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Rom for alle
Det nærmer seg sommer med stormskritt når jeg skriver disse ordene. Og 
når du sitter med dette bladet i hendene, har vi allerede tatt et godt steg inn  
i årets første sommermåned. Vi er mange som ser frem til en sommer helt 
uten restriksjoner. Jeg tror likevel det kan være lurt å huske på at den enkelte 
må få komme tilbake til hverdagen på sin måte og i sitt tempo. Pandemien 
har vart lenge, og den har endret mye for mange. For noen er den for lengst 
et tilbakelagt kapittel, mens andre fortsatt ønsker å holde avstand, ta på seg 
et munnbind eller være forsiktige på andre måter – og vi må ha plass til alle. 

I mars ble vår andre digitale CP-konferanse arrangert, som vanlig med et 
innholdsrikt og variert program. Deltakerne, som var fra hele Norden, fikk  
se faginnlegg og brukerinnlegg, praksiseksempler og panelsamtaler. General-
sekretær Eva Buschmann beskrev disse to dagene som et krafttak for 
kunnskap. Det kan du lese mer om på s. 10.

Hele 75 deltakere var samlet, da vi arrangerte fysisk landsmøte i Bodø, den 
første helgen i mai. Gleden over å endelig kunne møtes fysisk igjen på denne 
måten, var stor, og helgen var preget av god stemning og gode diskusjoner. 
Reportasje fra landsmøtet finner du på s. 5. Et nytt sentralstyre ble valgt for 
perioden 2022–2024, og medlemmene blir presentert på s. 8.

I portrettintervjuet på s. 18 blir du kjent med 33 år gamle Sandra Christin 
Fosmo, som først fikk vite at hun har CP det året hun fylte 30 år. Utfordrin-
gene har hun hatt hele livet, men det skulle ta lang tid før hun ble  
tatt seriøst i helsevesenet. Da diagnosen ble satt, begynte 
brikkene å falle på plass. I dag opplever hun at hun 
har den kunnskapen og de verktøyene hun trenger 
for å ta hensyn til seg selv og ha en god hverdag.

I dette nummeret får du også et lite gjensyn med 
tidligere redaktør Heidi, som hadde sin siste 
arbeidsdag i foreningen i mars. Hun har  
alle rede kastet seg over spennende arbeids-
oppgaver i ny jobb, og jeg er tilbake som 
redaktør i CP-foreningen. 

Hva ønsker du å lese om i CP-bladet  
fremover? Send meg gjerne en  
e-post med dine innspill på  
charlotte@cp.no.

God lesning og god sommer!

Charlotte Åsland Larsen , 
redaktør

ARTIKLER 
Generalsekretæren har ordet  . . . . . .  4 

Landsmøtet 2022:  
– Deilig å være sammen igjen  . . . . . . . 5

CP-konferansen 2022:  
Krafttak for kunnskap!  . . . . . . . . . . . . . . 10

Stor interesse
for Storsamlingen  . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Tusen takk for solid innsats, Heidi! .  .   24

Leserbrev .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   26

Ny barnebok om Sivert  . . . . . . . . . . . . .  34

Nå kan førskolebarn i alle  
helseregioner
henvises til PIH Multi!  . . . . . . . . . . . . . .  35

CPU
Arbeidshelg for CPU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

CPU på landsmøtet  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Innlegg om voksenrehabiliteringen  
på CP-konferansen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

PORTRETTET
Fikk vite om diagnosen i voksen
alder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

FAG
Førskolebarn med cerebral parese: 
Noen viktige sider ved livet
til barnet og familien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   28

FRA FYLKESLAGENE
Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Vestland.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   37

Østfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

Agder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 

KONTAKTINFORMASJON 
Likepersoner.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40 
Sekretariatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 
Fylkeslagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 

Sentralstyret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

5

Innhold
God 

lesning!

24

34

10



4 5CP-BLADET 2 – 2022 CP-BLADET 2 – 2022

LANDSMØTETGENERALSEKRETÆREN HAR ORDET

Arbeid mot diskriminering

Kontakt oss 
via vår Facebook-side 

eller på e-post: 
post@cp.no.

TEKST: ANITA HANKEN
FOTO: EVA BUSCHMANN OG ANITA HANKEN

Det går mot sommer og ferietid. Vi er 

kjempeglade for at vi kan arrangere 

sommerleir som før pandemien. Det skal  

bli virkelig gøy å ses igjen. Å nyte sommer-

dagen sammen, kjenne sol og sjø og 

sommerregn på kroppen og bare være 

sammen. Det har vi savnet. 

En ny krise har dessverre overtatt nyhets-

bildet med krigen i Ukraina. Det kommer  

nå flyktninger til Norge, og noen av barna 

har CP eller andre funksjonsnedsettelser. 

Myndighetene sier det er en helt ny 

situasjon, at det kommer familier 

bestående av mor og barn, mens far er 

igjen for å forsvare hjemlandet. Vi kjenner 

oss alle berørt og ønsker å hjelpe. Vi har 

allerede mottatt noen henvendelser og 

forsøker å gi informasjon om deres 

rettigheter. De som har flyktet fra krigen i 

Ukraina, er gitt samme rett til helsetjenester 

som oss andre. Likevel er det mange 

spørsmål om hvordan systemet virker og 

hvordan man går fram for å få riktig hjelp. 

Vi anbefaler også å søke opp fylkeslagenes 

tilbud og snakke med våre likepersoner.  

Vi tror det å møte andre i samme situasjon, 

er både meningsfullt og nyttig. 

Landsmøtet ble et hyggelig møte med 

tillitsvalgte og delegater fra hele landet,  

det tallmessig største landsmøtet vi har 

gjennomført. Nå skal det nye sentralstyret 

følge opp vedtakene de kommende to 

årene. 

