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Artikler, innlegg og annonser i 
bladet representerer nødvendigvis 
ikke Cerebral Parese-foreningens 
offisielle syn. Artikler og innlegg 
står for forfatternes egen regning.

En travel høst  
Da jeg jobbet med denne utgaven av CP-bladet, gikk det fort opp for meg  
at dette har vært en travel høst for foreningen. Både lokalt og nasjonalt, for 
både tillitsvalgte og vanlige medlemmer – foreldre, barn og voksne.

Før fylkesledersamlingen (se side 28) i begynnelsen av november tok  
jeg en titt på noen statistikker for nettsiden vår, www.cp.no. Den viser at 
arrangementssiden er en av de mest besøkte sidene våre i 2017 – det betyr 
at mange av dere er på utkikk etter hva som skjer rundt om i landet. Og det 
er ikke så rent lite. Selvsagt er det forskjell på aktivitetsnivå i ulike fylkes-
avdelinger, men ut fra bidragene til fylkessidene i CP-bladet (se side 38–43)  
å dømme, kan det se ut til at aktiviteten er økende mange steder. Og mange 
av fylkesavdelingene kan også fortelle om stadig økende deltakelse på flere 
av sine årlige arrangementer – det er kjempebra!

Jeg håper at du som leter etter arrangementer på nettsiden vår, ikke bare 
leser om dem – men også finner noe du liker og tar deg en tur. Der kan du 
møte likesinnede, utveksle erfaringer, observere, delta og kanskje til og 
med lære noe nytt!

Det har også vært en travel høst her i administrasjonen på Berg Gård.  
Vi har deltatt på en rekke konferanser og kurs både her til lands og  
i utlandet. Årets nordiske møte var på Island i september (se side 16),  
og i oktober var vi på den rekordstore fagkonferansen CPUP-dagarna  
i Gøteborg (se side 34).

Men noe av det vi har brukt mest tid på i høst er Regjeringens 
forslag til statsbudsjett for 2018. Her var det mye  
å ta tak i, og vi har deltatt på høringer og sendt våre 
merknader til ulike komiteer. Dette var et budsjett 
med få satsinger som har betydning for våre 
grupper, noe som er både skuffende og trist. 
Arbeidet med statsbudsjettet og vår deltakelse  
på høringene kan du lese om på side 6–9. 

Vi er takknemlige for alle innspill og  
kommentarer vi har fått fra dere i forbindelse 
med statsbudsjettet – vi er helt avhengig av 
dem i arbeidet videre, så tusen takk!

I tillegg kan du i dette nummeret lese  
om Jenny Holtes møte med senfølger, en 
fagartikkel om baklofenundersøkelse, 
mindfulness, ungdomssamling,  
fylkesledersamling og mye mer.

Med det ønsker jeg deg og dine en 
riktig god jul og et godt nyttår.
Har du innspill til neste års 
CP-blader? Send dine ideer  
til heidi@cp.no

Heidi Østhus Eriksen, 
redaktør

Innhold

God 
lesning!
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GENERALSEKRETÆREN HAR ORDETSTYRET

Overgang til voksenlivet blir et prioritert tema vi skal arbeide med i 2018. Vi  

ønsker å engasjere unge, foreldre og fagpersoner til å bidra. I arbeidet med 

podcast har CPU allerede satt fingeren på noen viktige temaer, som bolig, 

brukerstyrt personlig assistent, vennskap, kjærlighet og sex. Vi anbefaler  

å lytte, her finner dere viktige bidrag til innsikt og forståelse. 

For unge flest er det å flytte hjemmefra det første steget i overgangen fra 

ungdom til voksenlivet. Å flytte til studentkollektiv, egen hybel eller etablere  

seg i samboerskap representerer en ny selvstendighet. 

For unge med CP er det å flytte hjemmefra et stort planleggingsprosjekt,  

som nødvendigvis handler om mye mer enn penger til husleie. Bare ti prosent  

av norske boliger er tilgjengelige for personer som benytter rullestol. Unge med  

CP som trenger forflytningshjelpemiddel har derfor et mye smalere botilbud  

å velge blant, og med høyere kostnader. For å kunne bo for seg selv trenger 

mange assistanse og tilpasset transport. Likevel, det er lov å drømme om  

fargevalg, hvor TV-en skal plasseres og hvem som skal inviteres på fest. 

Foreldre kan kjenne på både lettelse og en viss engstelse, når barna flytter ut. 

Mange flytter ut flere ganger. Overgang til voksenlivet er en prosess for de fleste. 

Det er utviklet fagmateriell som bevisstgjør fagmiljøene på å legge til rette for 

at barna kan ta del i beslutninger om egen helse og egen framtid, avhengig av 

modning. Enkle grep som at de unge snakker med legen uten mor og far i tillegg 

til samtale sammen, er bare ett forslag. De unge selv forteller at det er viktig å 

gjøre seg kjent med egen diagnose slik at de vet om sine sterke sider og det som 

er strevsomt. De trenger å ha noen å snakke med om drømmer for egen framtid. 

Noen ganger er det ikke så lett å vite om du skal følge drømmen din eller flytte 

deg over på et annet spor. Det er fint å ha gode fagpersoner som samtalepartner. 

Noen temaer er også lettere å snakke med andre om enn foreldrene. 

Foreldre ønsker det beste for barna sine. Noen strekker seg langt for å hjelpe på 

veien. For å gi slipp er det viktig å kjenne trygghet for framtiden. For unge voksne 

som trenger mye hjelp til å etablere en selvstendig voksentilværelse, er det viktig 

at hjelpen er tilgjengelig. Det handler om å få innfridd retten til brukerstyrt 

personlig assistent, bli fulgt opp når det gjelder helse og ha tilgang til tilpasset 

transport slik at det er mulig å delta i utdanning, jobb og fritidsaktiviteter.  

Vi kommer til å bruke tida fram til landsmøtet 2. og 3. juni til  

å spisse våre politiske krav på disse områdene, og har  

du forslag, er det bare å sende oss en e-post. 

Ambisjonen vår med tema overgang til 

voksenlivet er å vise alle mulighetene. Livet  

har utrolig mye fint å by på. Unge med CP  

skal rettmessig ha sin part av det. 

Tusen takk til alle tillitsvalgte og frivillige 

som bidrar i arbeidet vårt. Vi trenger tillits-

valgte som engasjerer seg og får med seg 

andre. 

God jul og godt nytt år!

Eva Buschmann, generalsekretær

Hva trenger unge med CP  
i overgangen til voksenlivet? 

Nina Neby Hansen fra Oslo Akers-
hus ble først valgt inn i sentralstyret 
i 2006 og satt som styremedlem fra 
2006–2014. Siden 2014 har hun vært 
leder av sentralstyret. Nå har hun 
dessverre valgt å trekke seg av 
personlige årsaker.

Lært mye
– Mitt engasjement i CP-foreningen 
har vært langt og vil alltid være til 
stede. I løpet av mine 11 år som en 
del av sentralstyret har jeg vært så 
heldig å få møte og bli kjent med 
utrolig mange flotte mennesker. Jeg 
har også fått gode og nære venner, 
og alle vil dere være med meg på 
ferden videre. Mitt engasjement har 
lært meg mye om andre mennesker, 
om CP og ikke minst om meg selv, 

Endringer i sentralstyret
I oktober overtok Tor-Helge Gundersen rollen som leder i CP-foreningens 
sentralstyre etter at leder Nina Neby Hansen valgte å trekke seg.

sier den tidligere styrelederen – og 
legger til:

– Akkurat nå må jeg bruke  
tiden min på familien og ta vare  
på den og meg selv. Derfor er tiden 
inne til å gi stafettpinnen videre til 
Tor-Helge, og jeg ønsker ham lykke 
til med oppgaven som leder frem 
mot landsmøtet. Jeg vet at dette er 
en jobb han vil gjøre med glans 
sammen med resten av sentral-
styret. 

– Takk for tilliten, kjære  
CP-familien min, gleder meg til  
å møte dere igjen på et senere 
tidspunkt.

Omrokkeringer
Dette betyr at det i oktober ble noen 
omrokkeringer i sentralstyret. 

Den nye sentralstyrelederen sier  
at ledervervet kom brått på, men 
understreker at han er klar for 
oppgaven.

– CP-foreningen er en fantastisk 
organisasjon som betyr veldig mye 
for mange mennesker, og det er i 
seg selv en stor motivasjon for å ta 
på seg en slik oppgave. Vi er en fin 
gruppe i sentralstyret. Sammen  
skal vi fortsette jobben til det beste 
for foreningen, sier Tor-Helge 
Gundersen.

Viktige saker
Han er klar på hvilke saker som  
blir viktige for sentralstyrets arbeid 
i tiden fremover.

– På kort sikt blir en viktig 
oppgave for sentralstyret å for-
berede landsmøtet i juni. Det 
innebærer blant annet en god og 
ansvarlig budsjettprosess. Dessuten 
ser vi at det interessepolitiske 
arbeidet kanskje aldri har vært 
viktigere enn nå. Mange unge med 
CP som ønsker å jobbe, står utenfor 
arbeidslivet. Det bidrar blant annet 
til å skape utenforskap, og det er 
heller ikke samfunnet tjent med, 
sier Gundersen, og fortsetter:

– I tillegg ser vi at sikkerhets-
nettet som tradisjonelt har vært  
til stede for sårbare grupper, ikke 
lenger er like selvfølgelig. Bevisst-
heten rundt likeverd og deltakelse 
er noe CP-foreningen må fortsette  
å løfte frem, både blant medlem-
mene og resten av storsamfunnet.

Takk for innsatsen
På vegne av foreningen retter den 
nye styrelederen en stor takk til 
Nina for den innsatsen hun har 
gjort over flere år.

– Hun har som styreleder vært  
en god læremester, og det er jeg 
veldig takknemlig for. Nina har 
ledet sentralstyret på en forbilledlig 
måte. n

 1   AVGÅTT STYRELEDER: Nina Neby 
Hansen fra Oslo Akers hus ble først valgt  
inn i sentralstyret i 2006 og satt som 
styremedlem fra 2006–2014. Siden 2014  
har hun vært leder av sentralstyret.

 2   NY STYRELEDER: Tor-Helge Gundersen 
sier at ledervervet kom brått på, men 
understreker at han er klar for oppgaven.

1 2

TEKST: HEIDI ØSTHUS ERIKSSEN

• Nestleder Tor-Helge Gundersen 
fra Hordaland Sogn og Fjordane 
har rykket opp til leder.

• 1. varamedlem Laila Pedersen  
fra Finnmark har rykket opp til 
sentralstyremedlem. 

• 2. vara Marte Broderstad fra 
Troms er nå varamedlem og  
har fra oktober deltatt på sentral-
styremøtene.
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STATSBUDSJETTET

sekretær i CP-foreningen, Eva 
Buschmann.

Økte midler til AAP-ordningen
Regjeringen foreslår å bevilge  
25 millioner til økte ressurser i 
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)  
for å følge opp Arbeidsavklarings-
penger (AAP)-mottakere bedre.  
I tillegg foreslås det 85 millioner 
kroner for å utvide perioden  
(fra tre til seks måneder) den 

Statsbudsjettet 2018
Nøyaktig klokken 10 torsdag 12. oktober la Regjeringen frem sitt forslag til 
statsbudsjett for 2018. CP-foreningen har sett på budsjettforslaget med 
kritisk blikk og funnet frem til de viktigste endringene for våre medlemmer.

TEKST OG FOTO: HEIDI ØSTHUS ERIKSEN

CP-foreningen har flere merknader 
til statsbudsjettet 2018 og var både i 
oktober og november på høringer i 
ulike komiteer for å gi våre innspill 
til budsjettet.

– Dette er et budsjett med få 
satsinger som har betydning for 
våre grupper. Skole og arbeid har 
noen ansatser, men vi mener det 
trengs enda sterkere satsing på 
disse viktige områdene, sier  

generalsekretær Eva Buschmann.
Hun er skuffet over at det ikke kom 
noen endring i bostøtteordningen 
for uføretrygdede, men det er ikke 
den eneste skuffelsen.

– Den største skuffelsen i stats-
budsjettet for 2018 er forslaget om  
å flytte hjelpemidler over til kom-
munene. Det er et forslag som 
verken har støtte hos brukerorgani-
sasjoner eller i kommunene. Vi 

håper derfor Stortinget avviser 
forslaget, sier hun.

I dette bladet har vi valgt å 
presentere en kort oppsummering 
av noen av endringene vi mener vil 
ha størst betydning for mange av 
våre medlemmer. Ønsker du å lese 
mer om vårt arbeid med statsbud-
sjettet finner du det på vår nettside 
www.cp.no.

125 nye VTA-plasser
CP-foreningen har i en årrekke 
etterspurt en økt satsing på varig 
tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).

– Vi mener en styrking av VTA  
på 15 millioner er altfor beskjeden 
satsing. Mange av våre unge med-
lemmer ønsker å være i arbeid også 
etter at de har fått innvilget uføre-
trygd. Det er nødvendig med en 
mye større og mer målrettet satsing 
for å få flere i arbeid, sier general-

enkelte har rett til å motta arbeids-
av klarings  penger, mens vedkom-
mende er arbeidssøker.

CP- foreningen er positive til økte 
bevilgninger, men vi er skeptiske til 
om bevilgningene er tilstrekkelige.

– Det er bra med en styrking, 
men vi kommer ikke i mål med 
dette beløpet, sier generalsekretær 
Eva Buschmann.

ARBEID

HELSE
Opptrappingsplan for  
habilitering og rehabilitering
Forslaget legger ikke opp til noen 
styrking av opptrappingsplanen. 
Overføringen til kommunene er 
som i fjor, 200 millioner, og til-
skuddsordningen reduseres fra  
91 til 89 millioner, skriver FFO.

Hjelpemidler
Regjeringen foreslår å overføre 
hjelpemidler til kommunene i 
forslaget til statsbudsjett 2018. Det 
er et forslag CP-foreningen ser på 
med stor uro. 

– Vi har i Norge en svært god 
hjelpemiddelordning som sikrer 
trygghet og forutsigbarhet. Vi 
advarer kraftig mot å overføre mer 

ansvar til kommunene. Å gjøre det, 
er å rive i stykker en god ordning. 
De foreslåtte endringene vil skape 
forskjeller blant brukerne og frykt 
for framtiden, sier Buschmann. 

– CP-foreningen vil advare så 
kraftig vi kan mot å gå denne veien. 
Forslaget er helt feil å komme med 
og vil ramme vår medlemsgruppe 
kraftig. 

SAMFERDSEL
Jernbane
Universell utforming og tilgjenge-
lighet: De stasjonene som blir utsatt 
å gjøre universelt utformet, skal 
gjøres tilgjengelige.

