid etter får han diagnosen 
dyskinetisk cerebral parese.

For foreldrene er det et sjokk. 
Gutten deres skal sannsynligvis 
aldri gå selv, kanskje heller ikke  
holde et glass på egen hånd. Gradvis 
venner de seg til tanken om rulle-
stol og hjelpemidler. De møter leger, 
fysioterapeuter og ergoterapeuter 
som snakker om motorikk og fysisk 
trening. Foreldrene stålsetter seg 

for et liv med jevnlige besøk hos  
disse fagfolkene. «Dette skal gå 
fint», tenker mamma Lise Udklit. 

Leonard fyller ett år. Kort tid 
etter skal han på konsultasjon på 
barnehabiliteringen. Foreldrene 
har fått beskjed om at det skal være 
en logoped der, men Lise har ikke 
tenkt noe videre over hvorfor. 
Fagfolkene snakker om guttens 
utvikling. Den ene legen sier:  
«Han kommer aldri til å snakke.» 

– Det var som om verden falt 
sammen. Det var ingen som hadde 
nevnt noe med språk før dette 

Kampen for å uttrykke seg 
Uten ASK ville Leonard (6) vært stum. Uten mamma ville Leonard 
sannsynligvis aldri hatt et tilstrekkelig godt ASK-hjelpemiddel. 
Heldigvis har han begge deler.    

TEKST OG FOTO: SILJE HERBRO LANDSVERK 

 1   KOMMUNISERER: Det siste året har 
Leonard utviklet mange egne lyder, og han 
kommuniserer stort sett med mamma via 
tale. Når mamma ikke forstår, derimot, 
stepper Tobiien inn. 

 2   DREAMTEAM: Med god hjelp fra 
mamma ligger Leonard over gjennomsnittet 
for sin aldersgruppe.
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  ALLTID I NÆRHETEN: Bortsett fra  
når han ser på TV, har Leonard alltid Tobiien  
i umiddelbar nærhet. 

tidspunktet. Fysioterapeuten var  
jo nærmest der med en gang vi  
ble skrevet ut av sykehuset, men 
manglende språk var det ingen som 
snakket om. Jeg hadde aldri tenkt 
tanken engang og jeg følte at verden 
falt i grus.

Ny verden av symboler og tegn
Et allerede planlagt opphold på 
Program intensiv trening og habili-
tering (PITH) ved Oslo universi-

tetssykehus, Ullevål får plutselig et 
helt annet innhold enn de har sett 
for seg.  

 – Vi var heldige som ble sendt  
til PITH. Der møtte vi heldigvis folk 
som også hadde kompetanse på 
språkvansker og alternativ og 
supplerende kommunikasjon (ASK). 
Jeg var ikke særlig mottakelig i 
starten, og folkene på PITH fungerte 
også som krisepsykologer. 

Gradvis får de innblikk i en ny  
og helt ukjent verden bestående av 
symboler og tegn. I starten bruker 
de løse enkeltsymboler som klistres 
overalt i leiligheten. Deretter 
begynner Lise å lage tematavler,  
før det etter hvert blir så mange 
symboler at hun rett og slett lager 
en bok.  

Under et nytt opphold på PITH, 
oppdager fagfolkene at Leonard har 
et sterkt blikk. De mener at gutten 
bør ha et hjelpemiddel han kan 
bruke på egen hånd, slik at han 
slipper å være avhengig av at andre 
blar og peker for ham. De ønsker at 
Leonard skal teste et øyestyrt 
kommunikasjonshjelpemiddel  
og kontakter NAV. «1,5 år? Han  
er altfor ung», lyder responsen. 

Men de ansatte på PITH vil ikke 
gi seg og ringer psykolog Kristine 
Stadskleiv. 

– Så kommer Kristine drassende 
med en gammel Tobii (øyestyrt 
kommunikasjonshjelpemiddel), 
setter den opp og Leonard «nailer» 
det med en gang. Det var helt 
fantastisk, forteller Lise. 

Ferrari uten førerkort 
En henvendelse fra Stadskleiv får 
NAV til å endre mening. Leonard får 
innvilget Tobii øyestyring i en alder 
av 19 måneder. 

– Vi var jo kjempeglade for det, 
men det var litt som å få en Ferrari 
uten å ha førerkort, sier Lise. 

– Vi fikk maskinen, men manglet 
totalt innhold å fylle den med. Vi 
ble fullstendig overlatt til oss selv. 
Jeg er på ingen måte noe teknisk 
vidunder, så helt enkle ting som at 
jeg ikke fikk lyd, kunne skape 

problemer. Og hvordan bygger du 
egentlig opp et språk? Jeg var jeg 
helt grønn. Jeg forsto etter hvert  
at det handler om å bygge opp et 
logisk system som vi kunne redigere 
i, men jeg visste jo ikke hvordan jeg 
skulle gjøre det. 

På PITH blir foreldrene fortalt  
at det finnes ulike metoder for å 
gjøre dette. Valget faller på symbol-
språket «me too», utviklet av 
Marianne Semner, som selv har en 
datter med CP som kommuniserer 
via Tobii. 

– Vi kom i kontakt med Marianne 
Semner på et perfekt tidspunkt. 
Leonard hadde akkurat begynt i 
barnehagen, og det ble ansatt to 
spesialpedagoger som var like 
grønne på ASK som meg. Heldigvis 
hadde de en enorm vilje til å lære, 
og med Mariannes hjelp klarte vi  
å bygge opp systemer og strukturer 
for Leonards språk, forteller Lise.       

Aksepterer sjelden et nei
Det går sakte og til tider røft for seg. 
Stadig må hun ta nye kamper. Hun 
må få barnehagen til å forstå at 
Leonard må ha en liten og stabil 
personalgruppe rundt seg. Hun 
holder selv kurs for å lære opp 
barnehagepersonalet og hun nøler 
ikke med å gi beskjed i de tilfellene 
hvor hun mener at ting ikke blir 
gjort riktig. Parallelt er det søkna-
der som skal skrives og avslag som 
skal påklages. 

– Det tar ofte lang tid å få inn-
vilget hjelpemidler. Jeg har brukt 
mye tid på å presse systemet. Jeg 
aksepterer sjelden et nei, for jeg 
mener at kun det beste er godt nok 
for Leonard. Mitt inntrykk er at  
de som behandler søknadene,  
ikke alltid forstår behovene.  
Særlig handler det om manglende 
forståelse for at det kognitive og det 
fysiske ikke nødvendigvis henger 
sammen. En søknad på et papir kan 
aldri fortelle hele historien. Det sier 
ingenting om personlighet, sjarme 
og selvtillit. Ofte forandrer holdnin-
gene seg, hvis de faktisk får møte 
Leonard. 

Høsten 2016 blir Leonard skolegutt. 
Allerede halvannet år før skolestart 
har Lise startet forberedelsene til 
overgangen mellom barnehage og 
skole. 

– Jeg tror skolen tenkte at her  
var det en mor med et handicappet 
barn og helt urealistiske ambisjoner 
på hans vegne, forteller hun. 

– Men etter hvert skjønte de hva 
det dreide seg om. De ansatte en 
helt fantastisk spesialpedagog med 
ASK-kompetanse, og vi har fått til et 
system rundt Leonard som fungerer 

  MORO: Leonard er glad i å lære. Han og 
mamma har det ofte gøy når hun hjelper 
ham med lekser på Tobiien. 
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veldig bra. Likevel har vi fortsatt 
månedlige møter med skolen. Det 
skal heller ikke stikkes under en stol 
at vi har hatt noen runder der jeg 
har smelt PPT-rapporten i bordet og 
truet med Fylkesmannen, ler Lise. 

Foran gjennomsnittet
I dag er Leonard seks år. Intellek-
tuelt ligger han foran gjennom - 
snittet for sin aldersgruppe. Han  
kan alle bokstavene, og det er bare 
et tidsspørsmål før han har både 
leser og skriver uten hjelp. I løpet  
av det siste året har Leonard også 
begynt å produsere lyder. De aller 
nærmeste forstår som regel hva han 
mener. Med andre kommuniserer 
han med Tobiien, som nå inne holder 
tusenvis av ord og som er bygget  
opp i systemer som er lette å bruke 
og å finne frem i. Fortsatt bruker 
Lise mellom tre og fem timer i uken 
på å oppdatere Tobiien med nye ord 
og uttrykk. 

– Det er jo ingenting sammen-
liknet med hva jeg brukte tidligere. 
Nå har jeg jo lært meg hvordan dette 
funker, og i tillegg har jeg ansatte 
hos Tobii på speed dial (hurtig-

oppringing på telefonen). Der 
kjenner de meg godt, humrer Lise.

– Det et faktisk ikke tull. Jeg har 
lært meg verdien av gode kontakter 
og bruker dem for alt det er verdt.  
I søknader hjelper det ofte å legge 
ved et skriv fra en respektert 
fagperson, som sier noe om hvorfor 
Leonard trenger ditt og datt. Men 
slik bør det jo ikke være, sukker 
hun. 

Hun er evig takknemlig for all 
den hjelpen hun har fått av mennes-
ker hun har møtt på veien. Likevel 
tror hun aldri Leonard hadde vært 
der han er i dag uten en god porsjon 
flaks og mengder av egeninnsats. 

Starte fra bunn
– Det er ingen som kommer og 
forteller deg hva ASK er og som 
viser deg hvordan du skal bruke 
det. Det er det største problemet.  
Du må starte helt grunnleggende,  
og det tar tid. Det er ikke sånn at et 
totimers kurs i en barnehage bygger 
språk. 

Hun mener det mangler en 
helhetlig innsats som tar hensyn til 
barnets behov og som involverer 

hele miljøet rundt barnet. Hennes 
erfaring er at foreldrene blir 
stående alene med ansvaret for  
å følge opp barnets ASK-tilbud og  
at det til syvende og sist avhenger 
av dem om barnet får et tilstrekke-
lig tilbud. 

– Jeg ser problemet med at jeg 
kanskje gjør ting som andre har 
ansvaret for. Men hvis ikke jeg gjør 
det, så blir det ikke gjort, og da er 
det Leonard det går ut over. 

– Hvor tror du Leonard hadde 
vært i dag dersom du ikke hadde 
lagt ned all denne innsatsen? 

– Jeg vet at han ikke hadde vært  
i en vanlig klasse, på en vanlig skole 
med masse venner. Etter hvert som 
han knekker lese- og skrivekoden er 
det faktisk mulig for ham å ta en 
utdanning og skaffe seg et selv-
stendig liv. 

Har kostet
Hun er imidlertid klar på at det har 
kostet. Ekteskapet med Leonards 
far røk, og til slutt klarte hun ikke  
å jobbe fulltid. For å holde hodet 
over vannet måtte hun redusere 
stillingen som prosjektkoordinator. 

– Jeg har gitt opp karriere, 
fremtidsmuligheter og en god 
økonomi. I tillegg har Leonard en 
storesøster som vi også skal følge 
opp. Vi forsøker virkelig å finne 
plass til henne, og jeg tror det går 
bra, men det hadde det ikke gjort 
hvis jeg var i full jobb. 

For Lise er det avgjørende at 
begge barna får muligheten til  
å utnytte sitt fulle potensial. 

– Leonard skal få sjansen til  
å nå så langt han vil. Dersom det  
på et tidspunkt viser seg at vi når  
en faglig toppkurve, så kommer jeg 
til å si: «Kjempebra, gutten min». 
Men jeg vil søren ikke risikere at 
manglende tilrettelegging er det 
som hindrer ham og som setter 
grenser for hva han kan oppnå. Den 
grensen må han sette selv, og min 
jobb er å tilrettelegge for at han skal 
kunne gjøre det. Da viser han meg 
hvor vi skal og når vi har nådd 
toppen. n

 

  KONSENTRERT: Leonard styrer Tobiien ved hjelp av øynene. 

Ekstra støtte og god komfort gir økt trivsel og trygghet
Sikring i bil er veldig viktig. Kun små marginer kan medføre at en skade kan bli så mye 
mer alvorlig enn nødvendig i et trafikkuhell. Transport i et godkjent bilbarnesete er den 
sikreste løsningen, også for barn med funksjonshemming. Setet skal kompensere for 
funksjonsnedsettelsen og posisjonere barnet for å unngå uheldig sittestilling. 
Med mulighet for tilt, bolstøtte og hodestøtte ivaretas sikkerheten og den ekstra støtten 
det er behov for. Dreieplate og ISOFIX kan bli en selvfølge i en hektisk hverdag.
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+  God støtte

post@bardum.no    • bardum.no    • tlf. 64 91 80 60Bardum AS    •

Alle barn under 135 cm er pålagt å 
bruke godkjent sikringsutstyr som er 
riktig i forhold barnets vekt og lengde.