Det offentlige utvalget som fikk i oppdrag  

å vurdere hvordan BPA kan fungere som et 

likestillingsverktøy, har levert sin rapport til 

helseministeren. Saken er nå på høring, og 

CP-foreningen skal levere høringssvar. En 

viktig diskusjon handler om lovgrunnlaget 

som i utvalgets mandat var forutsatt skulle 

forbli i helse- og omsorgstjenesteloven og 

forvaltes av kommunene. Brukerrepresen-

tantene i utvalget har likevel utarbeidet et 

mindretallsforslag der de argumenterer for 

å flytte BPA til en ny egen lov. De begrun-

ner det med likestillingshensynet. BPA er en 

tjeneste som handler om å leve et likestilt 

liv og kunne delta på alle samfunnsom-

råder. I diskusjonen rundt CP-foreningens 

interessepolitiske program ble det pekt på 

uforklarlig store forskjeller mellom kom-

munene og at det er vansker med å få nok 

timer til å leve et aktivt liv. Det ble vist til at 

vedtak om BPA kun gjelder i én kommune 

og at hele søkeprosessen må starte på nytt 

ved til flytting til en annen kommune. Det 

samme gjelder for studenter, med resultat 

at flere ikke har kommet i gang med 

studiene før et godt stykke etter de andre. 

Fra tidligere vet vi at de som bor i kommu-

nal bolig i mindre grad får BPA, selv om 

boform ikke skal være til hinder for å få 

BPA. Det nye sentralstyret får saken til 

behandling, slik at vi får utformet et 

grundig høringssvar som er representativt 

for vår gruppe. Alle høringer som er sendt, 

finner du på cp.no.

Storsamlingen vil på ny bli gjennomført 

denne høsten, der hovedtema er FN- 

konvensjonen om rettigheter for mennesker 

med funksjonsnedsettelse (CRPD). Lands - 

møtet uttalte at CRPD må innarbeides  

i menneskerettighetsloven, det vil si  

å innarbeide en menneskerettspolitisk 

forståelse. Diskriminering handler ikke  

bare om kjønn og etnisitet, funksjons-

hemmede diskrimineres hver dag, og det  

vil vi be  kjempe. Barn med CP som trenger 

det, skal få rullestolen sin når de andre 

barna lærer å gå. Skolebarna med CP skal 

ikke sitte i et annet rom, når klassen drar  

på tur. Det er ikke vanskelig, vi kan klare 

det! 

En riktig god sommer til dere alle!  

 
Eva Buschmann, generalsekretær

– Det er deilig å være sammen igjen! 
Det har vært en tung tid med 
pandemi. For mennesker med 
funksjonsnedsettelser har det nok 
vært en ekstra tung tid, og ut-
fordringene knyttet til psykisk 
helse, har økt, sa leder Bente Heggø 
Olsen i sin velkomsttale til lands-
møtet. 

Mange lyspunkter framover
Hun trakk fram de digitale møtene 
til CP-foreningen og fylkeslagenes 
imponerende innsats som lyspunk-
ter i tida vi har vært igjennom. 

– Nå som samfunnet har åpnet, 
ser vi igjen fram til å arrangere 

Hele 75 deltakere var med da landsmøtet 2022 ble arrangert i vakre og 
stormfulle Bodø 6.– 8. mai. Turen til Bodøsjøen og Jektefartmuseet ble en 
flott opptakt til landsmøtehelgen, hvor det skulle foregå mange gode og 
viktige diskusjoner.

sommerleirene og til Storsamlingen 
i september, sa hun. 

Bente Heggø Olsen takket også 
CP-foreningen i Nordland for å 
være vertskap for landsmøtet 2022, 
som var lagt til Scandic Havet i 
Bodø. Det ble en opplevelse å bo på 
det 17 etasjer høye hotellet med 
havutsikt og bar i toppetasjen. 

Avholdes annethvert år
Landsmøtet består av sentralstyret, 
delegater valgt av fylkeslagene og 
ungdomsnettverket CPU, og er 
CP-foreningens øverste myndighet. 

Ordinært landsmøte avholdes 
annethvert år. I år deltok 75 delta-

LANDSMØTET 2022: 

– Deilig å være sammen igjen!

MER INFO

Ønsker du å lese mer 
om styringsdokumentene som 
ble vedtatt av landsmøtet og 
som legger føringer for vårt 
arbeid de to neste årene? 

Mer informasjon finner 
du på nettsiden vår her: 

www.cp.no/om-oss/vi-mener/
styringsdokumenter/
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LANDSMØTET

 1   NYTT SENTRALSTYRE: Bak fra venstre: 
Monica Myhre (1. nestleder), Bente Heggø 
Olsen (leder), Sigrun Bjerke Fosse (2. 
nestleder), Tor-Helge Gundersen, Synne 
Guro Haugseng, Kenneth Olsen og Torstein 
Torheim. Foran fra venstre: Sofie Østerbø 
Jansen (CPU) og Stine Dybvig. Ikke til stede 
da bildet ble tatt: Robert Johnsen, Noomi 
Alexandersen (CPU vara), Renate Mathisen 
(1. vara), Ingvild Skarsem Jonassen (2. vara) 
og Kristin Bakken (3. vara).

 2  UTFLUKT: 50 deltakere var med på 
utflukten til Bodøsjøen og Jektefartmuseet 
fredag ettermiddag.

 3   4  ENGASJEMENT: Landsmøtet hadde 
56 stemmeberettigede delegater under 
landsmøtet i Bodø. Det var en rolig, men 
engasjert forsamling som vedtok hvordan 
CP-foreningen skal arbeide de neste to 
årene.

kere, hvor 56 var delegater og fem 
observatører. I tillegg møtte leder 
av valgkomiteen, leder av kontroll-
komiteen, generalsekretæren, fire 
ansatte og syv assistenter. 

Interessepolitikk og strategi
Lørdag ble sentralstyrets forslag  
til interessepolitisk program for 
2022–2024 behandlet. Stine Dybvig 
la fram sentralstyrets tre forslag til 
uttalelser: 

• CRPD må inkorporeres i norsk 
menneskerettighetslov

• Behold tilbudet om intensiv 
trening og habilitering for barn 
og unge med cerebral parese

• Bedre feriemuligheter for perso-
ner med store hjelpebehov

Monica Myhre fra sentralstyret 
innledet om forslaget til organisa-
torisk strategi for 2022–2024.

Debatt
Landsmøtedelegatene hadde mange 
gode innspill til forslagene, og det 

ble en god debatt, hvor redaksjons-
komiteene fikk nok å ta stilling til 
før søndagens endelige avstem-
ning. Da de la fram sine innstil-
linger til endringsforslagene 
søndag, ble samtlige enstemmig 
vedtatt. 