TT-ordningen
I statsbudsjettet for 2018 foreslår 
Regjeringen å videreføre det 
utvidete TT-forsøket fra 2012 med 
en kvote på 200 fritidsreiser for 
brukere med særskilte behov. De 
lokale forskjellene er fortsatt store, 
og ingen nye fylker inkluderes i 
ordningen.

– Vi mener en kvote på 200 fritids-
reiser er altfor lite og mener kvoten 
bør heves til minst 240 turer per år, 
sier Buschmann, og legger til at 
ordningen etter CP-foreningens 
mening også bør gjelde alle 
TT-brukere.

ANNET
Ingen endring i bostøtte
Regjeringen foreslår ingen bedring 
av bostøtteordningen i budsjett-
forslaget for 2018. De med dårligst 
økonomi rammes hardest. CP- 
foreningen er skuffet og hadde 
forventet at Regjeringen hadde 
kommet med en permanent  
løsning for uføre. 

 – Vi må raskt få på plass en perma-
nent løsning som sikrer at flere 
uføre får bostøtte, sier Buschmann.

Ingen midler til helhetlig plan
Helhetlig plan er omtalt, men ikke 
med midler. «Barne- og likestillings-
departementet vil utarbeide en 
strategiplan for betre samordning 

av politikken og betre gjennom-
føring av måla regjeringa har sett 
om likestilling av personar med 
nedsett funksjonsevne», skriver 
FFO.
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HØRINGER

Høringer i Stortinget

lingsreiser åpnes for nye diagnose-
grupper, herunder cerebral parese.

Brukerstyrt personlig assistent 
(BPA)
Vi viste til evalueringen av ordnin-
gen og ba komiteen vurdere tiltak 
for å sikre at intensjonen med BPA 
oppfylles.

Hjernehelsestrategien
Vi ba om at regjeringen i revidert 
nasjonalbudsjett for 2018 informe-
rer Stortinget om hvilke tiltak 
regjeringen vil iverksette for at 
Hjernehelsestrategiens mål skal 
nås. 

Vi ba også om en styrking av 
tilskuddet til informasjonstiltak  
i nevroorganisasjonene. 

ARBEIDS- OG  
SOSIALKOMITEEN 

Dagen etter, den 27. oktober var det 
høring i arbeids- og sosialkomiteen. 

Flere i arbeid 
Vi etterlyste sterkere virkemidler  
og en konkret handlingsplan for  
å få flere med funksjonsnedsettelse 
i arbeid.

Vi ba om at våre perspektiver 
skal tas med i det varslede syssel-
settingsutvalgets arbeid og at 
brukerorganisasjonene skal utgjøre 
en fjerde part i det partssammen-
satte utvalget. 

Arbeidsmarkedstiltak
Vi tok opp at bevilgningen til varig 
tilrettelagt arbeid (VTA) med 15 

TEKST: EVA BUSCHMANN

FOTO: KRISTIN BENESTAD

I forbindelse med statsbudsjettet har CP-foreningen vært på to åpne 
høringer og sendt en merknad. Det er mange som ber om å få komme  
på høring, og vi får kun fem minutter til å presentere sakene våre,  
inkludert spørsmål. 

millioner ikke er tilstrekkelig med 
tanke på dagens behov. I merk-
naden vår stiller vi oss også kritisk 
til forsøksordningen, der ansvaret 
for VTA skal overføres til kommu-
nen. Vi mener at VTA bør forbli et 
statlig arbeidsmarkedstiltak i likhet 
med andre arbeidsmarkedstiltak.

Vi gjentok kravet vårt fra tidlig-
ere om at funksjonsassistent skal 
kunne innvilges som følge av 
kognitiv funksjonsnedsettelse  
i tillegg til fysisk funksjonsned-
settelse som i dag. 

Hjelpemidler 
Vi ba komiteen lytte til den massive 
motstanden som har vært knyttet  
til dette forslaget både fra bruker-
organisasjoner og kommunene og 
sikre at ansvaret forblir i staten og 
forankret i folketrygden.

Pleiepenger
Vi gjentok hovedkravene våre og 
særlig å øke kompensasjonsnivået  
i pleiepengeperioden og gi større 
mulighet for unntak på tidsavgrens-
ning. Det var lagt fram et represen-
tantforslag fra SV, med ny åpen 
høring på dette forslaget den 6. 
november. Her utdypet vi kravene. 

Vi støttet utvidelsen som er gjort  
i ny pleiepengeordning med mulig-
heten for å motta pleiepenger for 
familier med varig syke barn opp  
til 18 år. Vår bekymring er inn-
stramningene i det nye regelverket. 
• Tidsbegrensningene er satt for 

strenge og det er for få 
muligheter til unntak for  
særskilte tilfeller.

• Det er ikke mulighet til å få ny 

rett til pleiepenger etter hoved-
regelen.

• Kompensasjonsnivået på 66 
prosent etter ett år vil ramme 
familienes økonomi hardt.

• Det er ingen unntak for alders-
grensen for utviklingshemmede.

UTDANNINGS- OG  
FORSKNINGS KOMITEEN 

Den 6. november var det høring i 
utdannings- og forskningskomiteen.

Tidlig innsats
Når det gjaldt hovedprioriteringer 
og tidlig innsats ba vi om at hele 
bevilgningen øremerkes og ikke 
legges inn i rammetilskuddet til 
kommunene. Vi ba også om en 
kraftigere satsing på økt lærer-
tetthet i form av en lærernorm. 
Angående bevilgningen til videre-
utdanning ba vi komiteen foreslå  
at videreutdanningen også bør 
inneholde alternativ og supple-
rende kommunikasjon (ASK) som 
tema for å styrke språkutvikling og 
språkmiljøet for barn som trenger 
ASK. 

Prosjektstøtteordning for  
interesseorganisasjoner for  
funksjonshemmede 
Dette er den ordningen som har gitt 
oss støtte til skolepakkene, og vi ba 
komiteen støtte videreføringen av 
tilskuddsordningen. 

Spesialundervisning
Her er det ikke lagt fram konkrete 
forslag, departementet venter på 
ekspertutvalget som skal legge  
fram sin innstilling i mars 2018.  
Vi minnet om våre tidligere krav 
om å styrke kompetanse i under-
visningen og fjerne unntaks-
bestemmelsen i opplæringsloven. 

Psykososialt miljø  
i barnehage og skole 
Her viste vi til vår undersøkelse, og 
tallene om mobbing og utestengelse 
i grunnskolen. Vi ba komiteen 

I tillegg får vi anledning til å levere 
skriftlige innspill, noe vi alltid 
benytter oss av. Utdannings- og 
forskningskomiteen ga oss ikke 
anledning til å stille på åpen høring, 
fordi det til sammen var så mange 
som ønsket det. Vi ble oppfordret  
til å sende inn skriftlige innspill,  
og det gjorde vi.   

HELSE- OG  
OMSORGS KOMITEEN 

Første høring var i helse- og 
omsorgs komiteen den 26. oktober. 
Muntlig tok vi opp behovet for 
fortsatt satsing og styrking av 
spesialisert habilitering og  
rehabilitering, behandlingsreiser  
og hjernehelsestrategien. 
Merknaden vi leverte skriftlig, 
finner du på nettsiden vår. 

Habilitering og rehabilitering
Vi ba om at det foretas en gjennom-
gang av bemanningen i habilite-
ringstjenestene for barn og voksne 
med sikte på tilstrekkelig tverr-
faglighet, kompetanse og ressurser 
for å imøtekomme behovene til 
gruppen som har tidlig ervervete  
og medfødte tilstander.

Vi etterlyste hvordan utvikling av 
nasjonale kunnskapsbaserte faglige 
retningslinjer kan styrke rehabili-
teringsforløp for pasientgruppen 
som har tidlig ervervete og med-
fødte tilstander

Behandlingsreiser
Vi ba komiteen foreslå at behand-

etterlyse mer oppmerksomhet på 
psykososialt miljø i barnehage og 
skole for barn med funksjonsned-
settelse for å kunne sette inn 
forebyggende tiltak. 

Barnehager
Vi ba komiteen etterlyse en veileder 
for hvordan barn i barnehage som 
trenger ASK skal følges opp slik at 
tidlig innsats understøttes. 

Voksenopplæring 
På dette området var det foreslått  
et kraftig kutt, og vi ba komiteen 
foreslå at opplæringsvirksomheten  
i frivillige organisasjoner styrkes 
ved at posten økes med 28 millioner 
kroner. n

n PÅ STORTINGET: Generalsekretær  
Eva Buschmann utenfor Stortinget like før 
høringen i Utdannings- og forsknings-
komiteen den 6. november.
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CP-bladet møter den aktive 41- 
åringen i familiens nye hjem i 
Kragerø. De har flyttet fra et stort 
hus i Drangedal til en mindre og 
mer praktisk leilighet i Telemarks 
sørligste by. Her bor hun sammen 
med mannen Tore, sønnen Daniel 
(20) og datteren Lill Marie (17).

«Usynlig CP»
Jenny har det mange kaller «usynlig 
CP» eller CP «av og til». Hun har 
alltid fortalt alle rundt seg at hun 
har CP, men diagnosen har aldri 
vært noe stort tema verken i 
familien, blant venner, kolleger 
eller klassekamerater. Og kanskje 
ikke en gang for Jenny selv.

Med unntak av at hun hadde  
noe tilrettelegging i gymtimene 
 på skolen, et behov for en kort time 
out i løpet av skoledagen og at hun 

hadde transport til og fra skolen – 
har hun tatt få andre hensyn til sin 
diagnose. 

– Jeg har alltid følt meg litt 
annerledes, men når det har vært 
ting jeg fysisk ikke klarer, har jeg 
funnet min egen måte å løse opp-
gaven på. Sånn sett ble jeg ganske 
oppfinnsom.

Da hun møtte mannen Tore på 
bygdefest i Kroken på midten av 
1990-tallet, flyttet hun kort dit etter 
dit. De to kjøpte seg hus, og året 
etter kom sønnen Daniel til verden. 
For å få mest mulig tid sammen 
med sønnen jobbet Jenny som 
avisbud. Hun stod opp midt på 
natten, kjørte runden sin og hadde 
dermed fri på dagtid.

Tre år senere ble familien 
utvidet, og datteren Lill Marie ble 
født. Jenny fortsatte i jobben som 
avisbud for å ha dagene fri til 
barna.

– Jeg ville ikke ha barna i barne-
hage, men ville bruke så mye tid 
som mulig sammen med dem da de 
var små. Jeg har ikke gått glipp av 

TEKST: HEIDI ØSTHUS ERIKSSEN

FOTO: WANDA NORDSTRØM

På jakt etter balanse

      FRISKT: Jenny elsker å være ute og  
sier at det er i frisk luft hun virkelig får puste.

Tobarnsmoren Jenny Irene Holte har alltid vært åpen om sin CP-diagnose, 
men har aldri tatt mye hensyn til den. For ti år siden møtte hun veggen. Nå 
håper hun at andre kan lære av hennes historie.

mye av barndommen deres, og det 
synes jeg er fint å tenke på nå, sier 
hun.

Barna var med på alt hun gjorde, 
både inne og ute. Det var hektiske 
og fine hverdager.

To jobber
Etter hvert fikk hun også tilbud  
om en kontorjobb med regnskap  
for et byggsenter via bekjentskaper. 
Barna hadde da blitt så store at de 
gikk på skolen, og hun takket ja  
til en ekstra jobb. Så i tillegg til å 
kjøre aviser i tidlige morgentimer, 
pendlet hun 50 minutter hver vei  
til sin nye jobb i Porsgrunn. Det 
gikk fint i en lang periode, men  
så begynte kroppen å si ifra.

– Jeg klarte liksom ikke helt å 
sette ord på hva det var, men noe 
var det. Jeg begynte å bli veldig trøtt 
og følte meg aldri uthvilt uansett 
hvor mye jeg sov, sier hun og 
utdyper:

– Hjernetrøtthet kaller jeg det, for 
det var akkurat som å ha en hjelm 
på hodet som presser og presser. Og 
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– Det å finne en god balanse mellom 
aktivitet og hvile er supervanskelig.

Student
I dag tilbringer hun nemlig mye av 
tiden på skolebenken eller i praksis. 
Jenny studerer for å bli barnehage-
lærer i Horten. Det er egentlig et 
treårig studium, men hun er 
deltidsstudent og tar det dermed 
over fire og et halvt år. Det er en  
del av omskoleringen, og NAV 
anbefalte henne å velge en ut-
danning som kan gi mulighet  
for en 50 prosent stilling. 

– Jeg har alltid visst at jeg ville 
jobbe med mennesker og ser nå at 
jeg har en dragning mot å jobbe 
med barn som har ulike ut-
fordringer.

Hverdagen som student går  
stort sett veldig fint, men hun 
merker at periodene med praksis 
kan være slitsomme. Da er det 

lange dager og ingen mulighet for 
kortere uker.

– Det går greit når det står på, 
men jeg kjenner det veldig godt i 
ukene etter praksis. Så da gjelder 
det å få nok hvile i forkant, så jeg  
er godt forberedt.

Hun har allerede fullført tre år 
med strålende resultater og har ett 
og et halvt år igjen år igjen. Nå 
grugleder hun seg til å bli ferdig.

– Jeg trives så godt som student 
og merker at jeg bare vil bare lære 
mer og mer. Det er så utrolig 
spennende. Vi får se om det ikke 
blir en master etter hvert også,  
sier hun lurt. n

jeg ble veldig sensitiv for lyd og lys. 
Å ha det stille og rolig rundt meg ble 
og er fortsatt superviktig.

Det ble etter hvert så ille at hun 
fikk problemer med konsentrasjo-
nen. I håp om at det ville hjelpe på 
situasjonen, sluttet hun i jobben 
som avisbud. Men heller ikke det 
var nok. Det endte med en langtids-
sykemelding.

– Jeg var sliten hele tiden og 
klarte aldri å hente meg inn. Jeg 
fikk det midt i trynet og måtte 
plutselig forholde meg til diagnosen 
på en ny måte. 

Sunnaas
Frustrert lette hun rundt på nettet 
etter informasjon om hva disse 
endringene kom av. Men informa-
sjonen hun fant var mangelfull.  
Til slutt fant hun en henvisning til 
Sunnaas Sykehus på CP-foreningens 
nettsider. Det ble redningen.

– Det var utrolig nyttig, og det var 
her jeg virkelig fikk opp øynene for 
at CP er en massiv diagnose, sier 
hun.

I løpet av to år var Jenny på tre 
ulike opphold på Sunnaas; et 
vurderingsopphold, et arbeids-
vurderingsopphold og et gruppe-
opphold. Sykehuset anbefalte i 
samråd med legen at hun skulle  
bli 50 prosent ufør på grunn av 
senfølgene knyttet til CP-diagnosen.