NYTT - og bredere utvalg!

KIDSlover Reha Hero 360 Starlight Reha IPAI Reha
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ASKASK-STATUS

Mangler kompetanse  
og kapasitet

– Dessverre er denne konvensjonen 
helt ukjent for mange av de instan-
sene som har med dette å gjøre. En 
offentlig utredning som nylig har 
vært på høring konkluderer med  
at det mangler kompetanse på ASK 
både innen helse, bolig, arbeid og 
skole, noe som er helt åpenbart, 
hevder Mjøen. 

Fagfolk får ikke opplæring
Hun peker på at ASK ikke inngår  
i noen av grunnutdanningene til 
profesjonene som skal jobbe med 
barn, unge og voksne som har 
spesielle behov. Det er helt opp til 
hvert enkelt lærested hvorvidt de 
inkluderer ASK i utdanningsløpet,  
og mange lar være. Dermed ut-
dannes det hvert år mengder av 
spesialpedagoger, ergoterapeuter og 
andre fagfolk uten noen form for 
ASK-kompetanse. 

– Det er helt avgjørende at vi hever 
kompetansen på ASK blant disse 
fagpersonene. I 2003 ble det etablert 
en egen videreutdanning i ASK ved 
daværende Høgskolen i Vestfold (nå 
Høgskolen i Sørøst-Norge) som har 
utdannet cirka 20 personer årlig.  
De siste årene er antallet doblet. 
Interes sen for faget er så absolutt  
til stede, og i flere år har det vært 
venteliste for å komme inn, forteller 
Mjøen. 

 – Er det realistisk å tro at alle med 
behov for ASK skal få den hjelpen de 
trenger? 

– Ja, det mener jeg vi må strekke 
oss etter. Vi kan ikke forvente annet 
enn at både FN-konvensjonen og 
norske lover skal følges. Barn, unge 
og voksne har rett til ASK og til å få 
nødvendig tilrettelegging. Hoved-
problemet slik jeg ser det, er at 
fagpersoner og ledere innen hjelpe-
apparatet har for lite kunnskap om 
ASK og manglende kjennskap om 
rettighetene til ASK. Derfor er det 
gledelig at det er i ferd med å ut-
vikles et kurstilbud om ASK for 
ufaglærte ansatte i skole- og helse-
vesenet. Det er imidlertid mye som 
gjenstår for at alle skal få den hjelpen 
de trenger, avslutter Mjøen. n

TEKST: SILJE HERBRO LANDSVERK 

FOTO: MARIT HELENE GULLIEN

Hva har skjedd på ASK-feltet de siste ti årene og hvorfor er det  
fortsatt mange som ikke får hjelp? CP-bladet spurte en av landets 
fremste eksperter på ASK. 

veiledning fra det offentlige. Dette 
varierer imidlertid veldig fra sted  
til sted i landet, forteller Tone Mjøen. 

 – Samtidig er det mange som av 
ulike grunner ikke kan benytte disse 
standardhjelpemidlene. I oppfølgin-
gen av disse barna er det store 
mangler både i kompetanse og 
kapasitet. Noen får god hjelp, mens 
mange ikke får det de trenger. 
Resultatet er at barna med foreldre 
som ofrer tid og krefter for å følge 
opp dette selv eller som har peda-
goger som jobber langt utover sin 
arbeidstid, klarer seg fint. De barna 
som mangler slike personer, får ikke 
den hjelpen de trenger, fortsetter 
Mjøen. 

Rettighetsfestet 
Etter at retten til ASK ble i 2012  
ble lovfestet i opplæringsloven og 
gjelder både grunnskole, privatskole, 
videregående og voksenopplæring, 
har mye blitt bedre, mener Mjøen. 
Samtidig er hun bekymret for at 
ASK-rettighetene til barnehagebarn 
er svekket. 

– I 2016 ble reglene om spesial-
pedagogisk hjelp og rett til 
tegnspråkopplæring for barn under 
opplæringspliktig alder flyttet fra 
opplæringsloven til barnehageloven. 
Dessverre fulgte ikke paragrafen om 
ASK med på lasset, og barnehage-
barn som tidligere hadde hatt rett  
til ASK i opplæringsloven, mistet 
denne. Konsekvensen er at PPT- 
tjenestene i kommunene som skal 
gjøre en sakkyndig vurdering av 
disse barna, ikke har noen para-
grafer å henvise til når det gjelder 
rett til spesialpedagogisk hjelp som 
omhandler ASK, sier Mjøen. 

– Dette har ført til at tilbudet 
mange steder har blitt dårligere,  
noe som er svært alvorlig, fordi det 
er så viktig å komme i gang tidlig 
med ASK. 

 Samtidig mener hun at Norge, 
gjennom å ha signert FN-konven-
sjonen om rettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne, har en 
plikt å legge til rette for ASK til alle 
som trenger det. 

For snart ti år siden, altså i 2007, 
var det tredje nummeret av CP- 
bladet viet temaet Alternativ, 
supplerende kommunikasjon (ASK). 
Ergoterapeutspesialist og en av 
landets fremste fagfolk innen ASK, 
Tone Mjøen, var en av dem som 
uttalte seg: 

– Det trengs blant annet en 
avklaring av ansvars- og oppgave-
fordelingen, og (…) det må utvikles 
flere standardiserte starthjelpe-
midler slik at utprøving av løs-
ninger kommer raskt i gang for  
det enkelte barn. Foreldre og lokale 
fagfolk trenger veiledning og jevnlig 
oppfølging lokalt for å sikre at de 
får den kompetansen de trenger  
for å støtte opp om barnets kommu-
nikasjons- og språkutvikling på en 
god måte. Det trengs derfor regio-

nale enheter som har et overordnet 
ansvar for å følge opp hvert enkelt 
barn. Også viktigheten av lovfestede 
rettigheter kan ikke understrekes 
nok, sa Mjøen i 2007. 

Noen får ikke hjelp 
Ti år senere hører vi stadig historier 
som Lise Udklits – altså om foreldre 
som føler seg overlatt til seg selv i 
arbeidet med barnas ASK-tilbud. 
Det er lett å få inntrykk av at det 
ikke har vært noen utvikling på 
feltet siden 2007, men stemmer det? 

 – Når det gjelder barn som lærer 
sakte, er det utviklet standardiserte 
hjelpemidler som mange kan ta i 
bruk og tilpasse etter hvert. Dette  
er derfor gode utgangspunkt for 
videre læring, og i de tilfellene er 
det mange som opplever å få god 

ASK og  
Cerebral Parese 

• Tall fra det norske CP-registeret viser 

at 33 prosent av barn med CP har 

uklar eller ingen forståelig tale. 

• 33 prosent av disse barna bruker 

grafisk kommunikasjon. 

• 24 prosent av disse barna  

kommu niserer via håndtegn,  

signaler eller gester.

• Talevanskene var vanligst hos barn 

med dyskinetisk CP, barn med 

alvorlige grovmotoriske vansker 

(GMFCS nivå IV–V) samt hos barn som 

trengte assistanse i forbindelse med 

spising eller fikk ernæring via sonde. 

KILDER:  
CEREBRAL PARESEREGISTERET I NORGE 

Hva er ASK? 
• Alternativ supplerende kommunika-

sjon er alt som hjelper en person til  

å kommunisere effektivt når tradi-

sjonelle måter å kommunisere på,  

ikke er tilstrekkelige. 

• Det kan for eksempel være ved bruk av 

håndtegn, fotografi, grafiske symboler 

og fysiske gjenstander.

• ASK kan både være et permanent 

alternativ til tale, men også et 

supplement for en periode eller i visse 

situasjoner.

• Personer med behov for ASK er en 

sammensatt gruppe som har det til 

felles at de har lite eller ingen 

ekspressiv tale.

• Det anslås at det i Norge er cirka 

16.000 personer i alle aldre som er 

uten funksjonell tale på grunn av 

utviklingsmessige vansker.

KILDER:  
ISAAC NORGE, UTDANNINGSDIREKTORATET 

    TONE MJØEN er ergoterapeutspesialist 
og en av landets fremste fagfolk innen ASK.
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talehjelpemiddel som han bruker 

til det meste i hverdagen sin. 

— Folk forstår meg betre etter 

eg fekk rolltalken, skriver han  

på skjermen. «Fekk dette cirka  

i 1997». Da var han 27 år.

— Hvorfor fikk du ikke Rolltalk 

før det?

— Eg hadde ikkje høyrt om roll-

talken før. Det var hjelpemiddel-

sentralen eg fekk det gjennom.

— Hvordan var det?

— Det var som å få eit nytt liv, 

sier han og gliser.

Ved hjelp av Rolltalken kan 

han selv styre rullestolen, han 

kan sende sms, høre på musikk, 

og kommunisere med omgivel-

sene på egne premisser. Han vi-

ser frem mye av det som ligger 

av programvare på datamaski-

nen; det handler om Edgars liv; 

om hvordan han ønsker gardi-

nene hjemme oppe/nede/litt  

lenger nede, om fuglen (han er 

glad i fugler), om hvilken CD han 

ønsker skiftet, at han ønsker seg 

en tur ut eller litt fred og ro. 

— Gje meg tid!

Han synes imidlertid det er van-

skelig å svare på hva han konkret 

kunne gjøre da han fikk sitt nye 

verktøy som han ikke kunne  

gjøre tidligere. Men én ting er 

han klar på:

— Da eg fekk SMS, fekk eg be-

tre kontakt med venner. Mellom 

anna med den beste kameraten 

eg har, sier han på skjermen. Og 

ser meg bekreftende inn i øynene 

som svar på spørsmålet om det 

blir mye skriving mellom han og 

bestevennen Geir Ove Nygård, 

som også har CP og bruker alter-

nativ kommunikasjon. Han bor 

langt unna.

— Hva skriver dere om da?

— Alt mellom himmel og jord.

— Har du noen eksempler?

— Visst han har nokon proble-

mer som eg kan hjelpe han med, 

så skriv han ein melding til meg, 

skriver Edgar. Og smiler bekref-

tende til spørsmål om dette også 

går motsatt vei.

Edgar Arve Smådal forteller 

videre at han er svært fornøyd 

med Rolltalken og at hjelpemid-

delet får nødvendig vedlikehold 

etter behov. Noe som fungerer 

tilfredsstillende.

— Det er den yngste bror min 

som legg inn nye ord når det 

trengst.

— Er det noe som kunne vært 

bedre?

— Eg kunne ønske at eg kunne 

sende og motta bilete på rolltal-

ken, sier han etter en tenkepause.

— Har du noen tips eller råd til 

de som møter deg? Han tenker 

seg litt om før han skriver:

— Gje meg tid til å skrive ferdig!

— Betyr det at du ikke vil at folk 

skal gjette hva du ønsker å si? 

Han ser meg lenge inn i øy-

nene. Et klart og tydelig ja. n

Det er svaret Edgar Arve Smådal gir på spørsmål om hvordan det var å begynne å bruke 

det databaserte talehjelpemiddelet Rolltalk. Da var han 27 år. 

– Eg fekk eit nytt liv
Tekst og foto: Solveig Espeland Ertresvaag ASK

A l t e r n a t i v 

S u p p l e r e n d e 

K o m m u n i k a s j o n

Edgar Arve Smådal er en av  

dem som har liten eller ingen 

tale. Kommuniserer gjør han  

likevel. Når han sier ja — ser han 

deg inn i øynene. Ved nei — ser 

han bort. Han bruker også Roll-

talk som talehjelpemiddel.

Rolltalken styrer han ved å 

bruke hodet sitt — til høyre peker 

han seg frem til riktig bokstav og 

ord — ved å bevege hodet til ven-

stre velger han hvilket han skal 

bruke. Møysommelig formes  

setninger på skjermen foran ham  

— noen ganger blir han ekstra en-

gasjert — og da går det raskt!

Hadde ikkje høyrt om det før

— Når fikk du ditt første hjelpe-

middel?

— Da jeg var fire—fem år. Det var 

Bliss. Foreldrene mine var også 

med — og fikk ta del i opplæringen, 

forteller han.