Sentralstyret la også fram en 
sak om nye inntekter, som ble 
enstemmig vedtatt.

Landsmøtets vedtak styrer 
CP-foreningens arbeid de neste  
to årene. 

Nytt sentralstyre
Landsmøtet ble avsluttet søndag 
med valg av nytt sentralstyre. 
Bente Heggø Olsen ble gjenvalgt 
som leder, nye representanter kom 
til og tre representanter ble takket 
av; Marte Broderstad Sandvik, 
Tanja Leegaard og Kjetil Haralds-
eid.

Ungdomsnettverket CPU fikk for 
første gang inn en vararepresen-
tant i sentralstyret, i tillegg til sin 
ordinære representant. n

Bli kjent med det nye sentralstyret 2022–2024
Under landsmøtet ble det valgt et nytt sentralstyre. Ungdomsnett
verket CPU fikk for første gang inn et varamedlem i tillegg til sin 
representant. Her kan du bli litt kjent med de nye medlemmene. Det nye sentralstyret 

Leder
Bente Heggø Olsen, Vestland

Nestledere
Monica Myhre, Agder
Sigrun Bjerke Fosse, Oslo og Akershus

Styremedlemmer
TorHelge Gundersen, Vestland
Synne Guro Haugseng, Innlandet
Torstein Torheim, Troms
Stine Dybvig, Oslo og Akershus
Robert Johnsen, Trøndelag
Kenneth Olsen, Vestfold
Sofie Østerbø Jansen, CPU

Varamedlemmer
Renate Mathisen, Vestfold
Ingvild Skarsem Jonassen, Agder
Kristin Bakken, Innlandet
Noomi Alexandersen, CPU

Leder: Bente Heggø Olsen, Vestland
– Jeg ble valgt som leder i en periode med pandemi og digitale møter, og ser 
nå virkelig fram til å få virke som leder. Det er kjekt å være med og påvirke, 
og det er mange viktige saker å jobbe for. I CP-foreningen får man godt 
samhold med likesinnede. Vi forstår hverandre og har mange av de samme 
utfordringene. Man får mange gode venner og masse nyttig informasjon, 
sier Bente, som tar fatt på sin andre periode som leder. 

Les om resten av landsstyret på neste side

431

2



CP-BLADET 2 – 2022 CP-BLADET 2 – 20228 9

NYTT SENTRALSTYRE

1. nestleder: Monica Myhre, Agder
– Jeg vil gjerne gi noe tilbake, fordi 
sønnen min har hatt det så bra i 
foreningen. Man blir glad i CP-fami-
lien. Så er jeg samfunnsengasjert og 
syns det er fint å få fortsette. Vi har 
en dyktig organisasjon og sekreta-
riat, slik at vi er godt rusta. Og det 
betyr mye for meg. Og når du ser  
all nytten barnet ditt har ved å være 
med, er det fantastisk. Vi har et 
unikt vennskap i CP-foreningen, 
med foreldre, barn, unge og voksne, 
sier Monica, som ble gjenvalgt som 
nestleder. 

muligheten til å engasjere meg litt 
mer enn ellers, og jeg blir bedre 
kjent med organisasjonen og 
sentralstyret. CP-foreningen har 
betydd mye for oss. Her har vi møtt 
andre foreldre og fått utveksle 
erfaringer, blant annet under 
Storsamlingen, sier Synne, som  
er ny i sentralstyret. 

for oss med CP. Det er spennende å 
være med på å utforme politikken 
vår og ta del i det gode arbeidet som 
blir gjort. Jeg møter interessante 
mennesker og lærer masse nytt. Det 
gir meg veldig mye å være med, og 
her kan jeg også bruke egne erfa-
ringer i arbeidet, sier Stine, som tar 
fatt på sin andre periode i sentral-
styret. 

på som funksjonsfriske, men da blir 
man litt glemt, sier Kenneth, som 
tidligere har vært varamedlem i 
sentralstyret. 

grundigere innsikt i foreningens 
politikk enn det jeg har hatt tidli-
gere. For meg er CP-foreningen en 
arena for inkludering, fellesskap og 
en arena der gode vennskap blir til, 
sier Noomi, som er nytt varamed-
lem for CPU.  

1. varamedlem:  
Renate Mathisen, Vestfold 
Renate tar fatt på sin første periode 
som varamedlem til sentralstyret.
 
2. varamedlem:  
Ingvild Skarsem Jonassen, Agder 
– Jeg er mamma til noen med cp  
og opplever ofte at folk generelt vet 
veldig lite om hva det kan innebære 
å ha cp. Jeg brenner for likeverd, 
rettferdighet og et samfunn der 
man ikke trenger å skille så mye 
mellom om noen har funksjons-
nedsettelser eller ikke. CP-forenin-
gen er en stor og viktig forening 
som har mulighet til å gjøre en 
forskjell. Det å sitte i sentralstyret, 
gir meg mulighet til å være med på 
å gjøre en forskjell, og det liker jeg. 
CP-foreningen betyr mye for både 
meg og familien min. Det har gitt 
meg veldig mange nye venner, gode 
samtaler og inspirerende opplevel-
ser og møter. Det gir familien min 
mulighet til å delta på ting som vi 
ellers ikke hadde hatt mulighet til 
og får oss til å føle oss litt mindre 
annerledes og alene, sier Ingvild, 
som er gjenvalgt vararepresentant.

3. varamedlem:  
Kristin Bakken, Innlandet
– Jeg ønsker å kunne bidra i CP-fore-
ningen og være med på å påvirke. 
For meg betyr CP- foreningen mye. 
Jeg er selv født med mild grad av  
CP, og det er viktig for meg å bli 
kjent med andre med CP, få mer 
kunnskap og være med å støtte det 
viktige arbeidet som CP-foreningen 
gjør, sier Kristin, som er ny repre-
sentant i sentralstyret. 

veldig mye. Her kan man føle seg 
trygg, sier Sigrun, som er gjenvalgt  
i sentralstyret. 