– Jeg visste ingenting om sen-
følger og har aldri fått noe informa-
sjon om at dette er noe alle med CP 
opplever. Verken fastlegen eller 
annet helsepersonell jeg har møtt 
har hatt kjennskap til dette, og  
det har vært urovekkende lite 
informa sjon på nett, sier hun.

Hadde hun hatt kunnskap om 
dette tidligere, hadde hun kanskje 
kunnet roet ned tempoet før det var 
for sent. Nå håper hun andre kan 
lære av hennes historie.

Senfølger
I 2018 kommer CP-foreningen  
med en flunkende ny brosjyre med 
informasjon om senfølger, og hvor 
fire medlemmer med ulik grad av 

CP er intervjuet. Jenny er en av 
dem.

– Med min historie er dette noe 
jeg virkelig ville være med på, for 
dette er informasjon jeg selv savnet. 
Dessuten er det viktig at det er 
åpenhet om at CP ikke bare er de 
ekstreme tilfellene. Det er mange 
som meg, selv om vi ikke er de 
første man tenker på når man  
hører om CP-diagnosen. 

Utfordringer
For å ha «usynlig» CP har bydd  
på en rekke utfordringer.

– Det har vært slitsomt at det  
er så lite kunnskap om dette  
i helse vesenet – jeg har møtt  
kommentarer som: «Du har jo  
så lite CP!» Det betyr ikke at jeg  
ikke har utfordringer i hverdagen. 
Mange ganger tenker jeg at mye 
hadde vært enklere om CP-en  
var mer synlig. Da hadde jeg 

kanskje sluppet å forklare meg  
hele tiden.

I tillegg til å være trøtt, sliten  
og sensitiv for lyd og lys, har Irene 
også blitt mer spastisk. Hun har 
også fått artrose i den ene ankelen 
på grunn av mangeårig feilbelast-
ning.

– Turer, trening og aktivitet har 
blitt viktigere og viktigere for meg. 
Jeg elsker å gå tur i fjellet og føler 
en enorm frihet av å få luft rundt 
hodet – det er da jeg virkelig får 
puste. Og roen i skogen og på fjellet 
er helt fantastisk, sier hun.

Den spreke 41-åringen er stadig 
på lange turer med søsteren sin, og 
de to har blant annet gått Norge på 
tvers, Hardangervidda på langs og 
mange, mange andre både lange og 
korte turer.

Men det er ikke alltid så lett å få 
tid til nok fysisk aktivitet i en travel 
hverdag.

21

  1   PÅ TUR: Aktivitet er vanskelig, og Jenny 
skulle gjerne hatt mer tid til å både trene og 
gå turer.

  2   STUDENT: I dag er Jenny tilbake på 
skolebenken og er om et drøyt år ferdig 
utdannet barnehagelærer.
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Reisebrev fra nordisk møte 

Felles plattform 
Det nordiske CP-samarbeidet er en 
fin plattform for samarbeid og 
diskusjon. Her kan vi løfte frem 
likheter og forskjeller i Norden og 
finne nye og bedre måter å sam-
arbeide på. Deltakerne på årets 
møte var fra Danmark, Sverige, 
Island, Færøyene og Norge. For oss 
som er unge, er det alltid spennende 

TEKST: STINE DYBVIG

FOTO: EVA BUSCHMANN OG SPASTIKERFORENINGEN

Torsdag 21. og fredag 22. september ble CP Norden arrangert på Island. 
Årets tema var overgangen til voksenlivet. Det norske reisefølget besto 
av sentralstyreleder Nina Neby Hansen, Eva Buschmann og Randi Væhle 
fra sekretariatet, og Marthe Lia og Stine Dybvig fra CPU. 

til voksenlivet vanskeligere og 
hvordan smerte påvirker en CP- 
kropp. Det er for eksempel kartlagt 
at personer som er vant til å kjenne 
smerte, angir en lavere grad av 
smerte enn andre. Det er ikke 
uvanlig at foreldre angir en noe 
høyere grad av smerte på vegne  
av barna enn det barna selv angir. 

Ungdomsarbeidet 
Vi diskuterte også hvordan ung-
domsgruppene lettere kan nå ut til 
unge med CP i sine respektive land. 
Ungdomsarbeidet på Island tar 
utgangspunkt i sosiale medier som 
Facebook og Snapchat. De deler tips 
og erfaringer med hverandre og 
skaper et fellesskap på nettet. 
Ungdomsarbeidet i Danmark er  
mer etablert. De unge i foreningen 
kaller seg ikke lenger for «spasti-
kere», men bruker betegnelsen CP. 
Årsaken er at «spastiker» er et 

å høre hva ungdommer i de andre 
nordiske landene er opptatt av. 
Mange av utfordringene kjenner vi 
oss igjen i, andre blir mer perifere 
for oss. CP-foreningen på Færøyene 
sliter for eksempel veldig med å få 
tak i folk. Da sier det seg selv at det 
ikke er flust av ungdommer å ta av. 
Våre egne utfordringer med rekrut-
tering blir små i forhold. 

veldig belastet begrep i Danmark. 
Som et ledd i å ufarliggjøre CP- 
diagnosen, har CP Ung laget video-
snutter som kan være interessante 
for unge med CP eller unge som har 
spørsmål om diagnosen generelt.  
I løpet av møtet spilte vi også av 
noen klipp fra C-Podden, siden  
den belyser flere problemstillinger 
som er relevante i overgangen til 
voksenlivet. 

Dagene gikk fort, og vi reiste 
hjem igjen med ny input og planer 
om videre samarbeid. Selv om 
været ikke var det beste, fikk vi  
også litt tid til å være turister.  
Det neste nordiske møtet skal 
arrangeres i København. n

Landene hadde ansvar for ulike 
deler av programmet. Stine og 
Marte holdt en innledning om 
erfaringer rundt overgangen til 
voksenlivet, mens Nina og Randi 
fortalte fra foreldreperspektivet.  
I løpet av samlingen drøftet vi 
bosituasjon, brukerstyrt personlig 
assistanse, hvordan kognitive 
utfordringer kan gjøre overgangen 

1 2 4

3

  1    NORDISK MØTE: Det årlige nordiske 
møtet på Island samlet deltakere fra 
Danmark, Sverige, Færøyene, Norge og 
Island.

  2   HOLDT INNLEGG: Deltakerne fra CPU, 
Stine Dybvig og Marthe Lia, holdt innlegg 
under møtet om overgang til voksenlivet  
for unge med CP.

  3   LUNSJ: Hyggelig lunsjprat mellom 
nordiske venner. Fra venstre Karen Nisbeth 
fra Spastikerforeningen, Nina Neby Hansen 
og Randi Væhle fra CP-foreningen i Norge.

  4   ISLANDSKE UNGDOMSDELTAKERE:  
To av ungdomsdeltakerne fra Island, Leifur 
Leifsson og Steinunn Thorsteinsdottir, holdt 
innlegg om utfordringer knyttet til å etablere 
seg i egen bolig og leve et aktivt og  
selvstendig liv.  
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tiltak for å forhindre mobbing, 
universell utforming m.m. Inn-
spillene som kom, var svært gode. 
Mange av deltagerne hadde så 
mange relevante erfaringer,  
historier og eksempler at alle var 
enige om at regjeringen burde ha 
vært til stede og fått denne viktige 
førstehåndsinformasjonen. 

Lørdagen fortsatte med inn-
ledningene «Situasjonen for unge 
uføre i dag» og «Folkehøyskole  
og høyere utdanning». Med den 
førstnevnte var formålet å få 
innspill til å løfte dette området 
interessepolitisk fram mot lands-
møtet både med tanke på program-
arbeidet og arbeidet med uttalelser. 
Den sistnevnte hadde Sofie Jansen 
og Stine Dybvig fra arbeidsgruppa 
ansvaret for. De innledet med 
utgangspunkt i egne erfaringer,  
og deretter ble deltagerne delt inn  
i grupper for å diskutere videre,  
før innspillene ble lagt fram i 
plenum.

Innspill til informasjonspakke
Søndag startet vi med å få innspill 
til nytt informasjonsarbeid. CP- 
foreningen legger opp til å lage en 
ny informasjonspakke i 2018 som  
vi ønsker å kalle «Overgang til 
voksenlivet». Pakken vil bestå av 
informa sjon om flere temaområder, 
men det å flytte for seg selv, være 
selvstendig og det å være «sjef  
i eget liv» vil være viktig. Rådgiver  

 1   GJENGEN: Her er alle de flotte  
ungdommene som deltok på årets  
ungdomssamling.

 2   SVØMME-ESS: Andreas Bjørnstad  
tok bronsemedalje i svømming under 
Paralympics i Rio 2016 og holdt et  
motiverende innlegg på ungdomssamlingen.

 3   GRUPPEARBEID: Deltakerne satt 
sammen i mindre grupper og diskuterte 
blant annet hva som bør være CP- 
foreningens interessepolitiske satsinger  
frem mot landsmøtet i 2018.

Marit Gullien er ansvarlig for  
dette arbeidet i CP-foreningen  
og benyttet samlingen til å få  
nyttige innspill til hva som er  
viktig å prioritere.

Besøk av OL-medaljevinner 
Samlingen ble avsluttet med et 
storfint besøk. Vi fikk hilse på 
Andreas Bjørnstad, som selv har  
CP og er profesjonell svømmer. 
Andreas vant bronsemedalje i 
paralympiske leker i Rio 2016 og 
trener nå mot VM i Mexico senere  
i år. Andreas fortalte om sin vei til 
toppen og hvordan han har satt  
seg og nådd konkrete målsettinger.  
I tillegg til sin egen historie fortalte 
han om sitt samarbeid med 
Olymipia toppen, der de konkret 
jobber med å rekruttere nye poten-
sielle paralympiske utøvere. «Det  
er mange flere enn meg som har 
muligheter innenfor idrett», var 
Andreas sitt budskap.

Verdien av samlingen
Oppsummert er ungdomssamlingen 
veldig verdifull. For ungdommene 
selv utgjør samlingen en unik 
møteplass, der deltagere fra hele 
landet får muligheten til å komme 
sammen, bli kjent og utveksle 
erfaringer. I tillegg til å tilegne seg 
ny kunnskap om ulike temaer, er 
det sosiale viktig og høydepunktet 
sosialt ble Kahooten som arbeids-
gruppa arrangerte lørdag kveld. 

For ungdommens arbeidsgruppe 
var samlingen viktig for å få inn-
spill til eget arbeid og ikke minst 
til hva som bør prioriteres og 
planlegges for 2018. 

For CP-foreningen er kontakten 
med de unge svært viktig. «Ung-
dommen er framtida», blir det sagt, 
og helt konkret er slike samlinger 
betydningsfulle for videre rekrut-
teringsarbeid i foreningen. Men det 
viktigste er alle de gode innspillene 
vi mottar fra ungdommen, fra de 
som selv «føler de ulike politikk-
områdene på kroppen» og som  
best vet «hvor skoen trykker».  
Som nevnt innledningsvis var det 
særlig et utsagn som ble gjentatt  
på samlingen: «Regjeringen skulle 
vært her og hørt på oss.» Så neste  
år inviterer vi dem. n

2 3

Regjeringen burde ha vært her!

litt kjent før selve programmet 
startet på lørdag.

Interessepolitikk på dagsorden
Hele lørdag var satt av til interesse-
politikk. Den startet med at rådgiver 
i CP-foreningen, Kristin Benestad, 
innledet om regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2018. Kristin tok 
utgangspunkt i hvordan budsjett-
forslaget kan ha betydning for 

personer med CP (spesielt unge)  
og fortalte om hvilke saker CP- 
foreningen skulle gi innspill på 
(gjennom skriftlige og muntlige 
merknader) under budsjettfor-
handlingene på Stortinget.

De viktigste sakene som ble 
diskutert var tiltak for å få flere  
i arbeid, arbeidsmarkedstiltaks-
ordninger, hjelpemiddelområdet, 
pleiepenger, oppfølging i skolen og 

TEKST: KRISTIN BENESTAD

FOTO: MARIT GULLIEN

I likhet med i fjor var det mange 
deltagere til stede. 27 ungdommer 
med CP mellom 18 og 30 år deltok, 
og hele 12 fylkesavdelinger (av 15) 
var representert. Med assistenter  
og ansatte var til sammen hele 44 
personer på plass på Gardermoen, 
og samlingen startet på fredags-
kvelden ved at alle ble invitert  
til taco-buffet. På den måten fikk 
deltagerne møtt hverandre og blitt 

1

Helgen den 20–22.oktober ble det arrangert ungdomssamling på Thon Air-
port hotell på Gardermoen. For andre år på rad har CP-foreningen og CPU 
(arbeidsgruppa for unge med CP) samarbeidet om dette arrangementet.
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virvler. Den andre delen tres under 
huden fram til magen. Der kobles 
slangen til en pumpe som legges i 
en lomme under den faste hinnen 
som omgir magemusklene. Pumpen 
må fylles før den går tom for 
baklofen (vanligvis fra to til fem 
ganger i året avhengig av dosering), 
og pumpen må skiftes ut når 
batterilevetiden går mot slutten 
etter cirka seks år. 

Medikamentpåfyll gjøres via  
en steril nål som stikkes gjennom 
huden inn i pumpekammeret. 
Pumpen skiftes ved en liten opera-
sjon, hvor den gamle pumpen blir 
tatt ut og en ny pumpe kobles til 
kateteret. Problemer med kateteret 
er den vanligste komplikasjonen. 
Det kan knekke, hoppe av pumpen 
eller gå tett. Doseringen av baklofen 
er individuell og må vanligvis økes 
gjentatte ganger før virkningen 
stabiliserer seg. ITB er altså en 
behandling som krever mye både 
av pasient og behandlere. Selve 
pumpen er i tillegg dyr i innkjøp.  
I Norge er vi heldigvis i den situa-
sjon at behandlingen dekkes av 
offentlige midler. Vi er nokså sikre 
på at alle som mest sannsynlig vil 
ha nytte av ITB får tilbud om det. 
Rikshospitalet var tidlig ute med å 

Behandling med baklofenpumpe 
– norske erfaringer

TEKST: KJERSTI RAMSTAD

fremdeles behandlet med intratekal 
baklofen. 

Hensikten med prosjektet var  
å forbedre behandlingen. Vi identi-
fiserte 122 personer med CP som 
var aktuelle for prosjektet, og 66  
av disse sa seg villige til å delta. 
Omsorgsgivere til deltakerne 
(foreldre, de fleste mødre) fylte ut 
spørreskjema og lot seg intervjue av 
en studiesykepleier. To unge voksne 
med CP svarte selv. Svarene er nå 
bearbeidet og samlet i to viten-
skapelige artikler som er sendt til 
engelskspråklige tidsskrifter for 
bedømming. Det er med andre ord 
på høy tid å dele resultatene med 
CP-bladets lesere. 