Sitt første talehjelpemiddel fikk 

han på Vestlund habiliteringssen-

ter i Bergen. Selv bor Edgar i 

Naustdal i Sunnfjord, noe tale-

verktøyet hans preges av. Dersom 

han vil at det han skriver skal 

leses opp, kommer det på klin-

gende dialekt; «No vil eg vere i 

fred», «No vil eg kvile» «Eg vil dra 

til Bergen» og «Eg heiter Edgar». 

Fremdeles hender det at Edgar 

Smådal bruker Bliss, men den 

virkelig store endringen i livet 

hans kom da han ble introdusert 

for Rolltalk. Det er et databasert 

— Gje meg tid til å skrive ferdig, er Edgar Smådals klare oppfordring til folk han møter.

��

��

ASK
A l t e r n a t i v S u p p l e r e n d e K o m m u n i k a s j o n

Foreldre og fagfolk samarbeidet om å planlegge og utarbeide kommunikasjonstavler til hvert av barna ut fra den enkeltes  behov.
På bakgrunn av testene, kart-legging og foreldrenes priorite-ringer ble det formulert mål for hvert barn. Goal Attainment Sca-ling (GAS) ble benyttet som red-skap for å sette mål og evaluere disse. Nettverkene rundt barna fikk jevnlig veiledning fra pro-sjektmedarbeiderne knyttet til målene som var satt og målene ble justert og nye målområder innført i løpet av prosjektperio-den. Antall målområder varierte mye fra barn til barn.

— Det vi faktisk erfarte var at 

barnet nesten alltid nådde lenger enn det vi og foreldrene trodde, forteller Tone Mjøen.
En annen positiv effekt mener hun er at foreldrene ble tilført ny kunnskap.

— Vi hadde en følelse av dette på forhånd, noe som ble forster-ket i løpet av prosjektet, sier Tone Mjøen og forklarer: — Man-ge foreldre føler seg ikke kompe-tente nok i bruken av kommuni-kasjonsutstyret til sine barn og kan synes at fagpersonene klarer å kommunisere bedre med barna enn de gjør selv. Det er trist, og kanskje har vi fagfolk vært for redde for å pålegge foreldrene for mye ansvar, men alle foreldre kommuniserer jo med barna sine. Det er viktig at vi sørger for at foreldrene får tilstrekkelig kom-petanse til å mestre bruken av  kommunikasjonsløsninger i kom-munikasjon med barna sine. Mye kommunikasjon hjemme foregår ved hjelp av kroppsspråk, mimikk og lyder som er kjent for de nær-meste, men hvis man skal kunne kommunisere ut over her og  nå-situasjonen, trenger både  foreldre og barn å ha gode til-

rettelagte kommunikasjons-hjelpemidler. 
Høsten 2006 ble det arrangert en ny samling for barn og forel-dre, denne gang i Tønsberg. Der sto praktiske øvelser sentralt. Både barn og foreldre fikk prøve å bruke «Talking Mats»; et vurde-ringshjelpemiddel hvor man bru-ker grafiske tegn til å vurdere ulike ting opp mot hverandre.  På en tredelt skala med «liker — sånn passe — liker ikke» fikk  barna fortelle hverandre hva de syntes om ulike fritidsaktiviteter. De brukte også verktøyet til å lage sin egen pizza og å bestem-me hva foreldrene skulle ha på seg av klær på en catwalk senere på dagen. Foreldrene fikk også prøve «snakkemattene», slik at de fikk erfart hvordan det er å bruke grafiske kommunikasjons-hjelpemidler som andre har laget og hvordan det er å være samta-lepartner til en ASK-bruker. 

Trengs mer kompetanseEn viktig del av prosjektet har også vært å kartlegge og gi råd om oppfølgingsrutinene i be-handlingsapparatet. I fjor høst ble det derfor sendt ut spørre-skjema til samtlige kompetanse-sentra og instanser innen Stat-Ped i Norge for å kartlegge hvor-dan de forholder seg til barn med CP og alternativ kommunikasjon og hvordan Statped selv vurderer sin egen kompetanse på dette området.
På vinteren i fjor fikk også pe-dagoger i alle barnehabiliterings-tjenestene i Helse Sør spørre-

skjema om sine prosedyrer for denne gruppen. Pedagogene bi-dro blant annet med informasjon om hvilken kompetanse habilite-ringstjenestene i Helse Sør har for å hjelpe foreldre i gang med  å bygge opp en alternativ kom-munikasjon for barnet. 
Selv om prosjektet ikke er av-sluttet, kan prosjektleder Tone Mjøen likevel trekke noen konklu-sjoner på hva som bør forbedres. For hun mener helt klart det trengs forbedringer på flere felt, og at punktene som arbeidsgrup-pen under ledelse av Stephen von Tetzchner påpekte i et notat fra 2003 (se sak på side 26—28) fremdeles er aktuelle.

Først og fremst påpeker hun at det er et stort og variert kom-petansebehov. Både foreldre, barn og fagfolk trenger å få til-ført langt større kompetanse, veiledning og oppfølging enn de får i dag.
— Barn med CP som trenger ASK har svært forskjellige behov som vil variere både etter hvilken språklig, intellektuell, sansemes-sig og motorisk funksjon de har. Hvilken kommunikasjonsform barnet bruker og hvem som er samtalepartnere og deres kom-petanse er også sentralt for hvil-ke oppfølgingsbehov barn og lokalt nettverk vil trenge. Dette bør avspeile seg i oppfølgingen av hvert enkelt barn.

— Veiledning, kurs, workshop og samlinger for foreldre og  lokale fagfolk må inngå i et slikt oppfølgingsarbeid, og det trengs regionale enheter som har ansvar 

for en slik oppfølging og kompe-tanseoverføring. Disse enhetene må få tilført midler for å ta dette ansvaret, for bistand med å utvi-kle og tilpasse kommunikasjons-løsninger for barna er tidkreven-de og krever spisskompetanse, sier Tone Mjøen. Hun mener en viktig grunn til dagens kompetan-semangel blant annet er at ingen instans sitter med et slikt ansvar.Hun har allerede kontaktet Arbeids- og inkluderingsdeparte-mentet for å komme i tidlig dia-log om funnene i prosjektet. — Jeg håper innspillene våre 

FAKTA
Brukerrepresentantene Unni Haglund og Knut-Ole Tande deltar henholdsvis i prosjekt-gruppa og styringsgruppa i tillegg til fagpersoner fra BNS, Berg gård skole, Huseby kompetansesenter, Habilite-ringssenteret i Vestfold og Habiliteringstjenesten ved Ullevål Sykehus. Professor Stephen von Tetzchner, UiO er faglig veileder for prosjek-tet og Reidun Jahnsen, BNS, Rikshospitalet (Berg gård) er også involvert som prosjekt-veileder. 

Ved hjelp av «Talking Mats» fikk barna selv bestemme hva de ville ha på sin egen pizza. 
Her ser vi matten til en som ikke liker oliven, skinke, kjøttdeig, oregano eller løk.

vil gi bedre prosedyrer for identi-fisering av barn som trenger ASK på et tidlig tidspunkt og at barn og lokalt nettverk skal sikres en god faglig oppfølging gjennom et lokalt og regionalt samarbeid, sier Tone Mjøen. n
Påskeverksted hvor barna kunne lage påskepynt og skrive brev ved hjelp av grafiske 
tegn. Her maler André Skurdal en papirpose som han skal få ta med seg hjem.
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av logiske symboler i stedet for 

bokstaver. Systemet setter bruke-

ren i stand til, ved hjelp av et lite 

antall basissymboler, å utvikle et 

symbolforråd av ubegrenset stør-

relse. Blissystemet består av 100 

grunntegn som kan kombineres 

til ord det ikke finnes grunntegn 

for. Kombinasjon av blisstegn 

brukes noe forskjellig fra land til 

land. Tegnene er faste, men på 

grunn av ulike språkkulturer, vil 

sammensetningen kunne være 

noe forskjellig. Glossen (navnet 

for tingen eller aktiviteten som 

tegnet viser) står alltid skrevet 

over tegnet. Blissystemet er det 

mest avanserte grafiske syste-

met. For enkelte barn kan det 

være vanskelig å forstå de mer 

kompliserte sammensetningene 

og mulighetene systemet kan gi. 

Det vil derfor for mange være 

best å starte med piktogrammer 

eller PCS.

Piktogrammer

Dette systemet består av stili-

serte tegninger som danner hvite 

silhuetter på svart bakgrunn. Det 

finnes omtrent 1200 piktogram-

mer. Over tegningene står glossen 

alltid skrevet i hvit tekst. Pikto-

grammer kan settes sammen til 

setninger, men er likevel mer be-

grenset i bruken enn bliss. De kan 

ikke kombineres til nye ord. Pikto-

grammer er enkle å forstå.

PCS (Picture Communication 

Symbols) 

Systemet består av ca. 3000 

strektegninger, og glossen står 

skrevet under tegningen. Symbo-

lene er lette å tegne. Internasjo-

nalt er PCS det mest utbredte  

systemet, og ordforrådet er større 

enn piktogramsystemet.

Kommunikasjonshjelpemidler
Det finnes flere ulike kommunika-

sjonshjelpemidler; manuelle tavler, 

hjelpemidler som med lys og piler 

beveger seg og avansert datatek-

nologi med skjerm og kunstig tale. 

Styringen av kommunikasjons-

hjelpemidlet kan foregå på flere 

måter. «Direkte valg» baserer seg 

på at brukeren kan foreta en  

berøring, trykking på taster eller 

en form for peking. Peking kan 

foregå ved hjelp av føtter, albue, 

en hodepinne eller via en lys-

stråle som er festet til hodet. 

Tastaturet eller styreplatene kan 

også tilpasses den enkeltes be-

hov. Ved «skanning» aktiviserer 

brukeren brytere ved hjelp av et 

lys eller en pil som beveger seg 

gjennom tegn.

Dette er momenter som må  

vurderes:

• Hva slags tastatur eller  

brytere du bør velge

• Direkte valg eller skanning

• Hensynet til hurtighet og  

gjentatte bevegelser

Alternativ kommunikasjon
En oversiktartikkel hentet fra boken «Til foreldre — fra foreldre», 
av Hilde Jeanette Løberg. Utgitt av CP-foreningen i 2006.

Begrepet kommunikasjon kommer fra det latinske ordet communicare, som betyr  
å gjøre felles, meddele. Kommunikasjon blir blant annet uttrykt som tale og skrift,  
mimikk, gester, tegninger, følelsesuttrykk, kroppsholdninger. Mange barn med CP har 
imidlertid behov for et alternativ og supplerende kommunikasjonshjelpemiddel. Når  
en person bruker alternativt kommunikasjon, vil det si at personen har en annen måte  
å kommunisere på ansikt til ansikt enn tale.

Hvem har behov for alter-
nativ kommunikasjon?
De som trenger alternativ sup-

plerende kommunikasjon er  

personer som helt mangler tale 

eller som har en tale som er 

svært vanskelig å forstå. Men-

nesker som har behov for alter-

nativ kommunikasjon kan deles 

inn i tre hovedgrupper:

• Behov for et uttrykksmiddel: 

Barn som har forståelse av 

andres tale, men mangler mu-

lighet til selv å uttrykke seg. 

Alternativ kommunikasjon blir 

et permanent uttrykksmiddel.

• Behov for et støttespråk: Barn 

som trenger et midlertidig 

språklig redskap på veien til  

å utvikle tale.

• Alternativt språk: Barn som 

har liten eller ingen forståelse 

av tale. Alternativ kommunika-

sjon blir hovedkommunikasjon.

Hva finnes av ulike  
kommunikasjonssystemer?
De vanligste formene for kom-

munikasjonssystemer:

Bliss-symboler

Bliss er et fullverdig skriftspråk. 

Ord og begreper representeres 

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK): 
Ethvert kommunikasjonssystem som gjør det mulig for en  
person uten forståelig tale å uttrykke seg.

Bliss

Piktogrammer PCS SkrivetavleKommunikasjonsbok
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men hovedfokuset vil ligge på 
overgangene mellom barnehage  
og barneskole, mellom barne- og 
ungdomsskole og mellom ung-
domsskolen og videregående.    