2. nestleder: Sigrun Bjerke Fosse, 
Oslo og Akershus 
– Jeg ønsker å sitte i sentralstyret 
slik at jeg kan jobbe for at de med 
CP grad 1 og 2 skal få et bedre liv. 
CP-foreningen er min ekstra fami-
lie. Det er godt å være i en setting 
hvor andre skjønner akkurat 
hvordan du har det. Det betyr 

Styremedlem:  
Tor-Helge Gundersen, Vestland
– Jeg er med fordi det er viktig å 
jobbe for at vår gruppe skal være 
en del av et likeverdig samfunn. 
Her kan jeg utgjøre en forskjell for 
folk med CP, slik at vi kan ha så 
gode liv som mulig. Man får mye 
lærdom og et godt fellesskap ved å 
sitte i sentralstyret. Å være medlem 
i CP-foreningen har gitt meg mye 
kunnskap om egen diagnose – og 
livsvarige vennskap. Vi har en felles 
forståelse og er i samme båt, sier 
Tor-Helge, som er gjenvalgt. 

Styremedlem:  
Synne Guro Haugseng, Innlandet
– Jeg har vært med i CP-foreningen 
siden 2014 og har lyst til å være 
med på å påvirke og fremme 
CP-foreningens arbeid. Her får jeg 

Styremedlem:  
Torstein Torheim, Troms 
– Jeg ønsker å sitte i sentralstyret 
for å gi de unge en ekstra stemme 
inn i interessepolitikken. CP-fore-
ningen kan tilby et samhold helt 
utenom det vanlige. Her er det 
lavterskel, og alle kan være seg selv, 
sier Torstein, som var CPUs repre-
sentant i forrige periode, men som 
nå er vanlig styremedlem. 

Styremedlem:  
Stine Dybvig, Oslo og Akershus 
– Jeg syns CP-foreningen er viktig 

  
Styremedlem:  
Robert Johnsen, Trøndelag 
– Jeg ønsker å sitte i sentralstyret 
for å følge med på det som skjer 
samt påvirke hvis jeg mener jeg har 
noe å komme med. CP-foreningen 
er en plass med mennesker med 
cirka samme utfordringer som deg 
selv og en ressurs for løsninger på 
hverdagslige problemer. Videre 
arrangeres det masse aktiviteter, 
slik at de med CP kan møte andre  
i tilsvarende situasjon, sier Robert, 
som tar fatt på sin andre periode  
i sentralstyret. 

Styremedlem:  
Kenneth Olsen, Vestfold 
– Jeg ønsker å være med og bidra til 
en bedre hverdag for andre. Jeg blir 
aldri ferdig utlært, selv om jeg har 
vært med i mange år. Det sosiale 
nettverket gir meg mye. Det kan 
være tøft å leve med en diagnose 
som for min del er usynlig. Det er 
ofte vanskelig å innrømme overfor 
seg selv at man faktisk har CP. Vi 
lever som normalt, og blir ofte sett 

Styremedlem:  
Sofie Østerbø Jansen, CPU
– CPU har fått en forholdsvis ny 
rolle inn i sentralstyret, og som 
leder av CPU falt det seg da naturlig 
å være med. Det er spennende å  
få lov til å være med og påvirke de 
store sakene, og jeg tror det blir 
morsomt og fint. Nå har CPU også 
fått egen vara til sentralstyret, og 
det er viktig for at vi skal få med 
ungdomsperspektivet. Vi har fått  
på plass et godt ungt-/voksenblikk 
på det å ha CP. Foreldrene mine har 
vært aktive i mange år, men selv 
har jeg vært aktiv i CP-foreningen 
siden 2015. Da meldte jeg meg på 
Storsamlingen sammen med to 
venninner. Så ble de syke begge to, 
og jeg måtte dra alene. Det var både 
skummelt og fint. Jeg har fått en 
plass å vokse med ansvar i trygge 
rammer. Jeg har hatt et nært 
forhold til flere i sekretariatet og  
er så glad i alle sammen! sier Sofie, 
som er ny representant for CPU  
i sentralstyret. 

Varamedlem:  
Noomi Alexandersen, CPU 
– Jeg ønsker å sitte i sentralstyret 
for å kunne bidra til at unges 
politiske hjertesaker blir ivaretatt  
i tillegg til at det er spennende å få 
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CPKONFERANSEN 2022:

– Krafttak for kunnskap!

CP-konferansen har blitt arrangert 
siden 2004, og årets konferanse var 
den tredje i tett og godt samarbeid 
mellom CP-foreningen og Norsk 
kvalitets- og oppfølgingsregister  
for cerebral parese (NorCP).

– Vi er heldige som har et slikt 

nettverk med dyktige fagfolk rundt 
oss, sa Eva Buschmann, general-
sekretær i CP-foreningen.

Før det faglige programmet ble 
sparket i gang, fikk vi en hilsen fra 
helseminister Ingvild Kjerkol. Hun 
lovet en nasjonal helse- og sam-

handlingsplan som skal styrke 
helsetjenesten og sørge for gode og 
likeverdige tilbud over hele landet. 

– Vår felles helsetjeneste skal gi 
trygg helsehjelp og omsorg til dem 
som trenger det. Da må vi sørge for 
gode og sammenhengende pasient-
forløp. Habilitering og rehabilite-
ring passer naturlig inn i en slik 
plan, og her er deres kunnskap 
viktig, sa Kjerkol.

Viktig kunnskapsformidling
CP-konferansen er Norges største 
fagkonferanse og har som mål å gi 
fagpersoner bedre kunnskap om  
CP ved å presentere ny kunnskap  
og forskning om behandlings-

metoder og tilbud i et tverrfaglig 
perspektiv.

– CP-diagnosen har et livsvarig 
forløp, og gjennom livet skjer det 
endringer selv om hjerneskaden  
er stabil. Det handler i stor grad om 
å leve med og å forebygge. For våre 
medlemmer er det viktig å få god og 
tilpasset informasjon. Det handler 
om å lære, se muligheter og å finne 
løsninger sammen med gode fag- 
 personer. CP er sammensatt, og  
det er ennå mye vi ikke vet. Derfor 
heier vi på forskning, og vi trenger 
mer av det. Det er viktig å få spredt 
denne kunnskapen i praksisfeltet 
slik at barn og voksne med CP får 
den hjelpen de trenger og at res-

TEKST: CHARLOTTE ÅSLAND LARSEN
FOTO: MARIUS DALE

For andre året på rad ble CPkonferansen arrangert heldigitalt med  
delta kere fra hele Norden. Både medlemmer og fagpersoner satt klare 
foran skjermen, da CPforeningen og NorCP ønsket velkommen til  
konferanse mandag 21. og tirsdag 22. mars.