Baklofen
Baklofen kan bli gitt som mikstur, 
tabletter eller intratekalt. Fordelen 
med å gi baklofen intratekalt er at 
virkestoffet blir levert mer direkte 
til vevet hvor det skal utøve sine 
effekter, det vil si til væsken som 
omgir ryggmargen (spinalvæsken). 
Leveringssystemet for baklofen 
består av en tynn slange (kateter) 
som er koblet til en batteridrevet 
medikamentpumpe. Nevrokirurgen 
trer den ene enden av slangen inn  
i spinalkanalen mellom to rygg-

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, gjennomførte i 2014  
og 2015 en undersøkelse av barn og unge med CP når det gjelder  
behandling med baklofenpumpe. Svarene er nå bearbeidet og sendt  
til ulike medisinske tidsskrifter. I denne teksten presenterer leder for  
prosjektet, overlege ved Barneavdeling for nevrofag ved Oslo  
universitetssykehus, Kjersti Ramstad, resultatene.

n BAKLOFENPUMPE: Pumper ut flytende 
baklofen direkte i nervesystemet. Dette 
hjelper personer som har mye spasmer, 
rykninger og ukontrollerte bevegelser. 
Medisinen finnes også i tablettform, men  
de er langt fra så effektive som pumpen.

 

KJERSTI RAMSTAD 
er spesialist i 
barnesykdommer, 
overlege og post-
doktor. Hun har 
arbeidet med 
barnehabilitering 
siden 1991.

viktig å få vite hvordan de i ettertid 
så på ønskede endringer som kunne 
skyldes baklofen. 

Vi spurte om bedring i nattesøvn, 
opplagthet eller våkenhet på dagtid 
og enklere av- og påkledning og  
stell (forventet på grunn av mindre 
spasti sitet). Svarene fordelte seg 
slik: Se figur 1.

Vi spurte også om endringer i 
spastisitet og smerter på en skala 
fra 0–10, der 0 er ingen endring og 
10 er stor endring til det bedre. Her 
meldte de fleste deltakerne om 
temmelig stor bedring:
• For spastisitet var median 8  

(dvs. at halvparten av deltakerne 
svarte 8 eller høyere) og svarene 
varierte fra 1 til 10. For smerter 
var median 7 med variasjon 0–10. 

Var deltakerne fornøyde med 
ITB-behandlingen?
Ja, de fleste svarte at de var temme-
lig fornøyde. På en skala fra 0–10, 
hvor 10 er svært fornøyd, var 
median 9. Svarene varierte fra  
0 til 10. 

På spørsmål om foreldrene ville 
valgt ITB for sitt barn hvis de fikk 
velge på nytt, svarte 52 ja, én svarte 
nei og fire svarte at de var usikre. 
Det var bare foreldre som fikk dette 
spørsmålet. 

I hvilken grad har personer som 
behandles med ITB smerter? 
35 av de 55 som svarte, oppga 
smerter i løpet av de siste to ukene. 
17 hadde tatt reseptfrie medika-
menter (Paracet, Ibux o.l.) for å 
lindre smertene. Smertelokalisasjon 
(hvor det var vondt) ble merket av 
på en tegning av kroppen. 18 hadde 
vondt i ryggen, 11 hadde vondt i 
føtter/legger/lår, ni hadde vondt i en 
eller begge hofter, åtte hadde vondt 
i armer/skuldre, åtte hadde vondt  
i magen og to hadde vondt andre 

steder. Fem hadde smerter som  
ikke lot seg lokalisere. Graden 
(alvorligheten) av smerte ble  
målt ved hjelp av to spørsmål fra 
spørreskjemaet CHQ (Child Health 
Questionnaire) om hvor ofte det 
gjør vondt og hvor intens smerten 
er. Svarene slås sammen og det 
beregnes en skåre hvor 100 er ingen 
smerte og 0 er maksimal smerte. 
For barn med smerter i rygg og/eller 
armer og ben var gjennomsnittlig 
skåre 20. Det regnes som moderat 
til alvorlig smerte. For hele gruppen 
(alle de 55 deltakerne) var gjennom-
snittlig skåre 40 som regnes som 
moderat smerte. Dette er atskillig 
lavere enn hos vanlig ungdom 
(normalbefolkningen). 

Deltakere med spastisk CP  
hadde lavere skåre (mer vondt)  
enn deltakerne med dyskinetisk CP. 
Dette er funn som er helt i tråd med 
andre undersøkelser av barn og 
ungdom med CP, GMFCS IV-V, hvor 
vi ikke vet om hvor mange som 
eventuelt ble behandlet med ITB. 

 

tilby ITB til barn, slik at vi har lang 
observasjonstid. 

Selv om ITB er krevende, har 
studier fra andre land vist at 
omsorgsgivere i det store og hele er 
svært fornøyde med behandlingen. 
Vi ville undersøke om det samme  
er tilfelle i Norge. I tillegg ville vi 
undersøke i hvilken grad personer 
med ITB har smerter og hvordan 
deres helserelaterte livskvalitet er. 

Nærmere beskrivelse av  
deltakerne
De 66 som sa seg villige til å delta, 
var litt yngre og hadde litt kortere 
behandlingstid med ITB enn de som 
ikke deltok. Når det gjaldt kjønn, 
type CP, motorisk funksjon (GMFCS), 
kommunikasjon (CFCS) og alder da 
ITB ble etablert, var de to gruppene 
like. Deltakernes gjennomsnitts-
alder var 18 år (laveste 7 år,  
høyeste 31 år). Gjennomsnittlig 
behandlings tid med ITB var 7,7 år 
(laveste 1,3 år og høyeste 16,5 år). 

De fleste (51) hadde spastisitet 
som sin mest alvorlige bevegelses-
forstyrrelse, mens 15 hadde  
dyskinesi (blandingstyper er vanlig, 
spørsmålet er hvilken bevegelses-
forstyrrelse som dominerer). To av 
personene med CP kunne gå noe 
med hjelpemidler (GMFCS III), mens 
de fleste ikke hadde gangfunksjon 
(GMFCS IV-V). 19 kunne kommu-
nisere med kjente og ukjente 
samtalepartnere (CFCS I-II), 14 
kunne kommunisere med kjente 
samtalepartnere (CFCS III) og 33 
kommuniserte inkonsekvent eller 
sjelden, selv om samtalepartneren 
var kjent (CFCS IV-V). 

Hva mente deltakerne hadde  
endret seg med ITB?
Her er det selvsagt en stor svakhet 
at deltakerne måtte stole på hukom-
melsen. Vi synes likevel det var 

 Søvn Våkenhet Stell
Ingen endring 24 32 9
Lett til moderat bedring 19 15 19
Betydelig bedring 15 10 30

n FIGUR 1: Vi spurte om bedring i natte-
søvn, opplagthet eller våkenhet på dagtid og 
enklere av- og påkledning og stell (forventet 
på grunn av mindre spasti sitet).

Intratekal baklofenbehandling 
(«baklofenpumpe», forkortelse ITB) 
brukes for å dempe alvorlig spas-
tisitet som gir betydelige plager.  
Ved Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet, har vi behandlet 
barn med ITB siden 1998. De fleste 
av disse har cerebral parese (CP)  
og ikke selvstendig gangfunksjon. 

I 2013 fikk vi økonomisk støtte 
fra Helse Sør-Øst til prosjektet 
«Intratekal baklofenbehandling  
til barn» – en etterundersøkelse av 
personer som hadde startet ITB ved 
Rikshospitalet før de var fylt 18 år. 
Deltakerne i undersøkelsen hadde 
vært behandlet i minst ett år og ble 
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Hvordan er den helserelaterte 
livskvaliteten til personer som 
behandles med ITB?
Helserelatert livskvalitet er et 
sammensatt og omdiskutert mål på 
hvordan kvaliteten av daglivet eller 
velvære i dagliglivet vurderes av 
den som blir spurt. Hvordan ulike 
aspekter ved helse påvirker livs-
kvaliteten vektlegges. Hvis den det 
gjelder ikke er i stand til å svare selv, 
er det vanlig at en som står perso-
nen nær, gjør vurderingen. I denne 
studien spurte vi altså foreldrene 
eller andre nære omsorgsgivere  
om å vurdere den helserelaterte 
livskvaliteten til personen med CP. 
To foreldre valgte å gi forespørselen 
videre til sin sønn/datter med CP, og 
disse to svarte selv. 

Vi brukte spørreskjemaet CP-
CHILD (Caregiver Priorities & Health 
Index of Life with Disabilities) i 
norsk oversettelse. CPCHILD er 
utviklet i Canada spesielt med tanke 
på barn og unge med alvorlig CP.  
Det har mange relevante spørs mål 
om påkledning, stell, smerter og  
ubehag og kommunikasjon. En 
viktig hensikt med å utvikle spørre-
skjemaet var å få et redskap til å 
vurdere endring etter behand ling 
(ITB, ortopediske operasjoner, 
an leggelse av gastrostomi eller 
«knapp» for ernæring og så videre) 
hos barn med alvorlig CP. Spørre-
skjemaet fylles ut før og etter 
be han dling og man ser på endring  
i skåre. 

CPCHILD har til sammen 80 
spørsmål. Den totale skåren til de  
44 omsorgsgiverne som har svart,  
er svært like skårene i andre under-
søkelser av barn og ungdom med CP, 
GMFCS IV og V. Dette er svært viktig 
for oss å vite for senere studier. 

Påvirker den helserelaterte 
livskvaliteten til omsorgsgiverne 
hvordan de bedømmer sitt barns 
livskvalitet?
Vi brukte spørreskjemaet GHQ 
(General Health Questionnaire) for  
å bedømme omsorgsgivernes egen 
helserelaterte livskvalitet. Skjemaet 

 

har 30 spørsmål, og det beregnes  
en samleskåre. 34 omsorgsgivere 
svarte.

Vi fant at det var en sammenheng 
mellom omsorgsgivers skåre på GHQ 
og samlet CPCHILD skåre i retning 
av at jo bedre helserelatert livskval-
itet omsorgsgiveren selv hadde, jo 
bedre helserelatert livskvalitet 
mente de at personen med CP 
hadde. Når vi analyserte hvert 
område på CPCHILD for seg, viste 
det seg at sammenhengen særlig 
gjaldt området personlig stell. Vi  
skal være forsiktige med å tolke 
 små tall, men kan antyde at 
CPCHILD-spørs målene på området 
personlig stell er særlig relevante  
for omsorgsgivere til personer med 
CP, GMFCS IV-V. 

Hva har vi lært av undersøkelsen?
Enda en gang har vi lært at TING 
TAR TID. Det tar tid å søke om 
penger som er nødvendig for å 
frigjøre fagfolkenes arbeidstid fra 
klinikken, det tar tid å organisere 
innsamlingen av data, tid å 
analysere data og det tar tid å skrive 
om resultatene. Ikke minst tar det 
tid å fylle ut spørreskjema!  Tusen 
takk til dere som deltok!

I all ubeskjedenhet tror vi at Helse 
Sørøst støttet prosjektet, fordi det er 
klinisk relevant. 

Vi kan nå føle oss trygge på at 
gruppen av omsorgsgivere til 
personer med CP som har fått 
etablert ITB på Rikshospitalet er  
like fornøyde med behandlingen 
som det de er i andre land. Det er 
selvsagt bare et utgangspunkt for  
å gjøre behandlingen bedre, men 
nødvendig å vite likevel. Vi føler oss 
også tryggere på at svarene for våre 
pasienter på den norske utgaven av 
CPCHILD er sammenliknbare med 
svarene fra andre land. Det er viktig 
for oss når vi skal forske videre. 
Men – vi har også lært at det tar mer 
tid å fylle ut CPCHILD enn vi trodde 
– og vi har lært at noen deler av 
spørreskjemaet er vanskeligere  
å forstå enn andre deler. 

Dessverre fikk vi også bekreftet at 

Noen nyanser  
av interesse 

På området personlig stell, er 
skårene i denne studien litt bedre 
enn sammenlikningsgrunnlaget.  
Vi kan selvsagt ikke fastslå at det 
skyldes ITB (fordi vi ikke har skårer 
før og etter behandlings start), men 
funnet passer jo godt med at de 
samme omsorgs giverne har svart at 
endringen til det bedre etter at ITB 
ble startet, var størst på området 
av- og påkledning og stell. Vi mener 
at resultatene gir grunn til å tro at 
det særlig er på dette området det 
kan forventes bedring med ITB. 

Spørsmålet «Hvordan vil du vurdere 
ditt barn sin generelle livskvalitet?» 
hadde svar alternativene veldig 
dårlig, dårlig, noenlunde bra, bra  
og utmerket. Median skåre tilsvarte 
svaralternativet «bra». 

personer med CP, GMFCS IV-V har 
mye smerter selv om de får behand-
ling med ITB. Mye av smertene har 
relasjon til muskel og skjelett, de 
med spastisk type CP har mest vondt 
og mange har skikkelig vondt. Her 
er det bare en ting å si til behandlere 
(særlig leger og fysioterapeuter): 
Spør om smerter, selv om ITB er 
etablert! Og gjør det som er mulig 
for å lindre smertene! I noen tilfeller 
kan det hjelpe å øke baklofendose-
ringen, men erfaringen tilsier at 
tiltak som 24-timers posisjonering  
og fysioterapi er viktigere når 
vedlikeholdsdosen av baklofen er 
nådd. 

Til slutt må vi innrømme at vi ble 
overrasket over hvor godt denne 
helt spesielle gruppen av personer 
med CP kommuniserer. Flere enn vi 
trodde, var i stand til å svare på en 
del av spørsmålene selv! Kanskje det 
var det viktigste vi lærte. n

Ekte håndverk 

Godkjent og krasjtestet

+  Justerbar sittegrop 

+  Flexrygg gir bevegelsesfrihet 

+  Enkel å justere og regulere 

+  Mykt, behagelig og slitesterkt stoff

+  Et bredt tilbehørssortiment

Zitzi Delfi Pro Zitzi Sharky Pro

5 størrelser 
personer fra 60-170 cm 

2 størrelser 
personer fra 150-195 cm

Individuell justering 
av sittegrop 

Trekkene - enkle å ta av og 
rengjøre på 60°  

God korsryggstøtte og integrert justerbar sittegrop fremmer holdningen i sittende 
posisjon og minsker sjansen for å skli frem i setet.

Sittesystemene kan brukes sammen med de fleste understell til inne- og utebruk, 
som tilbys på det norske markedet.