– Dette henger sammen med at 
skole er CP-foreningens viktigste 
satsingsområde i år. Vi vet at 
overgangene i skoletiden er vanske-
lig for mange. Derfor har vi laget  
tre splitter nye skolepakker som  
vil være klare til september. Med 
utgangspunkt i disse ønsker vi at 
Storsamlingen skal være et sted der 
foreldre kan komme sammen og 
dele erfaringer. I tillegg vil vi sørge 
for å hente inn dyktige fagfolk for  
å utdype viktige temaer og svare  
på de spørsmålene foreldrene måtte 
ha, sier Nicolaysen.  

Diskosuksess gjentas
Kursplanen er foreløpig ikke 
hundre prosent klar, men legges ut 
på våre nettsider i begynnelsen av 
april. Alle som har vært på Stor-
samling vet imidlertid at den sosiale 
delen av samlingen er vel så viktig 
som den faglige. Det er ingen tvil 
om at det har oppstått mange nye 
vennskap her opp gjennom årene. 
Tidligere deltakere utrykker at de 
setter pris på å være en del av et 
felleskap og å få muligheten til å 
dele erfaringer med folk som 
forstår.    

– Vi håper å se både nye og gamle 
deltakere på Lillestrøm i september. 
Veldig mange kommer igjen år etter 
år, og det synes vi er veldig hygge-
lig, men det er alltid fint med nye 
fjes også, sier Væhle.  

I tillegg til den tradisjonelle 
festmiddagen og andre sosiale 
aktiviteter kan arrangements-
ansvarlig Nicolaysen lokke med  
en liten ekstra gulrot til slutt: 

 – Vi gjentar braksuksessen fra  

Maria, som selv har usynlig CP, har 
bidratt både med gode tekster og 
foredrag for oss tidligere, så vi er 
veldig glade for å ha med oss henne. 
– Vi prioriterer de med lett CP  
med kurs både for unge og voksne  
i år. Dette er fordi mange med  
CP tilhører nettopp den gruppa, 
samtidig som det er disse vi sliter 
mest med å nå, forteller senior-
rådgiver Randi Væhle.

Foreldrekurs om skole 
Foreldrene får også et bredt tilbud  
i år. Disse kursene vil handle om 
overgangene mellom de ulike 
nivåene i skolen. Foreldre til  
barn i alle aldre er velkomne,  

Mange medlemmer kaller Stor-
samlingen for høstens hyggeligste 
helg, og ambisjonene for årets 
arrangement er minst like store 
som tidligere. Også i år arrangeres 
Storsamlingen på det godt tilrette-
lagte Thon Hotell Arena på Lille-
strøm og varer fra fredag etter-
middag til søndag etter lunsj. 
Arrangementsansvarlig og senior-
rådgiver i CP-foreningen Margare-
tha Nicolaysen forteller at det også  
i år vil være et bredt spekter med 
kurs. Helt nytt av året er en work-
shop for unge i samarbeid med CPU.

– Dette blir noe helt annet enn de 
tradisjonelle kursene. Vi har vært 
så heldige å få penger til å lage en 

Bli med på 
høstens hyggeligste helg!

TEKST OG FOTO: SILJE HERBRO LANDSVERK

Hold av helgen 15.–17. september. Da er det duket for årets  
Storsamling på Lillestrøm.

n I FJOR: Storsamlingen 2016 var en 
suksess, og vi satser på å gjenta den i år.  

podcast – C-Podden. Den skal produ-
seres av, for og med unge med CP. 
Arbeidsgruppa i CPU er krumtappen 
i dette arbeidet, men for å fylle 
sendingene, trenger de hjelp. Derfor 
inviteres kursdelta kerne til å komme 
med innspill og konkrete forslag til 
innhold i sendingene. Det kan være 
spørsmål de gjerne vil ta opp, 
historier de vil fortelle, saker de vil 
belyse eller noe så enkelt som en 
sang eller et dikt, sier Nicolaysen. 

Lett CP prioriteres 
Av andre tilbud trekker hun frem 
kurset for unge med såkalt lett CP, 
hvor Maria Kittilsen skal være 
kursleder. 

Fakta om Storsamling 2017
HVEM

Alle medlemmer i CP-foreningen

NÅR

15.–17. september

HVOR

Thon Hotell Arena, Lillestrøm

PÅMELDING

Frist 20. mai via www.cp.no. Dersom  

du ikke har tilgang til internett, kan  

du ringe CP-foreningen på telefon  

22 59 99 00, så kan vi hjelpe deg 

med påmeldingen.

 OBS!   Vi tar forbehold om at ikke 

alle kursene vil bli arrangert, ettersom 

dette avhenger av hvor mange som 

melder seg på hvert enkelt kurs.  

Vi oppfordrer deg til å melde din 

interesse så tidlig som mulig.

PRIS

• 1500 kroner per person. Det 

inkluderer overnatting og alle 

måltider fra fredag ettermiddag til 

lunsj søndag, forelesninger, kurs og 

aktiviteter.

• Dersom du har behov for assistent, 

dekker CP-foreningen reise og 

opphold for denne. Du må selv  

skaffe assistent.

• Reiseutgifter over 500 kroner per 

deltaker dekkes av CP-foreningen 

etter reiseregning med originale 

kvitteringer og billetter.

• Pris for deltakelse kun på kurs 

lørdag er 500 kroner per deltaker. 

Dette inkluderer lunsj og kurspakke. 

Ingen refusjon av reiseutgifter.

SPØRSMÅL?

Kontakt oss på post@cp.no 

eller telefon 22 59 99 00.

i fjor med diskotek i hotellets 
nattklubb. Jeg håper at det blir 
minst like godt trøkk på danse gulvet 
i år, sier Nicolaysen. 

Fullt program og påmeldings -
skjema legges ut på www.cp.no  
i begynnelsen av april. Følg med  
der og på Facebook. n

Bli med!Storsamling 
på Lillestrøm
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– Her oppe kan jeg virkelig være 
meg selv. Alle her har jo «noe», og 
da blir det jo lettere å passe inn i 
gjengen, sier Charlotte Victoria 
Seldal. 

Den 24 år gamle Sandnes-jenta 
har akkurat avsluttet middagen i 
spisesalen på Beitostølen Helse-
sportsenter (BHSS). Alle de 24 
deltakerne på det fire uker lange 
gruppeholdet for unge disse januar-
dagene har spist sammen. Det har 
de gjort hver dag, til alle måltider  
i snart tre uker. Det skal de gjøre  
en hel uke til.  

Charlotte har vært her to ganger 
tidligere, men dette er første gang 
hun er på senteret uten foreldre. 

– Jeg hadde veldig hjemlengsel  

i begynnelsen av oppholdet. Det blir 
jo mye nytt å forholde seg til – nytt 
sted, nye rutiner og nye folk. Jeg 
hadde snakket med et par av de 
andre på Facebook på forhånd, men 
bortsett fra det var alle helt ukjente, 
forteller hun. 

Sammensveiset gjeng 
Men når du er sammen med de 
samme menneskene nærmest 
døgnet rundt, går det ikke lang tid 
før du blir kjent. Og her oppe, rundt 
830 meter over havet, er det nettopp 
aktivitet og sosialt samvær som står 
i sentrum. De unge voksne er for 
lengst blitt en sammensveiset gjeng. 

– I starten legger vi opp til aktivi-
teter som gjør at deltakerne blir 

TEKST OG FOTO: SILJE HERBRO LANDSVERK 

Godt for kropp og sjel
For mange handler et opphold ved Beitostølen Helsesportsenter 
vel så mye om det sosiale samværet som om fysisk trening. 

 1   UTENDØRSKOS: Mye av aktiviteten på 
Beitostølen foregår utendørs, og er det 
mulig, så tas gjerne lunsjen ute også. 

 2   AKTIV: Charlotte Victoria Seldal er ferdig 
med en økt i bassenget. Nå er målet hennes 
å opprettholde en aktiv livstil også når hun 
kommer hjem.  

2

1

kjent med hverandre. Etter hvert 
styrer de det litt selv. Det blir som 
regel et godt miljø i gruppene, og 
mange forteller at de er mer sosiale 
her enn hjemme. Her møter de  
folk på sin egen alder og som er  
i omtrent samme situasjon, noe 
mange uttrykker at de setter veldig 
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pris på. Noen synes nok de første 
dagene er litt vanskelige, og da 
forsøker vi å følge opp litt ekstra. 
Som regel går det seg til, forteller 
Siri Kvaale Jordal, som er idretts-
pedagog ved BHSS.  

Ved ankomst må alle deltakerne 
gjennom en samtale, hvor det 
kartlegges hvilke aktiviteter de 
allerede driver med samt hvilke 
ønsker, mål og forventninger de 
har til oppholdet.      

 – Det viktigste er å finne ut 
hvilke aktiviteter deltakerne selv 
ønsker å holde på med, men vi 
kommer også med forslag til hva  
vi tenker kan være nyttig for dem. 
Vår jobb er å veilede dem til å ta 
gode valg samt å utfordre dem til  
å prøve nye ting. Deretter lager vi 
en individuell timeplan ut fra det, 
forteller Jordal.

Individuelle opplegg 
– Det er utrolig fint å kunne 
svømme så mye, sier Charlotte,  
før hun vender om og tilbakelegger 
nok en lengde i bassenget.

Selv om oppholdet består også 
av tre til fem aktivitetsøkter daglig, 
har hun har benyttet muligheten til 
en ekstra kveldsøkt på egen hånd. 
Hun synes rett og slett det var for 
lenge siden hun hadde vært i 
bassenget. I tillegg til svømming er 
styrketrening og snøbrett hoved-
prioritet på Charlottes timeplan. En 
uvanlig mild vinter har imidlertid 

gjort at Beitostølen, som vanligvis  
er snøsikkert, har vært unormalt lite 
egnet for vinteraktiviteter. Det har 
likevel ikke vært noen hindring for 
Charlottes aktivitetsnivå. 

– Mitt mål var å bli sterkere i 
kroppen, i både armer, bein og rygg. 
Det har jeg allerede blitt på grunn av 
all treningen – jeg merker det både 
på styrken og på balansen. Jeg trodde 
ikke jeg skulle bli så mye bedre på 
den korte tiden, sier hun fornøyd. 

Gruppeoppholdet som Charlotte 
følger, er for unge voksne i alderen 
18–30 år. Mange av deltakerne har 
CP, mens en del har andre funksjons-
nedsettelser. BHSS har også tilbud 
både for barn fra fem til 17 år og for 
voksne over 30 år, men det er «ung 
voksen»-gruppen som det er vanske-
ligst å rekruttere deltakere til.  

– Det vi ser, er at aktivitetsnivået 
generelt går ned i denne alderen. 
Dette har mange forklaringer, men 
noe handler nok om at kravene 
endres etter hvert som vi blir eldre.  
I barneårene er gjerne holdningen  
at alle skal med. Når vi blir eldre, 
derimot, handler det ofte om å 
prestere fremfor å delta. Derfor er 
det kjempeviktig å finne gode alter-
nativer, slik at vi kan fortsette å være 
i aktivitet, forteller forskningsleder 
ved Beitostølen Helsesportsenter, 
Reidun Jahnsen.  

– Samtidig er det viktig med 
balanse mellom hvile og aktivitet.  
Vi vet at mange med CP presser seg 
for hardt i dagliglivet, slik at det til 
slutt går galt. Flere som kommer hit 
lærer seg verdien av å hvile når de 
kan. Det kan være så enkelt som å 
bruke rullestol i enkelte hverdags-
situasjoner og heller spare energi  
til en aktivitet som de ønsker å delta 
på, fortsetter Jahnsen.   

      
Ønsker om kortere opphold 
For noen kan det også være lenge  
å være borte hjemmefra. Noen har 
kanskje en jobb, et studium eller en 
livssituasjon som gjør det problema-
tisk å være borte fire uker i strekk.
– Per i dag er oppholdenes varighet 
på tre eller fire uker. For enkelte blir 

nok dette for lenge, så noen ønsker 
seg nok kortere opphold, forteller 
forskningsleder Reidun Jahnsen.

– Samtidig ønsker vi at de som 
kommer hit skal merke effekt av 
treningen og få muligheten til å 
mestre aktivitetene. Et av hoved-
målene er at den innsikten og de 
ferdighetene de opparbeider seg 
her, skal kunne benyttes når de 
kommer hjem. Det krever jo litt  
tid, sier Jahnsen. 