 1   SAMARBEID: NorCP og CP-foreningen 
samarbeider om å spre kunnskap om CP. 
Fra venstre: Reidun Jahnsen (NorCP),   
Guro L. Andersen (NorCP),  
Eva Buschmann (CP-foreningen),  
Nina Kløve (NorCP),  
Gunvor L. Klevberg (NorCP) og  
Elisabet Rodby-Bousquet  
(engasjement i NorCP).

 2  I STUDIO: Årets konferanse ble sendt fra 
studio i Oslo sentrum.

1 2
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sursene blir brukt riktig. Disse to 
dagene gjør vi et krafttak for å spre 
kunnskap sammen med dere som 
deltar og alle som deler av sin kunn-
skap med oss. Så er det opp til oss 
alle å bruke kunnskapen så klokt  
vi kan, sa Buschmann.

Digital gjennomføring
Bak CP-konferansen ligger mye 
hardt arbeid, og planleggingen av 
årets konferanse startet kort tid 
etter at fjorårets digitale suksess  
var et faktum. 

– Vi har nå vært gjennom to år 
med pandemi, og samfunnet har 
åpnet igjen. Det var usikkert da vi 
startet planleggingen, så vi gjen-
nomfører digitalt for å unngå 
avlysning, sa Buschmann. Sammen 
med CP-foreningens rådgiver Helle 
Aasheim og NorCP har hun arbeidet 
med årets konferanse.

Noen av innleggene var for-
hånds  innspilt, mens andre ble sendt 
direkte fra studio på Oslo Stream-
ingsenter. Noen innlegg ble også 
sendt direkte fra andre steder  
i verden underveis i konferansen. 

– Vi synes gjennomføringen gikk 
veldig bra til tross for en hektisk 
start på dag to, der den digitale 
plattformen plutselig ikke var 
tilgjengelig. Heldigvis hadde vi 
profesjonelle samarbeidspartnere 
som sørget for at tekniske utfor d-
ringer ble håndtert raskt. Vi var 
spent på om deltakerne, etter to  
år med pandemi, nå var trette av 
digitale arrangement. Men evalue-
ringen viser at de aller fleste 
fort satt har ønske om en digital 
konferanse også neste gang. Vi ser 
samtidig at vi også har behov for å 
treffes fysisk, for å knytte kontakter 
og treffe andre i samme situasjon 
eller som jobber med det samme. Vi 
håper derfor at neste CP-konferanse 
vil gi mulighet for en kombinasjon 
av både fysisk og digital deltakelse, 
sa Gunvor L. Klevberg, ergoterapeut 
og koordinator i NorCP.

Innholdsrikt program
CP-konferansen 2022 bød på et 

innholdsrikt program med inn-
ledere fra både Norge, Sverige og 
USA. Deltakerne fikk se og høre 
faginnlegg og brukerhistorier, 
panelsamtaler og praksiseksempler. 

– En gruppe fagpersoner har, 
sammen med CP-foreningen, 
diskutert hva som «rører» seg i de 
kliniske miljøene i Norge og inter-
nasjonalt, hva personer med CP  
selv er opptatt av og hva som er  
nye satsingsområder basert på 
kunnskap fra forskning på og med 
CP de siste årene. Som deltakerne 
opplevde, var spennet i temaene på 
årets konferanse stort, sa Klevberg 
og fortalte videre at valget falt på å 
dekke «hele livet» og det store bildet 
fremfor ett spesifikt tema.

– Derfor startet vi med de aller 
minste og betydningen av å kunne 
forflytte seg selv for å kunne delta 
med andre barn, erfare og lære  
fra omgivelsene. Vi gikk raskt over 
til betydningen av posisjonering 
gjen nom hele døgnet for dem som 
sitter og ligger mye, fordi vi vet  
at dette har stor betydning for å 
forebygge smerte og feilstillinger  

og å kunne delta aktivt gjennom 
dagen. Vi valgte å vie en stor del  
av programmet til å presentere 
forskning og kunnskap om smerter 
og smertebehandling, fordi dette er 
et tema det er stort fokus på både i 
nasjonal og internasjonal forskning. 
Ettersom både CP-foreningen og 
NorCP satser på å jobbe for mer 
systematisk oppfølging av voksne 
med CP, var også dette en stor del  
av programmet.

Ett av de store navnene på årets 
program var amerikanske Ginny 
Paleg. Paleg er fysioterapeut og har 
spesialisert seg på barn med store, 
motoriske utfordringer. Hun er  
en anerkjent foreleser verden over 
og deltok på CP-konferansen for  
å prate om tidlig mobilisering i 
elektrisk rullestol. Hun deltok også  
i panelsamtale om posisjonering.

I tillegg til hovedprogrammet var 
det fire parallellsesjoner med ulike 
temaer, som deltakerne kunne se 
når de ønsket. Disse handlet om 
barnepalliasjon, ernæring og 
tarmfunksjon, lett grad av CP og 
ortopedi. Det var også anledning til 

å kommentere og stille spørsmål 
underveis gjennom hele konfe-
ransen.

Sterke brukerinnlegg
CP-konferansen fungerer som en 
viktig møteplass for fagpersoner, 
brukere og deres foreldre, og både 
NorCP og CP-foreningen er opptatt 
av å synliggjøre brukernes erfarin-
ger. 

– Vi trenger å lære av dem som 
har CP og deres pårørende. I tillegg 
til fagkompetansen trenger vi denne 
erfaringskompetansen. Derfor er 
brukerinnleggene på CP-konfe-
ransen så viktige, sa Buschmann.

En av dem som delte sine erfa-
ringer på konferansen var Marianne 
Wamnes (19). Som deltakerne 
opplevde, var spennet i temaene  
på årets konferanse stort. Mange 
kjenner henne allerede fra prosjek-
tet «Tolv historier om CP», hvor hun 
delte sin historie om å ha det hun 
beskriver som «usynlig» CP. På 
CP-konferansen snakket hun om 
overgangen fra barne- til voksen-
livet i samtale med fysioterapeut 

digheter, sa Guro L. Andersen, 
barnelege og leder i NorCP.