For barn, junior
og voksne, 60-195 cm

PRISFORHANDLET 
Sittesystemene 

Zitzi Delfi Pro og 
Zitzi Sharky Pro

ENDELIG TILBAKE
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rettes mot ulike kroppsdeler og gir 
tilvenning til sanseopplevelsene 
samt trening i oppmerksomhet  
her og nå. Videre utføres sittende 
oppmerksomhetstrening eller 
meditasjon og mindful yoga. 
Øvelsene gir ofte avspenning  
som sekundæreffekt. Det å lære  
og å praktisere øvelser, der 
kursleder leder disse, dominerer 
programmet. I tillegg gis det også 
undervisning om følelser, kropps-
stilstander, mentale prosesser, 
smerter, stress og medfølelse.

Pilotstudie
Mindfulness-basert metode har  
vist seg å ha effekt innenfor flere 
diagnosegrupper med smerte som 
følgesymptom: som ved irritabelt 
tarmsyndrom, fibromyalgi og 
korsryggsmerte. Vi er ikke kjent 
med studier av trening i tilstede-
værende oppmerksomhet for 
voksne personer med CP og smerte. 
Sunnaas sykehus HF startet derfor 
en gruppebasert mindfulness- 
basert intervensjon for seks 
CP-pasienter høsten 2016. Resulta-
tene ble presentert i en masterop-
pgave i fysioterapi av Jeanette 
Folkvord Hartveit ved Sunnaas  
og under CPUP-konferansen i 
Göteborg oktober 2017. Det frem-
kom ikke sikre endringer i smerte-
nivå målt før, under kurset og fire 
måneder etter. Fire måneder etter 
interven sjonen kunne deltakerne 
fortelle om subjektiv opplevelse  
av at kurset hadde bidratt til økt 
aksept av egen fysisk tilstand, økt 
bevisst het om egne behov, bedre 
tilpasninger i hverdagen som  
å ta nødvendige pauser og tilpasse 
aktivi teter til dagsformen. Metoden 
hadde også gitt deltakerne mentale 
verktøy som kunne bidra til 
sinnsro og å stoppe stressende 

tanker. Dette ble opplevd som en 
prosess som tok tid. 

Nytt prosjekt
En naturlig videreføring av prosjek-
tet er å knytte det opp mot innova-
sjon innen e-helse for å undersøke 
om samme intervensjon kan gjøres 
via web. Målet med dette er å bidra 
til likeverdige helsetilbud til 
pasienter uansett bosted og vansker 
med fysisk mobilitet og dermed 
utjevne forskjeller hva angår 
tilgjengelighet til klinisk tilbud. 

Sunnaas Sykehus HF fikk i høst 
innvilget innovasjonsmidler fra 
Helse Sør Øst RHF til å gjøre dette  
i et prosjekt som vi kaller «Rehabi-
litering over distanse – gruppe-
basert oppmerksomhetstrening 
(mindfulness) via web for personer 
med cerebral parese og langvarig 
smerteproblematikk». Etter planen 
går derfor Sunnaas i gang med  
en pilotstudie for å prøve ut og 
evaluere klinisk nytte av denne 
typen web-basert behandling. 
Deltakerne skal via egen PC eller 
nettbrett hjemme der de bor, kople 
seg til en lukket gruppe på video-
konferanse og slik få intervensjon 
på nett. Sunnaas har lang erfaring 
med videokonferanse i individuell 
pasientbehandling, men det vil 
være første gang dette gjøres 
gruppebasert.

Rekruttering til prosjektet er i 
gang, og denne gangen forbeholdt 
innbyggere i Helse Sør-Øst. Kurset 
kan passe for personer med lang-
varig smerte og som kan ha utbytte 
av undervisning i en web-basert 
gruppe. Mer om kriterier for å 
kunne delta er beskrevet på  
Sunnaas sine nettsider og i annonse 
i denne utgaven av CP-bladet. n

Se referanser neste side

Fordi smerte ses på som en  
sekun dær tilstand ved CP, kan det 
være potensial for forebygging.  
Når det gjelder intervensjoner,  
har forskning pekt på behov for  
å tilrettelegge for «empowerment» 
og bedre mestringsstrategier for 
den enkelte. I tillegg til eksisterende 
helserettete tiltak og behandlings-
former, med vekt på fysisk trening, 
ønsker man nå et større fokus på  
at hjelp til økt kropps- og selv- 
bevissthet kan hjelpe. Kjennskap  
til egne kroppslige signaler kan  
gi økt bevissthet om kapasitet og 
grenser og gi et bedre grunnlag  
for prioriteringer, tilpasninger  
og bedret balanse mellom aktivitet  
og hvile på en måte som mulig kan 
påvirke smertetilstanden. 

Mindfulness
Mindfulness kan ha et potensial  
for å forene mentale teknikker  
og kroppsbevissthet. Trenings-
formen innebærer å fokusere 
oppmerk somheten på bevisst 
tilstedeværelse her og nå og 
 å styre oppmerksomheten til  
å innta en ikke-dømmende og 
aksepterende holdning. Metoden 
kan på denne måten regulere 
oppmerksomhet og følelser.  
Yoga kan inngå som et element  
for å øke kroppslig bevissthet  
og tilstede værelse. I Norge har vi 
ofte brukt en standardisert metode 
som kalles Mindfulness Based Stress 
Reduction (MBSR) utviklet av den 
amerikanske legen John Kabat-Zinn. 
Også trening i tilstedeværende 
oppmerksomhet (OT) utviklet av 
den norske legen Andries Kroese, 
som for øvrig bygger på MBSR,  
er mye brukt. 

Det er tre grunnelementer  
i øvelsene i denne tradisjonen:  
Body scan, der oppmerksomheten 

MINDFULNESS SOM METODE FOR 

Bedre smerte- og stressmestring
Smerter er den vanligste følgetilstanden ved CP, og så mange som  
28–67 prosent i gruppen har langvarige (kroniske) smerter i en grad som 
påvirker mestring og deltakelse. Trening i tilstede værende oppmerksomhet 
(mindfulness) kan ha et potensial for å påvirke smertetilstanden. Sunnaas 
sykehus HF gjennomførte høsten 2016 en gruppebasert mindfulness- 
basert intervensjon for seks pasienter med CP. 

TEKST: HELENE HØYE / FOTO: SUNNAAS SYKEHUS HF

n KURSINSTRUKTØRENE: Helene Høye 
og Jeanette Folkvord Hartveit fra Sunnaas 
sykehus HF. 
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HALLOWEEN

Tilstedeværende oppmerksomhet
(mindfulness) i gruppe

Mer informasjon om kurs og søknadsprosess:
www.sunnaas.no

Når 11.april - 30. mai 2018

Tid 8 onsdager 14.00-15.30

Hvor
1. gang: Sunnaas.  
2-8 gang: via PC/nettbrett hjemme

Søke Fastlegen søker for deg
Søknad sendes:  
CP-kurs web • SUN HF Poliklinikk • 1450 Nesoddtangen

Målgruppe 
Programmet er et tilbud til deg som har mild til moderat CP  
med smerteplager de siste tre månedene eller lenger. Passer for  
deg som kan ønske deg et klinisk tilbud via lukket webgruppe på  
videokonferanse, der du sitter i ditt eget hjem og mottar instruksjoner.

Innhold
Øvelser i tilstedeværende oppmerksomhet (mindfulness), er en 
metode som kan regulere oppmerksomhet og følelser, samt bedre 
stress- og smertemestringen. Lette yogaøvelser, undervisning og  
erfaringsdeling inngår. Du vil få gruppeundervisning «live» via PC, 
gjøre øvelser fra stol og ha anledning til å stille spørsmål.  

Betingelser
Du må kunne bevege armer og nakke, ha visuelle ferdigheter  
og kommunisere på en måte som gjør at du kan fungere i en web-
gruppe på videokonferanse. Aktuelle kandidater vil motta time for 
kartlegging av lege. Programmet innebærer deltakelse i pilotstudie av 
behandlingseffekt, forutsatt at prosjektet godkjennes av Regional etisk 
komite.  Du kan ha med deg en støtteperson under undervisiningen 
du får hjemme. 

Frist Så raskt som mulig, senest 15. januar 2018
Begrenset antall plasser
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MINDFULNESS

tilvenning til sanseopplevelsene 
samt trening i oppmerksomhet  
her og nå. Videre utføres sittende 
oppmerksomhetstrening eller 
meditasjon og mindful yoga. 
Øvelsene gir ofte avspenning som 
sekundæreffekt. Det å lære og å 
praktisere øvelser, der kursleder 
leder disse, dominerer program-
met. I tillegg gis det også under-
visning om følelser, kroppsstil-
stander, mentale prosesser, 
smerter,  
stress og medfølelse.

Pilotstudie
Mindfulness-basert metode har  
vist seg å ha effekt innenfor flere 
diagnosegrupper med smerte som 
følgesymptom: som ved irritabelt 
tarmsyndrom, fibromyalgi og 
korsryggsmerte. Vi er ikke kjent 
med studier av trening i tilstede-
værende oppmerksomhet for 
voksne personer med CP og smerte. 
Sunnaas sykehus HF startet derfor 
en gruppebasert mindfulness-ba-
sert intervensjon for seks 
CP-pasienter høsten 2016. Resulta-
tene ble presentert i en masterop-
pgave  
i fysioterapi av Jeanette Folkvord 
Hartveit ved Sunnaas og under 
CPUP-konferansen i Göteborg 
oktober 2017. Det fremkom ikke 
sikre endringer i smertenivå  
målt før, under kurset og fire 
måneder etter. Fire måneder etter 
interven sjonen kunne deltakerne 
fortelle om subjektiv opplevelse  
av at kurset hadde bidratt til økt 
aksept av egen fysisk tilstand, økt 
bevisst het om egne behov, bedre 
tilpasninger i hverdagen som  
å ta nødvendige pauser og tilpasse 
aktivi teter til dagsformen. Metoden 
hadde også gitt deltakerne mentale 
verktøy som kunne bidra til 

sinnsro og å stoppe stressende 
tanker. Dette ble opplevd som en 
prosess som tok tid. 

Nytt prosjekt
En naturlig videreføring av prosjek-
tet er å knytte det opp mot innova-
sjon innen e-helse for å undersøke 
om samme intervensjon kan gjøres 
via web. Målet med dette er å bidra 
til likeverdige helsetilbud til 
pasienter uansett bosted og vansker 
med fysisk mobilitet og dermed 
utjevne forskjeller hva angår 
tilgjengelighet til klinisk tilbud. 

Sunnaas Sykehus HF fikk i høst 
innvilget innovasjonsmidler fra 
Helse Sør Øst RHF til å gjøre dette  
i et prosjekt som vi kaller «Rehabi-
litering over distanse – gruppe-
basert oppmerksomhetstrening 
(mindfulness) via web for personer 
med cerebral parese og langvarig 
smerteproblematikk». Etter planen 
går derfor Sunnaas i gang med  
en pilotstudie for å prøve ut og 
evaluere klinisk nytte av denne 
typen web-basert behandling. 
Deltakerne skal via egen PC eller 
nettbrett hjemme der de bor, kople 
seg til en lukket gruppe på video-
konferanse og slik få intervensjon 
på nett. Sunnaas har lang erfaring 
med videokonferanse i individuell 
pasientbehandling, men det vil 
være første gang dette gjøres 
gruppebasert.

Rekruttering til prosjektet er i 
gang, og denne gangen forbeholdt 
innbyggere i Helse Sør-Øst. Kurset 
kan passe for personer med lang-
varig smerte og som kan ha utbytte 
av undervisning i en web-basert 
gruppe. Mer om kriterier for å 
kunne delta er beskrevet på  
Sunnaas sine nettsider og i annonse 
i denne utgaven av CP-bladet. n

Se referanser neste side

Fordi smerte ses på som en  
sekun dær tilstand ved CP, kan det 
være potensial for forebygging.  
Når det gjelder intervensjoner,  
har forskning pekt på behov for  
å tilrettelegge for «empowerment» 
og bedre mestringsstrategier for 
den enkelte. I tillegg til eksisterende 
helserettete tiltak og behandlings-
former, med vekt på fysisk trening, 
ønsker man nå et større fokus på  
at hjelp til økt kropps- og selv- 
bevissthet kan hjelpe. Kjennskap  
til egne kroppslige signaler kan  
gi økt bevissthet om kapasitet og 
grenser og gi et bedre grunnlag  
for prioriteringer, tilpasninger  
og bedret balanse mellom aktivitet  
og hvile på en måte som mulig kan 
påvirke smertetilstanden. 

Mindfulness
Mindfulness kan ha et potensial  
for å forene mentale teknikker  
og kroppsbevissthet. Trenings-
formen innebærer å fokusere 
oppmerk somheten på bevisst 
tilstedeværelse her og nå og 
 å styre oppmerksomheten til  
å innta en ikke-dømmende og 
aksepterende holdning. Metoden 
kan på denne måten regulere 
oppmerksomhet og følelser. Yoga 
kan inngå som et element for å  
øke kroppslig bevissthet og tilstede-
værelse. I Norge har vi ofte brukt  
en standardisert metode som kalles 
Mindfulness Based Stress Reduction 
(MBSR) utviklet av den amerikanske 
legen John Kabat-Zinn. Også trening 
i tilstedeværende oppmerksomhet 
(OT) utviklet av den norske legen 
Andries Kroese, som for øvrig 
bygger på MBSR, er mye brukt. 

Det er tre grunnelementer i 
øvelsene i denne tradisjonen:  
Body scan, der oppmerksomheten 
rettes mot ulike kroppsdeler og gir 

MINDFULNESS SOM METODE FOR 

Bedre smerte- og stressmestring
Smerter er den vanligste følgetilstanden ved CP, og så mange som 28–67 
prosent i gruppen har langvarige (kroniske) smerter i en grad som påvirker 
mestring og deltakelse. Trening i tilstede værende oppmerksomhet (mind-
fulness) kan ha et potensial for å påvirke smertetilstanden. Sunnaas syke-
hus HF gjennomførte høsten 2018 en gruppebasert mindfulness-basert  
intervensjon for seks pasienter med CP. 

TEKST: HELENE HØYE / FOTO: SUNNAAS SYKEHUS HF

n KURSINSTRUKTØRENE: Helene Høye 
og Jeanette Folkvord Hartveit fra Sunnaas 
sykehus HF. 

Vi ba våre medlemmer 
sende oss sine bilder 
fra Halloween, og dette 
er de nifse bidragene  
vi fikk! 

Jeg heter Gustav Hovelsrud og blir snart 
åtte år.  Jeg går i tredje Klasse på Hosle 
skole i Bærum. På Halloween var jeg 
Zombie. Jeg har planlagt dette lenge og har 
laget kostymet selv. Jeg var på Halloween- 
fest med alle guttene i klassen. Det var 
skikkelig kult. Vi fikk masse knask. Noen 
steder måtte vi synge for å få godteri. Vi 
gikk til mange kule hus. Folk var greie, og 
det var en skikkelig kul kveld. Gleder meg 
til neste år. Da skal jeg også være Zombie. 

En skikkelig skummel 
Amalie Torjuul (13) på 

Halloween-fest i Fetsund, 
Akershus. 