Klatring, ridning, svømming, 
langrenn, alpint, sykling, yoga og 
friluftsliv er bare noen av aktivite-
tene som tilbys ved senteret. 
Mesteparten av aktiviteten består 
av gruppeaktiviteter, men er 
supplert av individuelle tilbud. 

Effekten av jevnlig aktivitet
En som virkelig har fått kjenne  
på effekten av jevnlig aktivitet, er 
Ljubomir Krogsberg. Den unge 
mannen som nå sitter rak som en 
påle på hesteryggen, var ikke like 
høy i hatten under sitt første møte 
med det store dyret.   

– Første gang jeg prøvde ridning 
var på sommerleir på Eidene i 2015. 
Da måtte to stykker hjelpe meg, 
likevel klarte jeg ikke å holde meg 
oppe. Det var under et opphold her 
på Beitostølen jeg virkelig begynte  
å få til ridningen. I tillegg fortalte  
de som jobber her meg at det fantes 
muligheter for å ri hjemme også.  
Nå trener jeg ridning én gang i 
uken, og nå klarer jeg å sitte på 
hesteryggen helt uten at noen 
holder meg, forteller han.

En annen ting han setter pris  
på med å være på Beitostølen, er  
at han får mulighet til å teste ut 
ulike aktivitetshjelpemidler. 

– Det er veldig fint å kunne  
prøve ut hva som funker og ikke, 
sier han. 

– Det gir også masse motivasjon 
til å fortsette å trene når jeg kom-
mer hjem. Nå har jeg oppdaget nye 
apparater og utstyr som funker for 
meg, og kanskje kan jeg på sikt få 
noen av disse hjemme også. Jeg kan 
jo ikke trene like mye der, det ville 

jo vært galskap, men jeg må gjøre 
det beste ut av det, ler Krogsberg.

For høye ambisjoner 
Idrettspedagog Siri Kvaale Jordal 
kan fortelle at ikke alle har et like 
realistisk syn på det.

– Noen har voldsomme planer  
for hva de skal gjøre når de kom-
mer hjem. Det er mange som blir 
veldig gira her oppe og kanskje har 
litt vel høye ambisjoner. Her på 
Beitostølen er det jo tilrettelagt for 
aktivitet, mens hjemme er det 
kanskje jobb, skole og andre ting 
som må tas hensyn til. Mange 
kommer tilbake på senere opphold 
og har vært aktive, mens andre  
ikke helt har fått det til å passe inn  
i selve livet, forteller hun. 

Charlotte kjenner seg igjen. Hun 
forteller at hun ikke alltid har vært 
like flink til å holde treningen ved 
like etter oppholdene på Beito-
stølen.  

– Denne gangen skal jeg virkelig 
prøve å finne tid til trening. Jeg skal 
melde meg inn i et treningsstudio 
og har allerede fått avtale med en 
fysioterapeut, noe jeg har jeg ventet 
lenge på. Jeg håper at vedkom-
mende kan hjelpe meg med å holde 
motivasjonen oppe. 

Den siste uken på Beitostølen  
skal hun bare nyte sammen med  
det hun omtaler som nye venner.

– Begynner du ikke å bli lei nå? 
– Nei, egentlig ikke. Selv om det 

var litt vanskelig i begynnelsen,  
så stortrives jeg nå. Jeg vet at når 
dagen for avreise kommer, så vil  
jeg ikke hjem. Jeg kommer til å 
savne alle de nye vennene mine.

Ljubomir er enig. 
– Jeg kjente bare to stykker fra 

før, og i starten var det egentlig en 
ganske klein stemning. Vi visste 
liksom ikke helt hvordan vi skulle 
forholde oss til hverandre. Heldig-
vis så forsvant all kleinhet i løpet av 
et par dager, og nå er det kongebra 
å være her. Vi har blitt så fort kjent, 
og folk er så flinke til å ta vare på 
hverandre. Nå blir det trist å forlate 
alle, sier han. n

1

2

3

 1   FREMGANG: Tidligere måtte det to 
personer til for å holde Ljubomir Krogsberg 
på hesteryggen. Nå er han sterk nok til  
å holde seg oppe helt på egen hånd.

 2   FELLESGYM: Mange av øktene på 
Beitostølen består av fellestrening i gruppe. 
Her er Oskar Eikeset og Charlotte Victoria 
Seldal i full gang på en av postene i en 
sirkeltrening.

 3   VEILEDER: Idrettspedagog Siri Kvaale 
Jordal er en av de ansatte som legger til  
rette for at deltakerne skal ha et best mulig 
opphold. 
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n Rehabilitering ved Beitostølen Helsesportsenter basert på  
tilpasset fysisk aktivitet bedrer fysisk og mental funksjon,  
men øker ikke nødvendigvis fysisk aktivitetsnivå.

n Bedring i fysisk funksjon er opprettholdt ett år etter oppholdet.
n Personer med lav mestringstro og høy grad av tretthet har aller 

størst utbytte av oppholdet.

mindre fysisk aktive enn anbefalt. 
Fokus på muligheter og tilpasning 
av aktiviteter og omgivelser er 
viktige tiltak når fysisk aktivitet  
og deltakelse er målsettingen.  
For Beitostølen Helsesportsenter 
(BHSS) har individets muligheter til 
deltakelse i fritidsaktiviteter vært 
fokus i en årrekke. Idrett og frilufts-
liv står helt sentralt i norsk kultur, 
og inklusjon i disse aktivitetene 
– også for personer med fysiske 
begrensninger – har vært mål-
settingen helt siden Erling Stordahl 
grunnla senteret. De senere årene 
har BHSS fokusert på å få bedre 
kunnskap om effekten av rehabili-
teringen som tilbys på senteret. Det 
er viktig å forstå hvilke faktorer 
som er viktige for å fremme trivsel 
og deltakelse under, og ikke minst 
etter oppholdet, samt å vurdere 
hvilke personer som har mest nytte 
av tilbudet. 

Effekt av rehabilitering
Randomiserte kontrollerte studier, 
det vil si at det er helt tilfeldig hvem 
som får og ikke får et tiltak, anses 
innenfor medisinsk forskning som 
gullstandarden for å vurdere om 
tiltak er effektive. Ved BHSS ble  
det derfor initiert en randomisert 
studie, der voksne personer henvist 
til senteret, ble trukket ut til et 
rehabiliteringsopphold (inter-
vensjonsgruppen) og til en vente-
liste. Smerte, tretthet, mestringstro, 
motivasjon for fysisk aktivitet og 
fysisk aktivitetsnivå samt fysisk  
og mental funksjon ble rapportert 
av deltakerne åtte og fire uker før 
oppholdet; ved ankomst og avreise 
og fire uker og ett år etter opp-
holdet.

Gjennomføring av studien
Intervensjonsgruppen fikk et tilbud 
om opphold på BHSS i løpet av to–

REHABILITERING BASERT PÅ TILPASSET FYSISK AKTIVITET 

Hjelper det og for hvem?

TEKST: CECILIE RØE

FOTO: BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER

Funksjonsproblemer,  
fysisk aktivitet og deltakelse

Stadig flere personer lever i dag 
med funksjonsnedsettelser som 
påvirker muligheten til deltakelse  
i arbeid og fritidsaktiviteter. Medi-

sinsk behandling og sykehusbasert 
rehabilitering er ofte rettet mot den 
medisinske tilstanden, dens kompli-
kasjoner, og den sikter mot å bedre 
kroppens funksjoner. Vel så viktig 
er det imidlertid å bidra til at 
sykdom og funksjonsproblemer 

ikke innskrenker muligheten til  
å delta i aktiviteter, så vel fysiske 
som sosiale. 

Fysisk aktivitet er helsefrem-
mende, og det er en utfordring  
at majoriteten av personer med 
funksjonshemninger er langt 

  TILPASSET: På rehabiliteringsoppholdet 
blir aktivitets- og treningstilbudet tilpasset 
individuelt i tråd med de ønsker og mål den 
enkelte deltaker har. 
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tre måneder, og effekten ble målt 
fire uker etter oppholdet og sam-
menliknet med dem som sto på 
venteliste. De som ble trukket ut  
til ventelisten, fikk tilbud om et 
rehabiliteringsopphold åtte til tolv 
uker senere enn intervensjons-
gruppen. Alle deltakerne ble 
deretter fulgt opp i ett år for at  
vi også kunne vurdere om  
effektene vedvarte over tid. 

Tilpasset fysisk aktivitet
Rehabiliteringsoppholdet på BHSS 
hadde en varighet på fire uker. 
Aktivitets- og treningstilbudet ble 
tilpasset individuelt i tråd med de 
ønsker og mål den enkelte deltaker 
hadde. Et tverrfaglig team med 
fysioterapeut, ergoterapeut, idretts-
pedagog, rideinstruktør/fysiotera-
peut, lege, sykepleier og sosionom 
samarbeidet med brukerne om 
aktivitetstilbudet. I tillegg til det 
obligatoriske tilbudet på dagtid (fire 
til seks timer), ble det lagt til rette 
for valgfrie aktiviteter og sosialt 
program på ettermiddag/kveldstid.

Det ble særlig lagt vekt på aktivi-
teter som er overførbare til bruker-
ens eget lokalmiljø og i egen hverd-
ag. Deltakerne skulle ha reelle 
valgmuligheter innenfor rammene 
av oppholdet og få opplevelsen av  
å ta ansvar for egen rehabiliterings-
prosess.

BHSS har moderne aktivitets-
fasiliteter og utstyr kombinert  
med inspirerende natur som gir 
fleksibilitet til å kunne tilby et bredt 
spekter av aktiviteter innendørs og 
utendørs tilpasset den enkeltes 
forutsetninger.

 
Resultater
Totalt 246 personer samtykket til 
deltakelse i studien. 

Deltakerne var i gjennomsnitt i 
overkant av 50 år og 56 prosent  
var kvinner. Alle hadde levd med 
kroniske funksjonshemninger i 
mange år. Medfødte eller ervervede 
nevrologiske problemer inkludert 
cerebral parese var blant de hyppig-
ste årsakene til funksjonssvikten, 

men muskel-skjelettproblemer var 
også en fremtredende årsak (30 
prosent). Kun 36 prosent av deltak-
erne var i jobb og 20 prosent hadde 
personlig assistent, noe som indi-
kerer at funksjonsproblemene er 
relativt uttalte. I forkant av opp-
holdet ble tretthet rapportert som  
et større problem enn smerte, og 
selvrapportert fysisk funksjon var 
vesentlig redusert sammenliknet 
med gjennomsnittet i den norske 
befolkningen (SF-12 skår på 37, der 
50 er «normalt»). Selvrapportert 
mental funksjon ble skåret til 48 
som tilsvarer nivået i den norske 
befolkningen for øvrig. Fire uker 
etter oppholdet hadde selvrapport-
ert fysisk og mental funksjon steget 
med gjennomsnittlig fire poeng, 
mens tilstanden var helt uendret 
hos kontrollgruppen på ventelisten. 
Denne økningen var statistisk 
signifikant for både fysisk og mental 
funksjon, mens den kliniske betyd-
ningen nok er størst for fysisk 
funksjon, siden deltakerne hadde 
relativt normal mental funksjon 
også før rehabiliteringsoppholdet.

Dessverre så det ikke ut som om 
rehabiliteringsoppholdet hadde 
lyktes med å øke den fysiske aktivi-
teten målt som deltakelse i anstren-
gende fysiske aktiviteter. Det var 
imidlertid store individuelle varia-
sjoner. Deltakerne fikk heller ikke 
praktisk bistand med å tilrettelegge 
aktiviteter på hjemstedet etter 
oppholdet. Da vi imidlertid fulgte 
opp alle deltakerne ett år etter 
rehabiliteringsoppholdet, var den 
fysiske funksjonen fremdeles 
signifikant bedre enn før oppholdet. 
En mulig tolkning av dette resulta-
tet er at det generelle aktivitets-
nivået forble høyere, men at  
deltakerne ikke regnet dette  
direkte som fysisk aktivitet.

Da vi undersøkte hvilke deltakere 
som hadde størst utbytte av opphol-
det, så vi at de med uttalt tretthet 
profitterte vesentlig med hensyn til 
mental funksjon og at de med lav 
mestringstro hadde størst effekt på 
fysisk funksjon. Disse effektene 

vedvarte opp til ett år etter opp-
holdet. 