Neste CP-konferanse i 2024
Vi ønsker å takke alle som bidro til 
og deltok på CP-konferansen 2022. 
Neste CP-konferanse arrangeres i 
2024, og vi håper å se dere igjen da. 
Vi oppdaterer nettsiden vår, cp.no, 
med presentasjoner fra årets 
konferanse fortløpende – og tar 
imot innspill til neste konferanse 
med åpne armer. n

Elisabet Rodby-Bousquet, som er 
leder i svenske CPUP vuxen.

– Jeg startet livet med å bli fortalt 
hva jeg ikke kom til å få til senere i 
livet. Jeg har fått veldig god opp-
følging, men i frykt for å gi for mye 
håp tror jeg at mange fagpersoner 
begrenser barna i stedet. Du vil 
kanskje ikke begynne å jobbe for  
å få til noe, hvis du allerede har  
blitt fortalt at du ikke vil klare det, 
sa hun. Hun fortale også om usik-
kerheten knyttet til utskiftning av 
ansatte i oppfølgningsløpet og at 
hun ofte opplevde å måtte starte  
på nytt, når det hun trengte var å 
komme videre. Behovet for syste-
matisk oppfølging videre ut i 
voksenlivet, og utryggheten ved  
å ikke få det, ble også diskutert.

– Det at vi som fagpersoner får 
innspill fra brukerne til utforming 
av tema for både forskning, for-
bedringsprosjekter og til for eksem-
pel programmet på denne konfe-
ransen, gjør at kvaliteten på det  
vi gjør blir bedre og nyttig nettopp 
for brukerne, fagpersonene og 
forhåpentligvis ansvarlige myn-

 1   HABILITERING: Runa Kalleson (til 
venstre) og Shahrzad Arfa i panelsamtale 
om habiliteringsoppfølgingen i et tverr-
kulturelt perspektiv.

 2  BRUKERHISTORIE: Marianne Wamnes 
delte erfaringer om overgangen fra barn-  
til voksenlivet i samtale med fysioterapeut 
Elisabet Rodby-Bousquet. Marianne er også 
medlem i CPU og skriver om sin opplevelse 
på CP-konferansen på s. 17.

1 2
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Vi tilbrakte to dager på Thon Hotel 
Opera, og spiste hyggelige frokoster 
og middager sammen. Der fikk vi 
tid til å bli kjent med hverandre, 
ikke minst fikk vi fylt dagene med 
diskusjoner, planlegging og arbeid. 

På lørdagen var også Eva, gene-
ralsekretær i CP-foreningen, innom 

Arbeidshelg for CPU
Den nye arbeidsgruppa ble formelt valgt på  
ungdomssamling i oktober 2021 og deretter  
vedtatt av sentralstyret. CPU kom på plass  
i januar og har hatt regelmessige digitale  
møter siden det. Men 4.–6. mars fikk vi endelig 
muligheten til å møtes fysisk hele gjengen til  
en arbeidshelg i Oslo. 

ble en fin start som introduserte oss 
som er nye til arbeidsgruppas 
oppgaver. 

I løpet av helgen var vi gjennom 
mange temaer, blant annet lands-
møtet i mai, leirene i sommer, 
ungdomssamling og Storsamlingen  
i høst. Vi diskuterte også dette med 

 1   FØRSTE FYSISKE TREFF: Den nye 
arbeidsgruppen møtte hverandre fysisk  
for første gang denne helgen.

 2  FOR UNGE: Even, Sofie, Marianne, 
Noomi og Iver jobber for å løfte saker som  
er viktige for unge med CP.

og snakket om hva det egentlig vil  
si å sitte i et styre. Hun presiserte 
hva vi burde fokusere på, hvordan 
vi skal jobbe som et godt team og 
foreningens forventninger. Vi 
hadde også en bolk der vi snakket 
om forventninger til hverandre for 
at vi skal fungere som et styre. Dette 

digitale arrangementer som fore-
ningen ble god på under pande-
mien, så kanskje det kommer noe 
der etter hvert. Det ble lagt fram 
mange spennende ideer, så det er 
mye å se fram til utover i året.

I tillegg planla vi takeovers på 
Instagram (@cpunorge) fremover. 

Husk at det bare er å kontakte oss i 
arbeidsgruppa, hvis du er ung med 
CP og ønsker å dele din hverdag en 
uke. Det er en lav terskel for å ha 
kontoen. Sjekk den gjerne ut, se om 
dette kan være noe for deg og send 
oss en e-post til cpu@cp.no. n

2

1

Dele hverdagen 
din på Instagram?

Send oss en melding på
cpu@cp.no

TEKST: SOFIE ØSTERBØ JANSEN OG MARIANNE WAMNES MYHRE
FOTO: EVA BUSCHMANN
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Den 6.–8. mai var CPforeininga samla i vakre 
Bodø for å gjennomføre landsmøtet. Sofie  
Østerbø Jansen og Even Hodne Valaker var  
CPU sine delegatar samt at Iver Høgden Mæle 
var med som observatør for å lære. 

I forkant av arrangementet satt 
Even i forberedande komité for  
det interessepolitiske programmet. 
Arbeidsgruppa i CPU hadde også eit 
fellesmøte der me gjekk igjennom 
sakene og blei einige om kor me 
stod. 

Det blei eit spennande møter med 

gode diskusjonar og debattar. CPU 
kom og med fleire endringsforslag 
både når det gjeldt BPA, inkludering 
og arbeid, og fekk gjennomslag for 
ein del av dei. Det er me ganske 
stolte av. Even satt òg i redaksjons-
komiteen for interessepolitisk 
program og fråsegner, så CPU var 
godt representert i fleire ledd. 
Vidare vil me jobbe med å revidere 
strategiplanen vår sånn at den 
samsvarer med CP-foreininga sin 
politikk, men samtidig ivareta det 
unge perspektivet; under her særleg 
BPA for unge, høgare utdanning og 
då særleg overgangar som kan vere 
sårbar for dei unge. Me vil òg følge 
opp punktet om kontingent som 
skal sendast til sentralstyret.