Ada Holte Johansen (6) 
utkledd som Spagettimonster-

Skye på Skrekkeparkens 
arrangement i Skien.
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CP-KONFERANSEN

 

Neste års konferanse er kalt «Tidlig 
er mulig» og handler om tidlig inter-
vensjon og intensiv trening for å 
gjøre livet med CP best mulig. Vi er 
stolte over å kunne fortelle at noen 
av de fremste forskerne innen 
CP-feltet kommer, og både nasjonal 
og internasjonal forskning står på 
agendaen.

VELKOMMEN TIL CP-KONFERANSEN 2018

«Tidlig er mulig!»
CP-foreningen har gleden av å invitere til årets største fagkonferanse,  
hvor CP-diagnosen står i sentrum. 26. januar samles eksperter fra Australia, 
England og Norge for å snakke om ny forskning og behandling.

CP-KONFERANSEN 

2018 

Tid og sted
Fredag 26. januar 2018 

kl. 09.00–16:15

Oslo Kongressenter

Youngs gate 21

0181 Oslo

Konferanseavgift
Pris for fagfolk og andre  

interesserte: kr. 1200,-.  

Ved påmelding innen  

15. desember kr. 1000,-

Pris for medlemmer av 

CP-foreningen: kr. 800,-

Påmelding
Påmeldingsfrist 22. januar. 

Påmeldingen er bindende.

Påmeldingsskjema finner 

du på www.cp.no. 

PROGRAM

08.15 Ankomst og registrering – lett servering

09.0 Åpning: v/helseminister Bent Høie 

09.05 Early, Accurate diagnosis and Early Intervention in Cerebral Palsy. 
Iona Novak Phd – Cerebral Palsy Alliance, Australia 

09.45 Hva oppnår vi ved nedkjøling av nyfødte med oksygenmangel? 
Professor i nyfødtmedisin, Marianne Thoresen 

10.05 Vil en infeksjon hemme den beskyttende effekten av kjøl-
ebehandling? – en eksperimentell studie. Barnelege Mari Falck, 
nyfødtmedisin OUS 

10.20 Tidlig identifisering av CP med databasert videoanalyse – fra idé  
og mulighet til konkrete forskningsresultater. Lars Adde, PhD, PT, 
Researcher at NTNU 

10.40 PAUSE OG HJELPEMIDDELUTSTILLING 

11.00 Hvor tidlig bør behandling starte? Trening av håndfunksjon, 
kognitiv og språklig stimulering av små barn. Ergoterapeut PhD 
Ann Kristin Elvrum, St. Olavs hospital, NTNU 

11.20 Foreldreadministrert fysioterapi til for tidlig fødte barn fra uke 34. 
Fysioterapeut, PhD Tordis Ustad, St. Olavs hospital, NTNU 

11.45 LUNSJ OG HJELPEMIDDELUTSTILLING 

13.15 Brukererfaringer fra intensiv trening. Marius Raddum,  
far til Live (7)

13.30 Hvor mye kan vi oppnå ved intensiv grovmotorisk trening på kort 
og lang sikt? Gunfrid Størvold, barnefysioterapeut i HABU 
Nord-Trøndelag og PhD-student 

Presentasjon av to intensivtilbud
14:00  PTØ v Kari Hapnes, faglig leder PTØ Norge 

14:15  Interventions and outcomes in children with CP after severe 
neonatal encephalopathy treated with therapeutic hypothermia. 
Sally Jary, Senior Research Associate, School of Clinical Science, 
University of Bristol 

14:45  PAUSE OG HJELPEMIDDELUTSTILLING 

15.05  Når tilbudet oppleves utilstrekkelig – om å finne andre tilbud og 
hva som hadde betydning for vårt valg? Ingvild Skarsem Jonassen, 
mamma til Selma 12 år

15:15  Refleksjoner rundt spesialisthelsetjenestens møte med alternative 
tilbud. Hanne Marit Bjørgås, overlege HABU Stavanger 

15:30  Helsetilbydere lover noen ganger mer enn faglig dokumentasjon 
gir grunnlag for. Hvordan kan vi vurdere nytte og risiko? Hvor  
står stammecellebehandling av CP nå, når det gjelder forskning  
og tilbud? Dr. Joel C. Glover, OUS og UiO 

16:10  Avslutning og vel hjem. Helseminister Bent Høie kommer og 
skal åpne konferansen. 

Den anerkjente forskeren Iona 
Novak kommer helt fra Australia og 
skal holde et innlegg om tidlig 
diagnostisering og intervensjon.  
Fra England kommer seniorforsker 
og fysioterapeut Sally Jary, som skal 
snakke om intensiv trening av barn 
med CP.

I tillegg kommer en hel rekke 
dyktige fagfolk fra Norge og en 
pappa som skal fortelle om sin og 
datterens erfaringer med intensiv 
trening. 

TEKST: HEIDI ØSTHUS ERIKSSEN

Godkjenninger 
•  Konferansen er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med syv timer 

pr. dag som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist  
i allmennhelse, barns helse og somatisk helse.  

•  Konferansen vil også telle til fornyet godkjenning for spesialister.  
•  Fysioterapeuter: Program og kursbevis kan brukes som dokumentasjon 

ved søknad om spesialistgodkjenning.

Oslo Kongressenter 26. januarCP-KONFERANSEN 2018

Tidlig er mulig
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FYLKESLEDERSAMLING

forberedende komitéarbeidet 
(vedtekter og arbeidsprogram)  
fram mot landsmøtet i 2018.

Tradisjonen tro var neste seg-
ment på programmet en runde 
fylkesavdelingene selv hadde 
ansvaret for – nemlig «Fylkes-
lederne har ordet». Her ble det 
erfaringsutveksling etter at fylkes-
leder i Rogaland, Irene Hovland, 
blant annet ba om innspill til 
vellykkede arrangementer som 
trakk mange medlemmer. Det ble 
en fruktbar diskusjonsrunde, og 
hun fikk mange gode innspill.

Etter en appell fra valgkomiteens 
leder, Marte Risan – var det duket 
for presentasjoner om henholdsvis 
regnskap og søknader til Extra 
Stiftelsen.

Sosiale medier
Søndagen var det tid for mer faglig 
påfyll for fylkeslederne, men med 
en litt annen vri en på tidligere 
samlinger. Etter en kort presenta-
sjon av arbeidet med nettsidene  
fikk forsamlingen besøk av en av 
landets fremste eksperter på sosiale 
medier, Webgruppens Nina Furu.  

I dag er Facebook, både hovedsiden 
og fylkessidene, hovedkanalen for 
CP-foreningens nyhetssaker. Håpet 
var dermed at SoMe-eksperten 
skulle klare å motivere både 
administrasjonen og de tillitsvalgte 
til å jobbe mer med sosiale medier 
og ikke minst få tips til hvordan  
innleggene kan nå ut til flere. 

Det var mange gode og nyttige 
tips, og allerede uken etter hadde 
flere av dem blitt tatt i bruk.

Arbeidsplanen er et dokument 
CP-foreningens administrasjon og 
sentralstyre bruker for å planlegge 
og prioritere arbeid og oppgaver  
i foreningen i 2018. Den vedtas av 
sentralstyret, og fylkesavdelingene 
kan komme med innspill. General-
sekretær Eva Buschmann gikk 
igjennom hovedpunktene og 
innspillene i neste års arbeidsplan 
avslutningsvis på søndag.

Fylkeslederne er en engasjert 
gjeng. Det ble mange diskusjoner  
i løpet av helgen og sekretariatet, 
sentralstyret og de tillitsvalgte 
kunne søndag ettermiddag reise 
hjem med litt mer kunnskap og 
inspirasjon i bagasjen. n

 1   FØRSTE REKKE: F.v. fylkesleder i 
Rogaland, Irene Hovland, fylkesleder i 
Vestfold, Ingrid Lang, fylkesleder i Trøndelag, 
Lise Løkkeberg og fylkesleder i Nordland, 
Kristin Gjærde.

 2   PRIMUS MOTOR: Organisasjonsrådgiver 
Kristin Benestad var primus motor for 
fylkesledersamlingen.

 3   APELL: Leder i valgkomiteen Marte 
Risan kom med en sterk appell til fylkes-
lederne om å komme med gode kandidat-
forslag når sentralstyret skal velges på 
landsmøtet i 2018.

 4   NY LEDER: Tor-Helge Gundersen 
overtok i oktober rollen som sentralstyre-
leder etter Nina Neby Hansen. Her ønsker 
han fylkeslederne velkommen til samling.

1

Helgen 3.–5. november møttes lederne for 14 av våre 15 fylkesavdelinger for 
en helgesamling i Lillestrøm. På programmet stod blant annet arbeidsplan, 
erfaringsutveksling, sosiale medier og økonomi.

sju tillitsvalgte fra ulike deler av 
landet og har hatt ansvaret for å 
følge opp organisatoriske vedtak 
gjort på landsmøtet i 2016. Arbeids-
gruppen har møttes jevnlig i 15 
måneder, og rapporten som ble 
framlagt bestod av en rekke råd og 
anbefalinger på viktige organisato-
riske saker til sentralstyret og til det 

42

3

TEKST OG FOTO: HEIDI ØSTHUS ERIKSEN

FYLKESLEDERSAMLING 2017:

Arbeidsgruppens rapport
Lørdag startet med at sentralstyrets 
nye leder Tor-Helge Gundersen 
ønsket velkommen og informerte 
kort om endringene i styret. Der-
etter la organisasjonsrådgiver i 
CP-foreningen, Kristin Benestad, 
frem arbeidsgruppens rapport.

Arbeidsgruppen har bestått av 

Den første helgen i november  
var fylkesledere fra hele landet 
samlet på Lillestrøm for erfaring s-
utveksling og kunnskapspåfyll.  
De tillitsvalgte fikk innsyn i sentral-
styrets og administrasjonens arbeid 
i 2017 og et innblikk i hva det skal 
jobbes med i 2018. 

Erfaringsutveksling og  
faglig påfyll med Facebook-vri
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TUR

 1   STOLT: Maria Therese Kittelsen er stolt 
for hun tok og klarte utfordringen og ble 
med på topptur.

 2   RANDONNEE: Det var mange som var 
med på ransonnee-helg i Jotunheimen. 

 3   UTFORDRER: – Sørg for å tørre å 
drømme. Tørre å feile. Sørg for å falle. Så 
lenge du reiser deg igjen.

2

3

Men jeg følte at dette kan jeg  
klare. På min egen måte. Og  
jeg må ikke opp på det høyeste 
fjellet. Så lenge jeg kan være fri  
i naturen.

For noen er kanskje turen jeg 
gikk til å kimse av. Pinglete. Kort. 
Lett. Kanskje til og med kjedelig. 
Ikke luftig nok. Ikke høyt nok. Ikke 
storslått nok. Men for meg var den 
større enn størst. For meg var den 
tøff, mer enn lang nok – og utford-
rende i lange baner. Jeg smilte fra 
start til slutt. Jeg falt, men jeg sto. 
Og best av alt var at jeg fikk smil 

tilbake. En high five. Oppmunt-
rende ord.

 Sørg for å dele turen med de 
riktige menneskene. Sørg for å være 
ærlig, men samtidig å våge. Sørg for 
å aldri stoppe opp eller gå baklengs. 
Gå alltid fremover. Lengre opp. 
Sørg for å tørre å drømme. Tørre  
å feile. Sørg for å falle. Så lenge du 
reiser deg igjen.

Fjellet venter. Og fjellet er der. 
Fjellet går ingen plass. Fjellet ser 
deg. Fjellet vil alltid bestå. Fjellet  
er ditt. Fjellet er mitt. Fjellet venter. 
Nå. n

  

MARIA THERESE KITTILSEN driver 
bloggen fikktil.no og er i tillegg student, 
danselærer, treningsinstruktør, 
foredragsholder og skribent.
Har såkalt «usynlig» CP og har i tillegg 
til å være kursleder på Storsamling, 
skrevet en artikkel om dette på 
nettsiden. Artikkelen finner du her: 
http://www.cp.no/om-oss/ung- 
voksen/usynlig-cp/

Å være på tur med de andre fjell-
vante, er ikke alltid bare lett. Jeg 
har vært livredd for å prøve nye 
ting, redd for å falle. Men i det siste 
har jeg begynt å tørre, der det er 
rom. I våres var jeg med på en 
randonnée-helg i Jotunheimen.  
Hvis noen hadde fortalt meg for 
noen år siden at jeg skulle være 

med på noe sånt, hadde jeg nok  
rista på hodet og ledd. Jeg hadde 
aldri trodd at jeg skulle få det til. 
Men jeg gjorde jeg – og skrev en 
tekst om det etterpå. 

I dag gikk jeg min andre topptur. 
Et år siden første gang. Sist var jeg 
så stolt som jeg aldri før har vært,  
da jeg sto på toppen av Bitihorn.  

Jeg tror nesten jeg var like stolt i 
dag. Fordi jeg turte. Selv uten følge 
av Georg fra Beitostølen helsesport-
senter. Stolt over at jeg ble med på 
rando-helg. I dag følte jeg meg  
også fri. Fri i meg selv og i snøen. 
Det betyr ikke at det ikke var 
frustrerende å falle i hver sving 
eller at jeg ikke ble utslitt som få. 

1

TEKST OG FOTO: MARIA THERESE KITTILSEN

Topptur = Opptur
Fjell og tur er alt for meg. Det får meg til å føle meg fri, men det kan  
også få meg til å føle meg så uendelig liten og svak. 
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SOMMERLEIR 2018

Aktiviteter som fisking, bading, 
båtturer, ridning, dans, diskotek og 
film er noen av de ulike tingene du 
kan være med på hvis du vil. 

Hjelp
Mange av deltakerne på CP-forenin-
gens leirer trenger hjelp til ulike 
ting. CP-foreningen ansetter egne 
hjelpere som er med gjennom hele 
leiroppholdet. Hjelperne er ansvar-
lige, unge og entusiastiske. På CP- 
foreningens sommerleirer skal  
alle få den nødvendige praktiske 
hjelpen de trenger for å kunne delta 

på det de ønsker. Det er deltakernes 
innmeldte behov for hjelp som 
avgjør antallet hjelpere. Det betyr at 
det er svært viktig at du beskriver 
ditt hjelpebehov så konkret som 
mulig på søknadsskjemaet. 

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. februar 2018. 
Søknader mottatt etter fristen vil 
ikke bli tatt i betraktning. Dersom 
du er i tvil om du skal delta eller 
ikke, oppfordrer vi deg til å søke. 
Dersom du ser at du ikke kan delta, 
kan du svare nei hvis du får tilbud 

om plass. Dersom du får plass og 
ikke kan delta, må du så fort som 
mulig gi beskjed om at du ikke tar 
imot plassen.  