 
Konklusjon
Et intensivt fireukers tilbud med 
tilrettelagt fysisk og sosial aktivitet 
bedrer fysisk og mental funksjon. 
Bedringen i fysisk funksjon ved-
varte også ett år etter oppholdet  
og var best hos dem som hadde 
liten tiltro til egen mestring. At et 
fire ukers rehabiliteringsopphold 
også har langtidseffekter, er meget 
gledelig og gjør at denne typen 
opphold antakelig også er sam-
funnsøkonomisk nyttig. Tilrette-
legging og oppfølging etter opphold 
bør være et fokusområde i fremtid-
en med hensyn til å bedre effekten 
også på deltagelse i fysisk aktivitet. 

Hvor går veien videre for BHSS?
BHSS’ mål er til enhver tid å utøve 
«Beste praksis». Da er det avgjøren-
de at vi får slik ny forskning-
skunnskap om hva som kan være 
resultatet av å gjennomføre et 
rehabiliteringsopphold på BHSS.  
At det har effekt på både fysisk og 
mental funksjon og at det varer ett 
år etter oppholdet, er avgjørende 
funn som styrker vårt grunnlag for 
den intervensjonen vi gir. Men det 
er utrolig viktig å ha fokus på hva  
vi kan forandre og bli enda bedre 
på. På den måten kan vi forbedre 
mulighetene for økt deltagelse i 
fysisk aktivitet lokalt, også etter 
oppholdet. Her har vi i en årrekke 
hatt en god arbeidsmodell «Lokal-
miljømodellen», hvor vi jobber 
ambulant og ute i lokalmiljøet både 
før og etter rehabiliteringsopphold. 
Dette er per i dag kun tilrettelagt  
for barn og ungdom. En variant av 
denne samhandlingsmodellen bør 
vurderes for unge voksne og voksne 
også. Her kan lokal rehabiliterings-
koordinator bli en viktig sam-
arbeids partner i tillegg til de 
personene som enhver bruker 
identifiserer som viktige for å 
kunne endre sin daglige deltagelse  
i aktivitet. n

Aktiv
Arctivity 2017 arrangeres på 
Valnesfjord Helsesportsenter i 
Nordland 9.–14 juli. Dette er et 
landsdekkende tilbud for deg med 
fysiske funksjonsnedsettelser som: 
• er over 16 år 
• liker å være ute 
• ønsker å utvikle personlige 

ferdigheter i nye aktiviteter 
• trives i et inkluderende og 

kreativt miljø
• vil oppleve, og dele lyse  

sommernetter nord for  
polarsirkelen 

Påmeldingen har startet og varer 
frem til 1. juni.

Praktisk informasjon
Basecampen er på Valnesfjord 
Helsesportsenter, og det er mulighet 
både for innendørs og utendørs 
overnatting. Oppgi hva du ønsker  
i søknadsskjemaet. De som ønsker  
å sove inne, får tildelt enkeltrom og 
deler bad med en annen deltaker. 
Begrenset kapasitet gjør at innen-
dørs overnatting ikke kan garan-
teres til alle som ønsker det. De som 
velger å sove ute, får tilgang til 

Arctivity 2017

HVA SKJER?

JANUAR
FEBRUAR

MARS
APRIL

MAI
JUNI
JULI

AUGUST

7.–28. mars 2017:  
Opphold for voksne med CP 
(18 år og oppover) 
De fleste aktivitetene foregår  
i grupper, men oppholdet er 
tilpasset den enkelte. Her 
vektlegges tverrfaglig rehabilite-
ring med fokus på aktiv og 

funksjonell tilnærming. Opp-
holdet varer i tre uker. 

Mer informasjon
For mer informasjon besøk 
nettsiden: www.steffensrud.no

For spørsmål: tlf. 61 19 91 00 
eller booking@steffensrud.no

Gruppeopphold på  
Steffensrud Rehabiliteringssenter

Dette skjer rundt om i landet 
de nærmeste månedene. Vet 
du om et arrangement, kurs,  
konferanse eller et annet 
relevant tilbud som vi bør 
skrive om på disse sidene? 
Send dine tips til post@cp.no 
innen 10. mai, så omtaler  
vi tilbudene i CP-bladet 
nummer 2–2017.

sanitæranlegg inne på senteret. 
Det er mulighet for å låne telt 
eller lavvo. 

Arctivity engasjerer frivillige, 
så du er ikke avhengig av ledsag-
er med mindre du har behov for 
assistanse til daglige gjøremål. 

Det tilrettelegges for fire 
fellesmåltider daglig. 

Deltakeravgiften er på 3000 
kroner. 

Se mer
Se arctivity.no for mer informa-
sjon og påmelding.  
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I studien «Databasert arbeidsminnetrening av barn med CP»  
ønsket vi å undersøke om vi kan bedre barnas arbeidsminne og 
dermed læring og oppmerksomhet. I tillegg ville vi kartlegge hvor 
mye hjelp barn med ulike typer CP trenger i det daglige – deres 
«adaptive evner». 

I denne artikkelen vil vi prøve  
å forklare dette begrepet samt 
begrepet «adaptiv atferd», hvordan 
adaptive evner kan vurderes og 
hvorfor vi mener at en slik kart-
legging kan være viktig å gjennom-
føre hos barn med CP. 

Adaptive evner kan defineres 
som hvor effektivt, eller i hvilken 
grad, barnet møter samfunnets 
standarder for selvstendighet og 
sosialt ansvar. Adaptiv atferd skal 
være aldersadekvat, den defineres 

ut fra andres forventninger (eks. 
lærers eller foreldres), kan endres 
med tiltak og skal defineres ut fra 
hva som er «det typiske» for barnets 
fungering i dagliglivet – ikke hva 
barnet kan klare innimellom eller 
på en veldig god dag (Sparrow et.al. 
2009). 

Få tidligere studier
Utredning av barn med CP inne-
bærer som regel en tverrfaglig 
kartlegging ved barnelege, fysioter-

apeut, ergoterapeut, spesialpedagog 
og psykolog i regi av barnets lokale 
habiliteringstjeneste. Etter hvert vet 
vi at en del barn med CP har større 
risiko for å få spesifikke lærevansk-
er (f.eks. matematikkvansker, 
konsentrasjonsproblemer) eller 
vansker av mer generell art (f.eks. 
at innlæring av nytt stoff krever 
ekstra innsats). CP-foreningen angir 
at så mange som 30-40 prosent av 
barn med CP har generelle lære-
vansker, mens om lag en tredjedel 

Kartlegging av funksjon 
i dagliglivet hos barn med CP 
kan gi viktig kunnskap 

TEKST: GRO C. C. LØHAUGEN, HARALD BENEVENTI, GURO ANDERSEN, TORSTEIN VIK OG JON SKRANES

FOTO: HELLE GANNESTAD
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har mer spesifikke vansker. 
Omtrent like mange (en tredjedel) 
har epilepsi som tilleggsvanske. Et 
område som ofte ikke er så lett å 
kartlegge, er hvor selvstendig 
barnet er i det daglige – utover det 
motoriske. Det finnes få interna-
sjonale studier som retter seg 
spesielt mot denne type kartlegging 
av barn med CP. 

I forbindelse med at barna skulle 
starte opp i vår studie, benyttet vi 
spørreskjemaet Vineland Adaptive 
Behaviour Scales (VABS) for å 
kartlegge slike adaptive evner. 
Dette er et stort skjema som forel-
drene enten fyller ut på egenhånd, 
eller gjennomføres som et intervju. 
Skjemaet kan benyttes fra barnet er 
to år år til ung voksen alder (22 år). 

Hvilke områder kartlegger  
Vineland?
I skjemaet er det spørsmål som 
omhandler områdene kommunika-

sjon, dagliglivets ferdigheter og 
sosiale ferdigheter. For barn under 
sju år er det også spørsmål om 
fin- og grovmotorikk. Figur 1 viser 
hvilke temaer skjemaet tar opp. 

Hvorfor benytter vi akkurat  
Vineland-skjemaet?
Vi som jobber med kartlegging og 
utredning av funksjonsnivået hos 
barn i Norge, strever med at få 
metoder for utredning er tilpasset 
eller normert for norske forhold. 
Det betyr at vi ofte sammenlikner 
resultatene til norske barn med  
hva som er vanlig for engelske eller 
amerikanske barn – noe som kan 
være en betydelig feilkilde. Vi som 
jobber i habiliteringen, er derfor 
veldig glade for at Vineland- 
skjema et er oversatt til norsk og 
normert for skandinaviske forhold. 
Cirka 1700 foreldre til barn som 
ikke hadde noen form for funk-
sjons nedsettelse eller lærevansker, 

svarte på skjemaet – og slik har  
vi fått et grunnlag for å si hva som 
er vanlig å klare på egen hånd i 
ulike aldersgrupper. 65 foreldre  
til barn med CP svarte på Vineland- 
skjemaet, da barna ble med i vår 
studie, og 38 av dem besvarte det 
samme skjemaet rundt 11 måneder 
senere, da barna var til siste kon-
troll. Dette er en ganske liten 
gruppe, men likevel den første 
undersøkelsen med bruk av Vine-
land-skjemaet som retter seg mot 
barn med CP, uansett årsak/type  
i Norge. 

Vineland kan gi støtte  
i diagnostisering og ved  
planlegging av tiltak 
Å kartlegge grad av selvstendighet 
eller behov for hjelp er viktig når 
man skal vurdere hvorvidt et barn, 
uavhengig av om barnet har CP 
eller ikke, har forståelsesvansker  
så omfattende at de oppfyller 

kriteriene for å si at barnet har en 
evnemessig eller kognitiv funk-
sjons nedsettelse, tidligere kalt 
psykisk utviklingshemning. 
Verdens helseorganisasjon (WHO) 
mener to kriterier må oppfylles for 
at denne diagnosen kan stilles:  
1. Barnet må ha forståelsesvansker 
som er betydelige, noe som defi-
neres som resultat under 70 på en 
generell evnetest. 2. Barnet skal 
vise begrenset kapasitet til å 
tilpasse seg daglige krav i vanlige/
normale sosiale omgivelser. Dette 
er svært viktig, fordi vi lett kan 
tenke oss situasjoner hvor barnet 
på en test skårer lavt og strever på 
skolen, men som utenfor test- eller 
læresituasjonen fungerer greit i  
det daglige. Da skal barnet per 
defini sjon ikke ha diagnosen 
utviklings hemning, uansett skår  
på evnetesten. Vi kan også tenke 
oss motsatt scenario: Et barn som 
klarer seg rimelig bra i skole-/
innlæringssammenheng, men som 
strever betydelig med det sosiale 
eller med dagliglivets aktiviteter  
og som trenger mye mer hjelp  
fra foresatte enn andre barn på 
samme alder. Dette kan være 
tilfellet for noen barn med CP.  
For å synliggjøre hjelpebehov og 
dermed tilby riktig hjelp på riktig 
nivå, vil en kartlegging med for 
eksempel Vineland-skjemaet være 
viktig. Ved hjelp av skjemaet kan  
vi systematisere kunnskapen om 
barnets funksjon. 

En god støtte
I forbindelse med søknader om 
ulike stønader eller støtteordninger 
blir foreldrene ofte bedt om å 
beskrive hvilken hjelp barnet 
trenger. Det er både vanskelig og 
tidkrevende. En god støtte vil være 
å bruke resultater fra Vineland- 
kartleggingen, som beskriver 
hvorvidt barnet har et større 
hjelpebehov enn andre barn på 
samme alder. Innen dagliglivets 
ferdigheter er ett av temaene 
«Personlig selvhjulpenhet». Dette 
omhandler dagligdagse oppgaver 

knyttet til hygiene, spising, påkled-
ning osv. Dette er noe barn med  
CP mestrer i ulik grad, og dette blir 
vurdert ved bruk av Vineland. 

I litteraturen beskrives det en 
klar sammenheng mellom 
evnenivå og særlig Vineland- 
området kommunikasjon (lytte og 
forstå, snakke og uttrykke seg, lese 
og skrive) (Paskiewicz, 2009). Dette 
er i overensstemmelse med det vi 
fant i vår studie av barn med CP i 
Norge. Det viste seg imidlertid at 
det var liten sammenheng mellom 
barnets evnenivå eller forståelse  
og de andre områdene i Vineland: 
dagliglivets ferdigheter og sosiale 
ferdigheter. Det betyr at vi ikke  
kan forutse hvor mye hjelp og 
tilrettelegging utenfor skolen et 
barn med CP trenger, kun basert  
på hvordan barnet fungerer i 
skolesammenheng – og motsatt.  
For foreldrene til barn med CP  
er det viktig å få beskrevet ut-
fordringene som deres barn har 
hjemme og på fritiden for å få 
bedre tilpassede tiltak. 