Helga blei avslutta med at Sofie 
blei valt inn som CPU sin represen-
tant i sentralstyret samt at me fekk 
Noomi Alexandersen som vara. Med 
andre ord er CPU sikra god repre-
sentasjon i sentralstyret. Me gledar 
oss til dei to neste åra med masse 
spennande saker og arbeid. n

INNLEGG OM 

VOKSENREHABILITERING 
PÅ CPKONFERANSEN

Den 21. til 22. mars gikk CPkonferansen av stabelen, og jeg var så 
heldig å få delta med et innlegg i studio sammen med Elisabet 
Rodby Bousquet. Hun er fysioterapeut, førsteamanuensis og 
koordinator for CPUP ved Ortopedisk klinikk ved Lunds universitet  
i Sverige. Vi diskuterte voksenrehabilitering, noe de har fått på plass 
i Sverige, men som vi ennå ikke har fått i Norge. 

Å vokse opp med lett grad av CP har ført til mange frustrasjoner. 
Det å alltid være sist eller dårligst i fysiske aktiviteter samt å ikke ha 
overskuddet og energien til å delta på alt som barn og ungdom, er 
vanskelig når alt man ønsker er å være som alle andre. Dette har 
vært spesielt vanskelig, da det ikke er så lett for andre å forstå 
hvorfor du ikke klarer det, for det synes ikke på deg. Da har det vært 
en slags trygghet å komme til barnerehabiliteringen, hvor man blir 
møtt av fagekspertise som viser forståelse for hva som er vanskelig, 
men ikke minst kommer med forslag og råd om hvordan ting kan 
bli enklere. Og så ble jeg 18 år – og skulle ikke lenger få lov til å føle 
på denne tryggheten. 

Når du fyller 18 i Norge, blir du ikke bare myndig, du har heller ikke 
CP lenger, ifølge systemet. Den trygge havnen blir tatt fra deg, og 
du skal nå klare deg helt selv. Jeg er ikke uenig i at ungdomstiden er 
en sårbar tid, men når du fyller 18 og snart skal gå inn i de voksnes 
rekker, mener jeg at du er minst like sårbar. Etter videregående står 
du på bar bakke med hele livet foran deg. Utfordringene står i kø, og 
nå skal du løse dem helt selv. Det er ikke nødvendigvis målingene 
og de fysiske testene som gjør rehabilitering viktig, men nettopp 
tryggheten det gir at du vet at du blir fulgt opp av mennesker med 
kunnskap og forståelse for de utfordringene du møter i hverdagen. 
Dette var noe Elisabeth og jeg diskuterte viktigheten av, nemlig 
trygghet. 

Jeg vil gjerne takke for at jeg fikk muligheten til å delta på konfe
ransen, og ikke minst de andre innleggene som ga meg nye pers
pektiver og inntrykk. For en gjeng som stod i kulissene og foran 
kamera under denne konferansen! Det er fantastisk at medlemmer 
som meg kan få lov til å komme med våre synspunkter og perspek
tiver til fagfolk, men også til hverandre.

Marianne Wamnes, medlem i CPU

CPU på landsmøtet
TEKST: SOFIE ØSTERBØ JANSEN
FOTO: EVA BUSCHMANN

Even Hodne Valaker
– Kva var det 
beste med helga?

– Det beste 
har vore å 
kunne møtast 
fysisk, samtidig 
som å kunne 
bidra til å 
utforme god 
politikk for 
foreininga. 

– Kva har du lært?
– Eg har lært meir om korleis 

foreininga arbeider og det å sitte  
i ein komité. 

 1   GODT REPRESENTERT: CPU var  
til stede med to delegater og en observatør 
på landsmøtet, og ser frem til å jobbe med 
spennende og viktige saker de to neste 
årene.

Iver Høgden Mæle
– Kva har 
vore det beste 
med helga?

– Det beste 
har vore å 
møte nye 
menneskjer 
og bli kjent 
med fleire 
samt bygge 
relasjonar til 
dei som er «eldre».

– Kva har du lært?
– Eg har lært mykje om korleis 

det organisatoriske arbeidet 

– Kva har du 
lært?

– Eg har 
lært meir om 
samanhen-
gen mellom 
politikk og 
organisator-
isk arbeid og 
korleis dette 
fungerer. 
Samtidig har eg vore vitne til eit 
kjempearrangement som krev 
masse ressursar og engasjerte  
folk å gjennomførast. 

fungerer. Vidare korleis gangen  
i eit landsmøte er, korleis ein frem-
mer saker og kor mykje arbeid 
som ligg bak og viktigheita av 
gode, presise formuleringar. 

Sofie Østerbø Jansen
– Kva har vore det beste med helga?

– Det er ikkje nokon hemme-
legheit at etter to år med pandemi 
er noko av det beste for meg òg, 
det å møtast fysisk igjen, å kunne 
samlast, ha gode debattar og vere 
med å påverke politikken til 
CP-foreininga dei to neste åra.
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TEKST OG FOTO:  
CHARLOTTE ÅSLAND LARSEN

 1   FIKK SVAR: Etter å ha stått på i mange 
år ble Sandra omsider utredet for plagene 
hun har hatt hele livet.

Sandra Christin Fosmo: 

Fikk vite om diagnosen  
i voksen alder

Det er bare tre år siden Sandra Christin Fosmo (33) fikk vite at hun har CP. 
Da begynte brikkene å falle på plass.

CP-bladet møter Sandra hjemme i 
leiligheten på Sogn i Oslo en vårdag  
i april. Her bor hun sammen med 
forloveden, datteren på snart 17 år 
– og to firbeinte familiemedlemmer, 
schäferhundene Trine og Hippie. 
Sola har så vidt begynt å varme 
igjen etter noen lange og pandemi-
pregede vintermåneder, og det er 
endelig varmt nok til at balkong-
døren kan stå på gløtt. Frosten i 
bakken har begynt å slippe taket, og 
brøytehaugene med snø er nesten 
borte.

Vi setter oss ned ved spisebordet, 
og det tar ikke lang tid før en dyre -  
glad journalist blir sjarmert av en 
fuktig snute som dytter forsiktig 
bort i armen hennes.

– Jeg har hatt dyr nesten hele livet. 
Hund har vært en lidenskap i 
mange år, forteller Fosmo. Etter  
at Trine har forsynt seg godt av 
vannskåla og tørket snuten på 
journalistens sokk, går hun pent og 
legger seg i gangen sammen med 
Hippie på beskjed fra eieren sin. 