NB! Påmeldingen er bindende  
når egenandelen er betalt. Dersom 
du trekker deg senere, vil du ikke  
få refundert den innbetalte egen-
andelen. 

Søknadsskjema 
Søknadsskjema finner du på www.
cp.no/tilbud-til-deg/sommerleirene/ 
eller ved henvendelse på e-post: 
post@cp.no eller telefon: 22 59 99 00.

Nå kan du søke plass  
på sommerleir i 2018

TEKST: SEKRETARIATET

FOTO: HELLE GANNESTAD 

Cerebral Parese-foreningen gjør  
oppmerksom på følgende: 
• Det er ikke medisinsk personale  

til stede på leirene. 
• CP-foreningen tar ikke ansvar  

for deltakere som har spesielle 
medisinske behov eller som  
trenger personlig tilsyn 24 timer  
i døgnet. 

• Gjennomføringen av leirene  
er under forutsetning av at CP- 
foreningen også i 2018 mottar 
offentlige midler til dette bruk. 

• Hvis det er flere søkere enn plas ser, 
vil nye søkere bli prioritert. 

LEIR FOR BARN OG UNGE
• For deg som er mellom 10 og 18 år.  

(Du kan delta til og med det året  
du fyller 18 år.) 

• Leiren er på Risøya Folkehøyskole,  
som ligger helt ute ved kysten  
i Tvedestrand kommune. 

• Leiren gjennomføres i uke 25 og uke 26. 
• Deltakerne ankommer Risøya torsdag  

21. juni. Hjemreise fra leiren er lørdag  
30. juni innen klokken 12. 

LEIR FOR UNGE VOKSNE
• For deg som er mellom 19 og 25 år. 
• Leiren gjennomføres på Eidene senter  

på Tjøme 16.–25.juli. 
• Deltakerne kommer etter klokken 15 

ankomstdagen og reiser hjem før  
klokken 12 avreisedagen. 

Å være på sommerleir betyr fellesskap og sosialt samvær. Her blir du kjent 
med nye venner og kan treffe igjen gamle venner. 

LEIR FOR VOKSNE
• For deg som er over 25 år.
• Leiren gjennomføres på Eidene 

senter på Tjøme 26. juli–4.august. 
• Deltakerne kommer etter klokken 15 

ankomstdagen og reiser hjem før  
klokken 12 avreisedagen. 

FELLES FOR LEIRENE 
Du må være medlem av Cerebral 
Parese-foreningen for å kunne delta 
på sommerleirene våre.

EGENANDEL
Hver deltaker betaler 5500 kroner  
i egenandel.

Søknadsfrist 
1. februar
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blant annet at også barn og unge 
med CP GMFCS grad 1 og 2 har  
store smerter og at dette i stor  
grad påvirker både livskvalitet  
og psykisk helse. 

Psykolog Helene Høye ved 
Sunnaas Sykehus la frem resul-
tatene fra et nylig gjennomført 
prosjekt hvor mindfullness var 
brukt for å blant annet lindre 
smerte hos voksne med CP. Kun 
seks personer deltok i prosjektet,  
så prosjektet skal videreføres for  
å få et større utvalg. Helene Høye 
skriver mer om dette prosjektet  
på side 22.

Dag 1 ble avsluttet med et  
enga sjerende innlegg fra den 
svenske paralympicsutøveren  
Fia Fjelddahl. Hun deltok i seiling  
i Paralympics 2016 i Rio, Brasil,  
og fortalte sammen med sin  
fysioterapeut Linda Rahm om  
veien dit. 

Dag 2 startet også i plenumsalen, 
men allerede før lunsj delte for-
samlingen seg opp i mindre grupper 
og deltok i ulike parallelle kurs. 
CP-foreningen valgte å delta på 
kurset «Mening og mestring»,  
hvor blant annet psykolog i den 
danske Spastikerforeningen,  
Klaus Christensen, foreleste om  

sitt arbeidsprosjekt. Det handler  
i stor grad om hvilke tilpasninger 
som kan gjøres for at personer med 
CP skal kunne delta i arbeidslivet  
og være i jobben lengst mulig. 

«Usynlig CP»
Siste del av dag 2 var kanskje den 
meste interessante, sett med norske 
øyne. Arrangørene hadde nemlig 
invitert Maria Mikkelsen, medlem  
i CP-foreningen, til å snakke om 
hvordan det er å leve med «usynlig» 
CP. Sammen med leder i norske 
CPOP, Reidun Jahnsen, snakket de 
om hvilke utfordringer de som har 
CP «av og til» møter i hverdagen. 
Innlegget skapte stor interesse,  
og Maria fikk flere spørsmål fra 
publikum. Både fra fagpersoner  
og fra andre med CP. På sin blogg 
www.fikktil.no forteller hun at 
responsen etter innlegget var veldig 
positiv og at mange sa at de hadde 
fått øynene opp for et nytt og viktig 
perspektiv.

Hvorfor er det viktig at CP- 
foreningen deltar på slike arrange-
menter?

– Vi ønsker å holde oss oppdatert 
på forskning og fagutvikling. 
Oppfølgingsprogrammene i de 
nordiske landene samarbeider,  

og det er nyttig for oss å være til 
stede også. Vi kan knytte kontakter 
og få ideer som vi kan ta med hjem, 
sier generalsekretær i CP-forenin-
gen, Eva Buschmann.

Hun synes det var mange gode 
innlegg, men vet godt hva hun 
synes var mest matnyttig. 

– Det viktigste jeg tok med  
hjem denne gangen, er en bedre 
oversikt over arbeidet med opp-
følging av voksne i Sverige. Det er 
vårt mål å få videreført oppfølgings-
programmet til å gjelde voksne  
også i Norge. n

 1   NORSK BIDRAG:  Leder for CPOP  
i Norge, Reidun Jahnsen, og student  
og skribent, Maria Kittilsen, holdt et  
engasjerende innlegg om «usynlig» CP  
på den svenske konferansen.

 2   FULLSATT: Det var rekordhøy  
deltakelse for den svenske konferansen  
med over 600 deltakere.

2

CPUP er et motorisk oppfølgings-
program for CP på lik linje med 
norske CPOP og muliggjør at barn 
og ungdom med diagnosen følges 
opp systematisk. Gjennom tidlig  
og systematisk oppfølging ønsker 
man å forhindre alvorlige skader  
i forbindelse med cerebral parese 
og samtidig å øke kunnskap og 
styrke kompetanse på tvers av 
faggrupper.

Internasjonal møteplass
CPUP-dagarna i Sverige arrangeres 
én gang i året og er en internasjonal 
møteplass for alle involverte i 
programmet – leger, nevrologer, 
psykologer, fysioterapeuter, ergo-
terapeuter m.fl. Det var deltakere 

fra Norge, Danmark, Sverige, 
Finland, Belgia og Island – og i år 
var det rekordhøy deltakelse med 
over 600 oppmøtte. 

Konferansen startet med at 
representanter fra oppfølgings-
programmet i de nordiske landene 
presenterte de viktigste funnene i 
sine årsrapporter. Leder for CPOP  
i Norge, Reidun Jahnsen, presen-
terte de norske tallene og funnene. 
Hun fremhevet blant annet tall som 
viser at det i de siste årene har vært 
færre som får CP-diagnosen og at 
det er færre som får de alvorligste 
gradene av CP. Gruppen med 
GMFCS 1–2 øker. Lignende funn  
er gjort i våre naboland.

CP-foreningen tok kontakt med 

flere av forskerne som holdt innlegg 
om sine studier, slik at det er gode 
muligheter for at vi kan presentere 
internasjonale studier i fremtidige 
numre av CP-bladet og på nettsiden 
www.cp.no.

Parallelle kurs
I tillegg til spennende internasjonal 
forskning, bidro våre «egne» 
fag personer med flere innlegg.  
Et av de parallelle kursene var 
helnorsk, med Kjersti Ramstad  
og Helene Høye i spissen. Kjersti 
Ramstad er overlege ved Barne-
avdeling for nevrofag ved Oslo 
universitetssykehus og snakket om 
CP, mental helse og livskvalitet hos 
barn og unge med CP. Studier viser 

TEKST OG FOTO: HEIDI ØSTHUS ERIKSSEN

– Viktig å holde seg oppdatert  
på forskning og fagutvikling
Over 600 nordiske fagpersoner innen CP-feltet var samlet til konferansen 
«CPUP-dagarna» i Göteborg den 9. og 10. oktober. Konferansen ble  
arrangert av det svenske oppfølgingsprogrammet for cerebral parese.  

1
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HVA SKJER?

HVA SKJER?
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 1. februar, så omtaler  
vi tilbudene i CP-bladet 
nummer 1–2018.

NOVEMBER 
DESEMBER

JANUAR
FEBRUAR

MARS
APRIL

MAI
JUNI
JULI

AUGUST
SEPTEMBER 

OKTOBER 
Alle oppholdene ved VHSS er 
kostnadsfritt, og man kan søke  
på opphold også om man bor 
utenfor Nord Norge.

 
Friluftsopphold vinter  
for barn og unge 
Tidsrom: 14.–23. mars 2018

Mål: Oppholdet har som målset-
ting å gi deltakerne kunnskaper, 
erfaringer og positive opplevelser 
med varierte friluftsaktiviteter 
vinterstid. 

Målgruppe: Barn/ungdom fra  
ca. 10 til 20 år med funksjons-
nedsettelse. 

Søknad: Søknad fremmes  
gjennom helsepersonell.  
Søknadsskjema kan lastes ned  
fra våre nettsider www.vhss.no 

Kostnader: Oppholdet er  
kostnadsfritt. Ledsager kan  
etter folketrygdloven § 9-13  
søke om opplæringspenger  
under oppholdet.

Info om oppholdet: Et habili-
terings opphold hvor du i trygge 
omgivelser får prøvd ut varierte 
friluftsaktiviteter. De første dagene 
av oppholdet prøver vi ut ulike 
aktiviteter og blir godt kjent før 
selve friluftsoppholdet starter. 
Under oppholdet er vi på dagsturer 
og en overnatting ute. 
 
 
Aktivitetshjelpemiddelopphold 
vinter 2018 for barn og unge
Målgruppe: Barn og ungdom  
fra fire år med ulike funksjons-
nedsettelser.
 
Mål: Økt aktivitet på vinteren for 
barn/unge med ulike funksjons-
nedsettelser gjennom utprøving, 
tilpasning og opplæring av  
aktivitetshjelpemiddel. 

4.–9. februar: Opphold med fokus 
på akeutstyr og pigging på snø og is 

11.–16. februar: Opphold med 
fokus på sittende alping (sitski)

Man kan søke om plass kun den ene 
uken eller begge, dersom en ønsker 

Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS)  

å prøve både pigging og alpint. 
Barn og ungdom innvilges med 
to ledsagere for å gi begge 
foresatte opplæring i bruk av 
utstyret.

 
Aktivitetshjelpemiddelopphold 
vinter 2018 
for unge voksne og voksne
Tidsrom: 28.01–02.02

Mål: Målsetting for oppholdet  
er økt aktivitet om vinteren for 
personer med funksjonsned-
settelser gjennom utprøving  
og tilpasning av aktivitets-
hjelpemidler. 

Aktivitetshjelpemiddelopp-
holdet fokuserer på tilpasning  
og bruk av ulike aktivitetshjelpe-
midler for snø og is, sitski (egen-
styrt og ledsagerstyrt), biski 
(ledsagerstyrt), spesielle akebrett, 
langrennspigging, muligheter for 
å prøve pigging på is.

Målgruppe: Unge voksne og 
voksne med ulike former for  
nedsatt funksjon.

Gruppeopphold for unge voksne 
(18–30 år)
BHSS tilbyr gruppeopphold for unge 
voksne i alderen 18–30 år gjennom 
hele året. Målgruppen er unge 
voksne med funksjonsnedsettelser 
som fysisk og sosialt kan gjøre seg 
nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. 
BHSS kombinerer bruk av tilpasset 
fysisk aktivitet med medisinsk, 
pedagogisk og sosial faglig veiledning 
og oppfølging.

Det overordnede målet med det 
intensive rehabiliteringstilbudet  
for unge voksne er å skape grunnlag 
for økt aktivitet og deltakelse i eget 
lokalmiljø samt å opprettholde/ 
bedre brukerens funksjonsnivå.  
Vi ønsker at unge voksne med funk-
sjonsnedsettelse skal møte jevn-
aldrende i tilsvarende situasjon.

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS)
Oppholdet er kostnadsfritt for 
brukere med rett til re-/habilitering 
hos oss. 

Perioder for opphold vinteren
3.–27. januar 2018
30. januar–17. februar 2018
13. mars–7. april 2018

Henvisning/søknad
Brukere mottas etter søknad fra 
lege. For mer informasjon om 
henvisning/søknad, se:  
www.bhss.no/henvisningsoeknad

Mer informasjon
Beitostølen Helsesportsenter, 
Legekontoret
Tlf.: 61 34 08 00
E- post: legekontor@bhss.no
Hjemmeside: www.bhss.no

Gruppeopphold for CP-rammede
6. –27. mars 2018
6.– 27. november 2018
Det er plass til åtte deltagere. 

Unicare Steffensrud Rehabiliteringssenter  
Mer informasjon om oppholdet 
finnes på hjemmesiden;  
www.steffensrud.no/gruppeopphold.

Unicare Steffensrud har gruppe-
opphold for CP-rammede to ganger  
i året. I tillegg har vi individuelle 
opphold.

Se våre Facebook-sider 
«Cerebral Pareseforeningen i Norge»

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Noe å 
fortelle?

Send oss e-post: 
post@cp.no
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TRØNDELAG 

Ungdomsweekend i Åre 

For fjerde år på rad reiste ungdoms-
gruppa i CP-foreningen Trøndelag 
til Holiday Club i Åre.

Vi er veldig fornøyde med at 
stadig flere unge velger å bli med  
på denne samlingen. I 2014 var det 
fem deltagere, i 2015 seks deltagere, 
i 2016 ti deltagere og i 2017 tolv 
deltakere pluss ledsagere. I alt telte 
vi 31 stykker med ledsagere og 
arrangører. Ungdommene var i 
alderen 14–17 år denne gangen.

De fleste kjørte til Åre, men noen 
kom også med tog. Fredag kveld var 
det felles middag på O’Learys.

Lørdag morgen var det frokost 
før kreativ likemannssamling for 
ungdommene startet. På kreativ 
likemannssamling fikk de i oppgave 
å lage kahoot. De jobbet i grupper 
eller hver for seg om de ønsket det. 
Alle fikk i oppgave å lage minst ni 
spørsmål, tre om CP-foreningen 
eller diagnosen, tre om Trondheim 

og tre av valgfri kategori. De fikk to 
timer på seg, og ungdommene jobbet 
iherdig hele tiden. De måtte google  
og tenke hardt for å finne på spør s-
mål, da det var resten av ungdom-
mene, ledsagere og foresatte som 
skulle testes etterpå.