Mye brukt
I dag er Vineland-skjemaet mye 
brukt i barnehabiliteringstjenes-
tene, men også i kommunene er  
det vanlig å benytte denne kart-
leggingen. Dersom du tenker at ditt 
barn/ungdom har et udekket behov 
for tilrettelegging, kan du kontakte 
din lokale HABU eller PPT i kom-
munen og høre om det er mulig å 
få foretatt Vineland-kartlegging.  
Vi vil anbefale at Vineland-kart-
leggingen gjennomføres som et 
intervju. Et intervju tar mellom  
en og en halv og to timer, men vi 
erfarer at resultatet av kartleg-
gingen bedre gjenspeiler barnets 
faktiske funksjon, når vi snakker 
oss gjennom skjemaet, fremfor  
når foreldrene fyller det ut selv. 
Dersom et barn med CP har varia-
bel funksjon i ulike situasjoner, 
anbefaler vi at det gjennomføres 
Vineland for å synliggjøre et reelt 
hjelpebehov samt få fram barnets 
sterke og eventuelt svake sider. n

Fakta

• Multi-senter studien «Databasert 

arbeidsminnetrening av barn med 

CP» inviterte barn fra Trøndelag, 

Rogaland, Agder-fylkene,  

Telemark, Vestfold og Oslo til å 

gjennomføre arbeidsminnetrening. 

• 65 familier deltok. 

• Studien var støttet av  

CP-foreningen og finansiert av 

ExtraStiftelsen. 

• Studien er nå fullført, og forsker-

gruppen bak studien holder på å 

utarbeide to artikler med resultater 

som skal publiseres internasjonalt. 

• Prosjektgruppen bestod av 

prosjektleder/postdoc. og 

nevropsykolog Gro C. C. Løhaugen, 

professorene Jon Skranes og 

Torstein Vik ved NTNU i Trond-

heim, leder for CP-registeret og 

barnelege PhD Guro L. Andersen 

fra Sykehuset i Vestfold og 

nevropsykolog PhD Harald 

Beneventi fra Stavanger 

universitets sykehus. 

• Spesialistfysioterapeut Cato  

Sundberg, HABU, Sørlandet 

sykehus Arendal, nevropsykolog 

Geir Walther HABU, Sykehuset i 

Vestfold og spesialpedagog Ellen 

Bakkan, HABU, Stavanger har også 

bidratt i prosjektet. 

• Vil du vite mer om prosjektet, kan 

du laste ned studieprotokollen her: 

Løhaugen et.al. Do children with 

cerebral palsy benefit from 

computerized working memory 

training? Study protocol for a 

randomized controlled trial. Trials. 

2014; 15: 269. https://www.ncbi.

nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC4226979/)

Fin- og grovmotorikk bidrar til resultatet for barn under 7 år.

Mellommenneskelige relasjoner

Lytte og forstå

Snakke og uttrykke seg

Lese og skrive

Personlig selvhjulpenhet

Husarbeid

Orientering i nærmiljøet

Lek og fritid

Mestringsevner

Kommunikasjon

Dagliglivets funksjon

Sosial funksjon

GENERELL 
ADAPTIV 

FUNKSJON

FIGUR 1. Vineland Adaptive Behaviour Scale – oppbygging og innhold
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MØRE OG ROMSDAL  

Familietreff i havgapet  
CP-foreningen i Møre og Romsdal 
arrangerte 9.–11. september 2016 
familietreff ute i havgapet på 
Hustadvika Gjestegård. Vi fikk noe 
forfall på grunn av sykdom, men 
seks familier med til sammen 22 
personer møttes for en helg med 
sosialt samvær. 

På Hustadvika Gjestegård fikk vi 
overnatte i sjøhus eller på hotellet. 
Vi møttes til grilling fredag kveld 
før vi avsluttet kvelden med spill og 
hyggelig samvær inne på hotellet. 
Etter frokost lørdag ble vi utfordret 

av gjengen fra «Bålkos» som arran-
gerte rebusløp og spennende sam-
arbeidsoppgaver for oss. De hadde 
virkelig funnet oppgaver som passet 
for alle! Det gjorde ikke så mye at 
det regnet ustanselig, det var skikke-
lig gøy. Etter lunsj var tid for hobby-
aktiviteter der store og små fikk 
muligheten til å male seg skrin, lage 
kort og personlige nøkkelringer. 
Noen rakk også å benytte hotellets 
velværeavdeling, før vi fikk servert 
en nydelig middag på hotellet. 
Desserten måtte vente – solned-

HEDMARK OG OPPLAND   

Førjulstreff på Lillehammer   

3. desember møttes CP-foreningen i Hedmark og 
Oppland på Lillehammer for aking i Kleivbakken 
ved Håkons Hall. Der var det servering av 
kanelsnurrer og gløgg. Deretter gikk vi ned i 
Speiderhuset like ved og hadde førjulsaktiviteter 
for barna. Der lagde de flotte julegaver. Etterpå 
var det risengrynsgrøt og kaffe. De voksne fikk 
anledning til å prate sammen om ulike utfor-
dringer i hverdagen, og barna hadde stor glede av 
å møte hverandre. Det var totalt 22 voksne og barn 
som møtte denne lørdagen. n

TEKST: KATRIN AUSTNES

HORDALAND SOGN OG FJORDANE    

Juletrefest    

TEKST: BIRGITTE HJERTAAS

Tradisjonen tro hadde vi juletrefest 
på Bergen Airport hotell Scandic.  
Vi var ca. 100 personer påmeldt av 
smått og stort. Festen er blitt veldig 
populær, også blant voksne med-
lemmer. Det ble servert gryterett og 
pølser. Julekaker brakte vi selv med 
oss. Noen hadde vært veldig flinke 
og bakt sjokoladekake og annet 
istedenfor å ta med restene av 
julekakene. 

Vi var så heldige å få besøk av 
Tromme-Lars som også har vært 
hos oss tidligere. Vi samlet en gjeng 
og laget et orkester av forskjellige 
rytmeinstrumenter. Vi ble godt 
ledet av Tromme-Lars og hans 

assistent. Alle ledsagerne fikk også 
utlevert instrumenter. Ingen slapp 
unna, noe som egentlig var veldig 
kjekt. Tromme-Lars hadde mange 
forskjellige instrumenter, noe som 
gjorde at de fleste, uansett 
funksjons hemning, kunne delta. 

Vi avsluttet med å gå rundt 
juletreet, og heldigvis stakk nissen 
innom på vei tilbake til Nordpolen. 
Da fikk vi mange fine gaver, til-
passet alder. 

Så nå ser vi fram til neste år og 
ny juletrefest! n

gangen over Hustadvika måtte nytes 
denne høstkvelden! 

Etter frokost søndag fant noen 
roen ute på svaberget med fiske-
stanga, mens andre prøvde lykken 
med krabbefiske fra flytebrygga. 
Noen sparket fotball og andre gikk  
en liten tur – friskt. 

Vi sitter igjen med gode minner og 
nye bekjentskaper etter denne helga. 
Det frister å gjenta suksessen med 
familietreff neste høst også. Da håper 
vi at enda flere får muligheten til å 
være med. Vi gleder oss! n

Send oss 
fylkesnyheter på 

post@cp.no

Noe å 
fortelle?
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Fylkesavdelingen Oslo og Akershus 
inviterte sine medlemmer til et 
temamøte om boligtilpasning i 
november. Boligrådgiver Gro Marie 
Lindahl fra NAV Hjelpemiddelsen-
tral presenterte hvilke muligheter 
som finnes til å kompensere de 
fysiske utfordringene mange har  
i sine hjem. 

Hun fortalte også om de mange 
aktørene som er involvert i proses-
sen fra definering av behov til selve 
hjelpemiddelet er på plass. Fag-
direktør Roar Sand fra Husbanken 
fulgte opp og fortalte om hvilke 
økonomiske rammer man kunne 
benytte seg av. 

Det kom også mange gode 
egen erfarte innspill fra de 27 
medlemmene som hadde funnet 
veien til Berg Gård denne kvelden. 

OSLO OG AKERSHUS     

Fantastisk nyttårstreff på Frambu     
i felles lek på flytemadrasser, mens 
foreldre tok seg tid til en liten prat 
for å utveksle erfaringer og tanker. 
Det var også mulig å benytte 
gymsalen på Frambu, og det var 
også en gruppe som prøvde seg  
på bowling i kjelleren. Alle så ut  
til å kose seg. 

Etter noen morsomme timer var 
det klart for deilig middag i spise-
salen. De ansatte på Frambu hadde 
som vanlig disket opp med nydelig 
mat til oss. En liten «hvit kar» 
dukket også opp under middagen. 
Styret i Oslo og Akershus hadde fått 
låne en robot som gjør det mulig  
for barn å følge undervisningen i 
klasserommet, selv om de ikke har 
muligheten til å være til stede, for 
eksempel på grunn av opptrenings-
opphold. Eirik, ni år, som er stjer-
nen i en film om roboten, var også 
til stede på nyttårstreffet. Roboten, 
eller avataren som den egentlig 
heter, er en norsk oppfinnelse  
som forhåpentligvis blir et nyttig 
hjelpemiddel i hverdagen til mange 
av våre medlemmer. Du kan se 
filmen på abcnyheter.no ved å søke 
på «Eirik skole avatar». 

Tusen takk til alle nye og gamle 
medlemmer som var med på å gjøre 
dagen spesiell. n

Rundt 100 medlemmer fra Oslo og 
Akershus var samlet søndag den  
15. januar til nyttårstreff på Fram-
bu. Det var så hyggelig å se både 
gamle kjente og nye fjes som dukket 
opp! Da alle var kommet, ble det 
servert lunsj i peisestua, og praten 
gikk livlig rundt bordene. 

Så samlet alle seg i konferanse-
salen for teaterforestillingen 
«Mamsepamsen» med fantastiske 
Karlsvogna teater. Den litt snodige 
klovnen som var hovedpersonen i 
stykket, lurte fram latteren fra liten 

og stor i salen. Det var ingen ende 
på morsomme krumspring klovnen 
gjorde for å oppnå de to tingene 
han ønsket seg i livet, nemlig en 
kjæreste og et barn. Til slutt gikk 
drømmene i oppfyllelse for vår 
snodige venn. 

Etter teateret var det åpent i 
svømmebassenget, og det var veldig 
gøy for store og små. Det deilige 
oppvarmede bassenget på Frambu 
med egen rampe ned i vannet 
passer for alle. Det var godt å se 
hvordan nye vennskap ble skapt  TEKST: GRO HALDIS ELDEN 

OSLO OG AKERSHUS    

Temakveld om bolig      

Husk at gaver til Cerebral Pareseforeningen kan trekkes fra i inntekten 

på selvangivelsen. Gaver til CP-foreningen kan gi fradrag i inntekt og 

dermed lavere skatt. Inntektsfradrag kan kreves når gave-beløpet 

utgjør minst 500 kroner i året gaven er gitt, maksimum 30 000 

kroner pr. år. Bidrag kan betales til bankgiro 1607.40.25157. OBS! 

Personnummer til giver MÅ opplyses på giroen – ellers faller grunnlaget 

for fradraget bort!

SKATTEFRADRAG PÅ GAVER

Fylkesavdelingen planlegger å 
gjenta dette temamøtet annethvert 
år. Presentasjonene og brosjyrene 
fra denne kvelden kan man finne på 
fylkeslagets sider på www.cp.no. n

REHABILITERING FOR VOKSNE OG  
BARN / UNGDOM MED CEREBRAL PARESE

Formålet er å forbedre eller vedlikeholde funksjon, f.eks. gang- 
funksjon, mestring av dagliglivets aktiviteter (ADL), koordinasjon og 
styrke, samt jobbe med mestringsstrategier i forhold til egen sykdom.
Det legges opp til trening som du kan klare ut fra dine forutsetninger.

REHABILITERINGSTILBUD VOKSNE
Rehabilitering for voksne i aldersgruppen 18 år og oppover med CP.  
Varer i 2 uker. Fortløpende individuelt inntak eller gruppetilbud.  
Gruppetilbud per år: april, august og desember.

REHABILITERINGSTILBUD BARN/UNGDOM
Rehabilitering for barn og ungdom i aldersgruppene 4 - 9 år eller 10 - 17 år 
med CP. Varer i 2+1 uker. Gis kun som gruppetilbud. Møt andre barn eller 
unge med CP. Gruppetilbud per år: mars, april, juni og to i november.

HENVISNING OG INNTAK
Fastlege eller spesialist kontaktes for å bli henvist til tilbudet.

INFORMASJON PÅ NETTSIDEN 
Om rehabiliteringen og annen pasientinformasjon: www.kurbadet.no

Send oss 
fylkesnyheter på 

post@cp.no
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KONTAKTINFO

Sekretariatet Fylkesavdelinger

Avdeling Oslo og Akershus
Leder: Øystein Olav Ultvedt 
Vækerøveien 129c, 0383 Oslo
Telefon: 416 60 489 
E-post: oultvedt@online.no 

Avdeling Rogaland
Leder: Siv Rita Lye
Kvernbakken 24, 4355 Kvernaland
Telefon: 95 14 04 76
E-post: sivritalye@hotmail.com

Avdeling Telemark
Leder: Jørgen Thorkildsen
Dr. Backers veg 11, 3715 Skien
Telefon: 971 75 664
E-post: jt@em1telemark.no

Avdeling Troms 
Leder: Thomas Pettersen
Granittveien 11, 9022 Krokelvdalen
Telefon: 976 24 809
E-post: thompett7@yahoo.no

Avdeling Trøndelag
Leder: Lise Løkkeberg 
Arnt Smistadsvei 21, 7023 Trondheim
Telefon: 901 47 929
E-post: liseloekkeberg@hotmail.com

Avdeling Vest-Agder
Leder: Monica Myhre
Ole Bulls gate 12, 4630 Kristiansand
Telefon: 38 02 03 03 / 915 98 435
E-post: monica.myhre@nav.no 

Avdeling Vestfold
Leder: Ingrid Lang
Tolsrødveien 17, 3158 Andebu
Telefon: 913 96 317
E-post: i.lang@online.no

Avdeling Østfold
Leder: Vera Eriksen
Posthusveien 5A, 1580 Rygge
Telefon: 69 26 19 62 / 993 57 357
E-post: vera.eriks@gmail.com

Avdeling Aust-Agder
Leder: Ingvild Skarsem Jonassen
Rislandsveien 280, 4820 Froland
Telefon: 932 46 793
E-post:  
ingvild.skarsem.jonassen@gmail.com

Avdeling Buskerud 
Leder: Øyvind Bråthen
Temtemoveien 46, 3053 Steinberg
Telefon: 32 87 32 88 / 916 75 206 
E-post: oyvind.brathen@ebnett.no

Avdeling Finnmark
Leder: Evalill Oskarsson
Altaveien 370, 9515 Alta
Telefon: 78 43 41 48 / 943 57 357
E-post: evalill.oskarsson@kraftlaget.no

Avdeling Hedmark og Oppland
Leder: Kristin Kopstad
Presteåkervegen 21, 2656 Follebu 
Telefon: 932 04 073 / 926 63 450 
E-post: kristin.kopstad@gmail.com 

Avdeling Hordaland og 
Sogn og Fjordane
Leder: Bente Heggø Olsen
Kråkeneslien 29, 5153 Bønes
Telefon: 911 50 011
E-post: bente.heggo.olsen@gmail.com

Avdeling Møre og Romsdal
Leder: Ken Gøran Skar
Terrasseveien 22d, 6515 Kristiansund
Telefon: 952 16 367
E-post: kengoran.skar@fmcti.com

Avdeling Nordland
Leder: Kristin Gjærde
Forstranda, 8140 Inndyr
Telefon: 970 25 145
E-post: kgjaerde@start.no

Smågrupper 
tilsluttet  
CP-foreningen
Gruppe Hunter/Hurler(MPS) 
Kontakt: Rita Hausken Barkhodaee
Constitutionensvei 10
4085 Hundvåg
Telefon: 932 56 278

Gruppe Ataxia Teleangiectasia (AT)
Kontakt: Bent Are Rønstad
Telefon: 934 83 594
E-post: beronsta@bbnett.no

Ålesund og Sunnmøre 
Hjelpelag for Cerebral Parese
Kontakt: Roy Fylling 
Gåseidstien, 6015 Ålesund
E-post: roy@saetremyr.no

Gruppe MLD Norge
Kontakt: Arvid Bredesen
Telefon: 988 33 516
E-post: arbredes@online.no 

Sentralstyret
Leder
Nina Neby Hansen
Oslo og Akershus
Telefon: 412 38 004
E-post: nebyhansen@gmail.com

Nestleder
Tor-Helge Gundersen
Hordaland Sogn og Fjordane
Telefon: 400 27 213
E-post: tor-helge@dagen.no

Styremedlemmer
Kristin Gjærde
Nordland
E-post: kgjaerde@start.no

Anne Christine Nystuen
Buskerud
E-post: annenystuen@hotmail.com
 
Ken Gøran Skar
Møre og Romsdal
E-post: 
KenGoranBlakstad.Skar@fmcti.com

Eva Buschmann
Generalsekretær
E-post: eva@cp.no
Telefon: 979 94 652

CP-foreningen
Telefon sentralbord: 22 59 99 00
Adresse: Bergsalléen 21, 0854 Oslo
E-post: post@cp.no
Webside: www.cp.no

Følg oss på Facebook: 
Cerebral parese-foreningen  
i Norge

Randi Væhle
Seniorrådgiver
E-post: randi@cp.no
Telefon: 979 94 653

Margaretha Nicolaysen
Seniorrådgiver
E-post: 
Margaretha@cp.no
Telefon: 979 94 654

Silje Herbro Landsverk 
Redaktør/ 
informasjonsrådgiver
E-post: silje@cp.no
Telefon: 924 39 183

Marit Helene Gullien 
Informasjonsrådgiver
E-post: marit@cp.no
Telefon: 922 01 214

Jon Nesheim 
Økonomikonsulent 
E-post: jon@cp.no
Telefon: 979 94 650

Kristin Benestad 
Organisasjonsrådgiver
E-post: kristin@cp.no
Telefon: 930 62 084

 
       

Vil du ha en annonse i bladet?
Ta kontakt på 22 59 99 00 eller post@cp.no 

CP-bladet utgis fire ganger i året. Opplaget er på 3500, og bladet 
sendes til alle medlemmer. Medlemsmassen omfatter både privat- 
personer og sentrale fagmiljøer innenfor helse- og skolesektoren. 
Bladet er et aktualitets-magasin med en blanding av reportasjer fra 
fylkes-avdelingene og fagmiljøene, presentasjoner fra seminarer og 
fagkonferanser, leserinnlegg, bokomtaler og fagartikler. 

LYTT TIL CP-BLADET
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Ønsker du CP-bladet innlest? Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 
(NLB) produserer og låner ut CP-bladet i lydform.  

Meld deg inn på www.nlb.no, 
eller ved å ringe 22 06 88 10. 

Tjenesten er gratis. 



42 43CP-BLADET 1 – 2017 CP-BLADET 1 – 2017

LIKEMENN/TELEFONKONTAKTER

En som forstår  
hva du snakker om

Unge med CP
Mari S. Hansen
Bosted: Kinsarvik, Hordaland
Født i 1984
Gift og har to barn  
I arbeid
Telefon: 476 20 708
E-post:  
marisvart@hotmail.com

Stine Dybvig
Bosted: Oslo
Født i 1991
Student 
Telefon: 952 56 511
E-post:  
stinebdy@online.no

Voksne med CP

Ann-Inger Mortensen
Bosted: Dønna, Nordland
Født i 1978
Telefon: 412 45 174
Gift, i arbeid.
E-post: 
anninger@hotmail.no

Maiken Lovise Kvåle
Bosted: Trondheim
Sør-Trøndelag
Født i 1963
Ikke i arbeid
Telefon: 970 71 176
E-post: 
maikenk@online.no

Marte Broderstad Sandvik
Bosted: Harstad, Troms 
Født i 1990
Student
Telefon: 988 60 375
E-post: martebsandvik@
gmail.com

Caroline Sæther
Bosted: Sarpsborg, Østfold
Født i 1989
Telefon: 928 13 367
E-post: Caro.likemann@
gmail.com

Snorre Spilling Øvereng
Bosted: Kristiansand,  
Vest-Agder 
Født i 1989
Student 
Telefon: 975 84 361
E-post:  
snorreov@gmail.com

Joakim Løberg
Bosted: Skien, Telemark
Født i 1989
I arbeid
Telefon: 934 62 757
E-post: joakim.loberg@
icloud.com

Mari Mosand
Bosted: Trondheim
Sør-Trøndelag
Født i 1964.  
I arbeid. To barn
Telefon: 911 12 974  
E-post: 
mosandcp@gmail.com

Linda Blålid
Bosted: Førde, Sogn og 
Fjordane. Født i 1964 
Uføretrygdet, delvis i arbeid
Telefon: 917 76 409
E-post:  
blalidlinda@gmail.com

Helle-Viv Magnerud
Bosted: Bergen, Hordaland
Født i 1964
I arbeid, Et barn
Telefon: 971 18 191
E-post: magnerud@online.no

Inger Eline Bille
Bosted: Bærum, Akershus
Født 1960
Ikke i arbeid
Telefon: 
67 13 31 44 / 958 86 691
E-post: 
billeinger@gmail.com

Ewy Halseth
Bosted: Oslo
Født i 1949
I arbeid
Telefon: 901 87 847
E-post: ewy@halseth.no

Foreldre til barn og unge med CP
Camilla Kløgetvedt
Bosted: Oslo
Mor til jente født 2010
Telefon: 938 72 175
E-post:  
cammyk6@hotmail.com

Ingrid A. Lien
Bosted: Ski, Akershus
Mor til jente født 2010
Telefon: 934 22 275
E-post: netta73@live.no

Gunn Marit Berglund
Bosted: Lyngen, Troms
Fostermor til gutt født i 2007
Telefon: 478 94 639
E-post:  
gunn_m66@hotmail.com

Liv Elin Moldekleiv
Bosted: Bergen, Hordaland
Mor til gutt født i 2005
Telefon: 986 53 343 
E-post:  
emoldekl@online.no

Katrin Austnes
Bosted: Lillehammer 
Oppland
Mor til jente født i 2004
Telefon: 920 94 960
E-post: 
katrinaustnes@hotmail.com

Marthe Risan
Bosted: Trondheim, 
Sør-Trøndelag
Mor til gutt født i 2003
Telefon: 480 55 981 
E-post: 
marthe.risan@gmail.com

Lisbeth Zachariassen
Bosted: Tromsø, Troms
Mor til gutt født i 2001
Telefon: 920 15 811
E-post: liszac@online.no

Tove Torgnes Kristensen
Bosted: Bindal, Nordland
Mor til gutter født i 1999 
og 2005
Telefon: 959 13 706
E-post: tovetorgneskristensen
@hotmail.com

Charlotte Wesenberg
Bosted: Kristiansand
Mor til jente født i 1991
Telefon: 481 77 721
E-post: 
arlotte2000@yahoo.no

Anita Sjøstrøm
Bosted: Oslo
Mor til jente født i 1988
Telefon: 924 09 435 
E-post: anita_sjostrom@
hotmail.com

Eva Alvilde og 
Ole Alfred Larsen
Bosted: Alta i Finnmark
Foreldre til gutt født i 1986
Telefon: 412 52 848 (Eva) /
918 73 732 (Ole)
E-post: 
eva.larsen@kraftlaget.no

En likemann i CP-foreningen har gått på likemannskurs i foreningen og skrevet under  
på en taushetsavtale. En likemann har lyst til å gjøre en innsats for andre. Likemannen 
prøver å skille mellom egne og andres problemer og vet at det er viktig å kunne  
håndtere fortrolige opplysninger. Du kan ringe en av dem når du lurer på hva du skal 
gjøre, når du trenger tips og råd om hva som nytter eller rett og slett når du trenger  
å prate med en som «forstår hva du snakker om». For å lese mer om våre likemenns 
kompetanseområder besøk vår nettside www.cp.no.

Vil du vite mer om 
likemannsarbeid?

Kontakt 
CP-foreningen på 

telefon 22 59 99 00



Returadresse:
CP-foreningen
Bergsalléen 21
0854 Oslo