Det ble mange artige og kreative 
spørsmål. Noen var ekte lurespørsmål, 
hvor samtlige svarte feil. Vi brukte 
godt over en time på å komme oss 
igjennom alle spørsmålene. Det ble 
Jesper og pappa Terje som stakk av 
med seieren på flest riktige svar.

Da vi var ferdig, ble det felles  
lunsj og så noen timer fri til å bruke  
i bassenget eller å gå på shopping  
for dem som ønsket det. Før middag 
spilte vi bowling i to timer. Middag 
ble inntatt på O’Learys lørdag også.

Søndag var det fritt frem, noen 
badet, noen shoppet og noen  
spilte bowling før felles lunsj og 
hjemreise. n

oss om frivillighetssentralen i 
Stordal. De har faste aktiviteter 
hver måned for dem med nedsatt 
funksjonsevne. Hver tredje uke 
arrangeres det treff med musikk  
og disco, brettspill, fotball og film. 
En stor takk til henne for innsatsen, 
til Hallgeir Hove for at vi ble så 
godt tatt vare på og for gaven vi 
fikk: T-shirt & buff.  

Tilbake på hotellet ble det 
servert lunsj før noen av delta-
gerne møttes ute for å sitte på  
med en stor ATV og inspisere 
lavvoen, mens andre tilbrakte  
noen timer på rommet. Lørdagens 
middag var om mulig enda bedre 
enn dagen før. I tillegg til maten 
fikk vi servert musikk og sang av 
vertskapet. 

På oppholdsrommet ble det 
arrangert Kahoot resten av 
kvelden. Veldig populært og 
koselig, både barn og voksne fikk 
tilbringe tid sammen i blandede 
Kahoot-lag. 

Søndag var det avreise etter 
frokost, både barn og foreldre 
hadde et flott opphold og en 
opp levelsesrik helg. n

MØRE OG ROMSDAL 

CP-treff på Blåtind Hotell  

hoppepute/air track, minigolf, 
bordtennis og flere andre poster.  
I etasjen over holdt skytegruppen 
til. Her fikk de som ville, prøve å 
skyte. Noen hadde prøvd før, mens 
for andre igjen var dette første 
gang. 

Mange timer gikk, mens vi fikk 
utfordre oss på forskjellige poster. 
Innimellom aktivitetene ble det 
servert vafler og kjeks, saft og kaffe.  

Bjørg Jacobsen holdt foredrag for 

Helgen 15.–17. september hadde  
CP foreningen i Møre og Romsdal 
medlemstreff på Blåtind Hotel i 
Stordal. 

Ni familier hadde meldt seg på, 
og fredag kveld møtte alle opp på 
hotellet til en utrolig god middag. 
Noen av medlemmene kjente 
hverandre fra før, mens andre ikke 
hadde møttes. Vertskapet sørget for 
en fantastisk lun og god atmosfære 
rundt middagsbordet. 

 1   GLAD GJENG: Her er hele gjengen 
samlet i gymsalen.

 2   TIL TOPPS: Klatregruppa med dyktige 
instruktører.

 3   MORO: Klatring er moro for store og 
små.

 4   OPP, OPP, OPP: Det var mye aktivitet  
i den store klatreveggen.                  

1

2 3 4

ROGALAND 

Bowlingtreff 
Søndag 22. oktober arrangerte 
CP-foreningen bowling på Stadion 
Bowling på Bryne. 29 medlemmer 
var samlet for en kveld med bow-
ling, slush, hamburger og pommes 
frites. Arrangementet var en stor  
hit for både store og små, og fylkes-
avdelingen skal absolutt gjøre dette 
flere ganger! n

Etter middag samlet alle seg i 
oppholdsrommet, hvor vi fikk 
anledning til å bli bedre kjent.  
Knut Sivert bidro til sang og gitar-
spilling utpå kvelden, en perfekt 
start på helgen med andre ord. 

Lørdag formiddag var det avreise 
til Stordal Skule. Der ble vi mottatt 
av klatregruppen og skytegruppen  
i Stordal. Her var det satt opp flere 
forskjellige aktiviteter. I gymsalen 
var det klatring med instruktør, 
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VEST-AGDER 

Solgården – verdens beste venneplass

vil være gode ambassadører for  
å være med på å gi en fantastisk 
ferie for alle.

Ordentlig luksus!
Familien Wrånes Visser reiste for 
aller første gang til Solgården denne 
høstferien, Silja (6), Emma Torine 
(9), Mari (12) samt pappa Roald og 
mamma Siri. 

På spørsmål om hvordan denne 
ferieturen har vært, forteller 
mamma Siri:

– Tidligere har vi vært vært en 
mer typisk «Danmarks-familie»,  
da friheten med bil og muligheten 
til å styre selv har vært mer fris-
tende for oss. Emma Torine har CP, 
og bare tanken på lange timer på fly 
med helt sikkert flyets fineste fruer 
akkurat foran OSS, har fått svette-
perlene i panna til å piple bare  
ved tanken! Derfor var det for de  
to yngste barna våre aller første 
gang de «kjørte fly», da flyet lettet 
fra Kjevik flyplass!

2 3

1

 1   REKORD: Det var rekordmange  
deltakere på høstens tur. Her er hele 
reisefølget samlet.

 2   SANG OG MUSIKK: Pia og Elisabeth 
sang en nydelig sang og Vegard supplerte 
med toner fra keyboardet.

 3   I FARTA: Familien Wrånes Visser i full  
fart på flyplassen.

– Det var stor stas og for et nydelig 
reisefølge! Det å lande i Alicante,  
og så gå ned trappa fra flyet og rett 
inn i en buss som så fraktet deg til 
Solgården, hvor et varmt personale 
ønsket deg velkommen og noen 
timer senere kom med bagasje på 
leilighetsdøra, var bare ordentlig 
luksus! 

– Underholdningen hver kveld 
ble et samlingspunkt, og vi fikk en 
smakebit på den spanske kulturen 
både i form av dans og sang. 
Nydelig og variert mat, og bare det 
å ikke måtte tenke på hva og når vi 
skulle spise – det var ferie det! For 
ikke å snakke om både tilberedning 
og rydding. Dessuten var det herlig 
å spise offentlig uten å tenke på at 
vi var noe mer spennende å se på 
enn noen andre rundt oss! 

– Det var flott å ha med noen 

gjort det mulig for mange å være 
med til tross for ulike helsemessige 
utfordringer, behov for tilrettelagt 
utstyr og så videre.

Denne ferieturen har mange 
aspekter som er viktige. Det å få 
reise på ferie med familie og venner 
til et trygt sted, gjør at vi får mye tid 
til sosiale aktiviteter. Familier blir 
bedre kjent med hverandre, og ikke 
minst er søskenfellesskapet viktig. 
Funksjonsfriske søsken opplever  
at andre familier har det som dem. 
Det er flere søsken som assisterer 
barna med tilrettelagte aktiviteter 
og de er en viktig ressurs i inklude-
ring, kommunikasjon, samhold og 
mestring under hele oppholdet på 
Solgården. Man knytter uvurderlige 
vennskap med andre familier, 
søsken og barn. Dette er et fantas-
tisk likemannsarbeid for alle! Det 
samme må nevnes for dem som er 
med som profesjonelle assistenter 
og ledsagere. De reiser hjem med 
unik kompetanse i bagasjen sin og 

ringrever som hadde vært på 
Solgården før, som kunne vise oss 
veien til stranda (som var helt topp 
med rulletrapper helt ned til 
stranda), tipset oss om kjøpesentre, 
marked og så videre. Resepsjonen 
var selvsagt også behjelpelig med 
det.

– En liten strek i regninga var det 
med 4 timer på flyet i Alicante før 
det lettet på grunn av flystreik i 
Frankrike, men humøret var topp 
uansett, og ekstra stor jubel blant 
barna fordi det ble skolefri dagen 
etter når det ble så sen hjemkomst»

Familien trivdes så godt at de 
gleder seg til å komme tilbake.

Fast uke på Solgården
Det er ekstra gledelig at Solgården 
nå har valgt å sette opp denne 
høstferieturen i sin kalender fast. 

Turene i 2019 og 2021 er allerede 
styrebehandlet og vedtatt. Det betyr 
mye for foreningene og for våre 
medlemmer som allerede kan 
begynne å planlegge neste tur. 

Vi håper at mange medlemmer 
får anledning til å være med på 
flere av disse turene og oppfordrer 
andre fylkesavdelinger til å få til det 
samme. Dere vil ikke angre! n

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. Bidrag kan  

nå også betales med Vipps til nummer 97339.

OBS! Personnummer til giver MÅ opplyses på giroen – ellers faller 

grunnlaget for fradraget bort!

SKATTEFRADRAG PÅ GAVER

For fjerde gang arrangerte Cerebral 
Parese-foreningene i Agder tilrette-
lagt familietur til Solgården i 
Spania. 110 personer i alle aldre 
reiste i et fullsatt fly fra Kjevik 
flyplass i Kristiansand denne  
første uken i oktober 2017.

 Dette var ny rekord for høstferie 
til Solgården, siden den første 
ferieturen i 2011!

Solgården er et feriesenter på 
den spanske solkysten, som er eid 
og drevet av en norsk stiftelse med 
formål å gi ferietilbud til menne-
sker med funksjonsnedsettelse og 
deres familier. Det er et populært 
reisemål, og Solgården har etter 
hvert blitt kjent som et godt sted  
å være for alle.

Cerebral Parese-foreningen i 
Vest-Agder har sammen med HBF 
Kristiansand og Omegn jobbet 
aktivt og målrettet for å skape en 
tradisjon for en familietur i høst-
ferien annethvert år med direktefly 
fra Kjevik til Solgården. Dette har 
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Fra den 22.august til den 16. septem-
ber var vi en gruppe på 11 voksne 
med CP fra fylkesavdelingene i Oslo 
og Akershus, Buskerud og Vestfold 
som hadde opphold på Beitostølen 
Helsesportsenter. I tillegg var fem 
voksne personer med andre diag-
noser med på oppholdet.

VESTFOLD

Opphold på Beitostølen Helsesportsenter 

De første dagene gikk til innsjekk, 
velkomstmøte og omvisning. Så 
måtte alle gjennom legesjekk, møte 
med fysioterapeut og teamleder. 
Dette ble brukt som grunnlag for 
oppsettingen av det individuelle 
treningsprogrammet. Alle kunne 
komme med egne ønsker ved-

rørende sitt eget treningsprogram. 
En rullerende plan med daglige 
variasjoner gjennom hele uken ble 
utarbeidet.

Treningsaktiviteter
Det var utprøving av ulike typer 
sykler. I tillegg var det fysioterapi, 

TROMS 

Gøy på Vitensenteret  
for store og små 

Lokalavdelingen i Troms hadde det 
gøy på det Nordnorsk vitensenter  
i oktober. Besøket begynte i Plane t-
ariet hvor de 28 store, mellomstore 
og små medlemmene fikk se den 
spektakulære nye filmen om hva 
nordlyset er. Filmen ble vist på 
Norges største planetarieskjerm. 

Det var lærerikt å lære om 
hvordan nordlyset blir til, og de 
fantastiske bildene som ble presen-
tert, gir grunn til stolthet over dette 

naturfenomenet. Vi tok oss tid til  
å spise litt pizza og prate sammen 
underveis mellom gøyale aktiviteter 
i selve vitensenteret. 

Dagen gav rom for å lære mye 
nytt om fysikk og kjemi. Barna fikk 
lage kjemiske kunstverk, og de 
flotteste «nordlys-bildene» ble 
skapt. 

Vi hadde flere tilreisende fra 
andre deler av fylket, som det var 
trivelig å se igjen. n

ridning, roing, padling, svømming, 
gym i varmtvannsbasseng, apparat-
trening, turgåing, yoga, boccia,  
aktiviteter med ball i sal m.m. 

Aktiviteter på fritid
Aktivitetene var luftgeværskyting  
på blink, boccia, lærarbeid, smykke-
laging, maling, svømming, sying, 
strikking, quiz, sang, bingo og ulike 
turer. Flere av de nevnte aktivite-
tene var sammen med andre  
grupper også. 

Diverse muligheter
Muligheter for å få time med  
ergoterapeut og sosionom kan  
være viktig, når man skal legge  
opp veien videre etter hjemkomst  
i forhold til tjenester og hjelpe-
ordninger i hjemkommunen. 

Foredrag
Det var gode foredrag om kosthold, 
trening og aktivitetslære. Vi hadde 
samtaler med Reidun Jahnsen, som 
blant annet har forsket på voksne 
med CP og har en liten forsker-
stilling på Helsesportsenteret. 

Turer
En dag ble det arrangert en tur  
til «Bamseli», hjemmet til Erling 
Stordalen. Anne Guri, niesen til 
Stordalen, som arbeider på Beito-
stølen, fortalte om starten av  
senteret og livet hans. Vi hadde  
med medbrakt lunsj, og denne  
turen ble en fin opplevelse.

Den siste dagen ble det tur til 
Østre Heddal støl, Beitostølens 
Venners årlige tur. Noen av oss  
red hest halve veien, noen tok buss, 
noen syklet og noen gikk. Grillmat 
med tilbehør, saft, kaffe og kaker  
ble servert. Det var flott vær den 
dagen. Venneforeningen arrangerte 
hygge kveld med underholdning, 
konkurranser, kaker og kaffe.

Takk for et fint drøye treukers 
opphold. En stor takk til alle instruk-
tører, medhjelpere med flere. Et 
lærerikt opphold for alle parter. 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
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KONTAKTINFO

Sekretariatet Fylkesavdelinger

Avdeling Oslo og Akershus
Leder: Trond Espen Hansen 
Hvalsenga 8, 1900 Fetsund 
Telefon: 90 41 03 00 
E-post: styreleder@cpoa.no

Avdeling Rogaland
Leder: Irene Hovland 
Havnevegen 11, 4056 Tananger 
Telefon: 98 85 04 50 
E-post: irenehovland69@gmail.com

Avdeling Telemark
Leder: Frank Robert Hübenbecker
Havevegen 4 A, 3725 Skien
Telefon: 907 37 337
E-post: frhuben@online.no

Avdeling Troms 
Leder: Tanja Steen 
Maskinistveien 10, 9014 Tromsø 
Telefon: 92 20 10 06
E-post: tansteen@gmail.com

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
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

Laila Pedersen
Finnmark 
E-post: lailapedersen@hotmail.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

Heidi Østhus Erikssen 
Redaktør/ 
informasjonsrådgiver
E-post: heidi@cp.no
Telefon: 936 43 750

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. 
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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. 
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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: Tromsø 
Født i 1990
I jobb
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, ett 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
Pensjonist
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