En rød tråd
Det er ni år siden Sandra, som er 
født og oppvokst på Lillehammer, 
flyttet til hovedstaden sammen med 
datteren sin. Her begynte hun å 
jobbe i skolen, men kroppen ville 
ikke samarbeide. Hun ble syke-
meldt i flere perioder, både lange og 
korte. Hun forteller at hun alltid har 
hatt perioder med sykemeldinger,  
i alle jobbene hun har hatt. Det  
var tungt å ikke vite hva som feilet 
henne, og det tok lang tid før Sandra 
skulle oppleve å bli tatt seriøst da 
hun gikk til legen med utfordrin-
gene sine.

– Den røde tråden har hele tiden 
vært at jeg var sliten. Det stoppet 
opp, jeg fikk ikke til ting slik jeg 
ville. Da jeg fikk ny fastlege, ba jeg 

om henvisning til psykolog. Jeg 
visste at det var noe galt med meg, 
men jeg visste ikke hva, forklarer 
hun. 
I samtale med psykologen ble det 
snakk om diagnoser, og i første 
omgang ADHD. I forbindelse med 
utredningen ble hun sendt videre  
til nevropsykolog for nevrologiske 
tester. Den siste gangen hun var 
der, skulle det gjøres en test på 
høyre og venstre hjernehalvdel. 

– Testen gikk helt fint på høyre 
side, men venstre var et stort 
problem. Det visste jeg jo, jeg spurte 
til og med om jeg kunne få slippe  
å gjøre det med venstre side, sier 
Sandra. 

Det ble klart at det var noe mer 
enn ADHD, og etter flere under-
søkelser og uklare svar, var det til 
slutt en MR-undersøkelse som viste 
at hun har lett grad av cerebral 
parese, venstresidig hemiplegi. 

– Kom som et sjokk 
ADHD hadde hun mistanke om selv, 
men CP-diagnosen var hun helt 
uforberedt på. Utfordringene har 



20 21CP-BLADET 2 – 2022 CP-BLADET 2 – 2022

PORTRETTET

 1   LIDENSKAP: Sandra har alltid vært glad  
i dyr og bruker mye tid på hundene sine.

hun hatt hele livet, men ingen har 
klart å fange opp hva det var før  
det året Sandra fylte 30 år.

– Det kom som et sjokk. Tanken 
om at det kunne være CP hadde 
aldri streifet meg en gang, så jeg  
ble veldig satt ut, sier hun. 

33-åringen har selv jobbet med 
barn og unge som har CP, men har 
alltid forbundet diagnosen med 
større motoriske vansker. Hun 
opplevde også en form for lettelse, 
fordi hun endelig fikk vite hva som 
feilte henne. Hvor smertene, sliten- 
 heten og rastløsheten kom fra. Hele 
livet har hun kjent på det å ikke få 
til ting, uten å skjønne hvorfor. 

– Jeg fikk bekreftet at jeg ikke har 
gått og tulla i alle år, det har vært 
noe der hele tiden. Jeg mistet for 
eksempel mange glass da jeg var 
liten, det var akkurat som om 
hånda bare slapp. Jeg kan svømme, 
men klarte aldri å stupe. Jeg har  
fått mye kjeft for at jeg ikke fikk  
til ting, for det var «bare å gjøre 
sånn», men det gikk ikke. Det er 
mange slike ting fra barndommen, 
forteller hun. 

Foreldrene har gjort så godt de 
kunne. De stolte på det legene sa,  
og det er systemet hun er kritisk til.

– Da jeg var hos behandlere  
som liten, forklarte de gjerne at  
det skyldtes epilepsi eller en nerve  
i klem. Jeg opplevde ikke å bli tatt  
på alvor. Og så har jeg alltid vært 
veldig flink til å skjule det og funnet 
nye veier å gå. Jeg har hengt i taket 
og vært fysisk aktiv, fremfor å sitte 
å hekle, sier hun.

Det at hun har vært fysisk aktiv, 
tror hun har bidratt til å holde  
kroppen i sjakk. Hun har mindre 
smer ter i perioder hvor hun trener 
aktivt, og i dag er styrketrening en 
viktig del av hverdagen hennes.

En balansegang
Da diagnosen ble satt, dukket  
det opp mange spørsmål: «Er det 
arvelig?» «Kommer jeg til å sitte  
i rullestol når jeg blir gammel?» 

Behovet for informasjon var stort, 
og hun søkte etter ny kunnskap som 
kunne gi henne de svarene hun 
trengte.

I dag lever Sandra med fatigue  
og smerter i kroppen etter å ha 
overbelastet den gjennom mange 
år. Hun sliter med låsninger og 
spasmer i hånd og ankel og går 
jevnlig til behandling.

– Jeg skulle gjerne ha visst om 
CP-en tidligere, for jeg tror livet  
mitt ville ha sett annerledes ut.  
Nå klarer jeg ikke å holde ut i lengre 
perioder uten å bli sykemeldt igjen. 
Jeg merket da jeg nærmet meg 30,  
at det ble vanskeligere å hente meg 
inn igjen, sier hun.

Nå har hun kunnskapen og 
verktøyene til å både forstå og ta 
hensyn til seg selv, og jobber med  
å finne sin egen balansegang 
mellom aktivitet, hvile og ytre 
stimuli.

– CP-en vil at jeg skal ta det rolig, 
mens ADHD-en sier at jeg skal 
«gønne på», sier Sandra. Hun 
opplever at det er viktig å lytte til 
kroppen sin, men at det er vanskelig 
å finne «den gylne middelveien». 
Det som fungerer for andre, funge-
rer ikke nødvendigvis for henne.

– Jeg liker å planlegge ukene 
mine så langt det lar seg å gjøre og  
å ha noen rutiner i bunn. Selv om 
jeg ikke klarer å følge dem slavisk, 
er det alfa omega for meg, sier hun. 

Brenner for barn og unge
Sandra begynte på videregående 
etter ungdomsskolen, men droppet 
ut etter det første året, da hun ble 
gravid med datteren sin. Hun 
forteller at det både var skummelt 
og fantastisk å bli mor i så ung 
alder.

– Jeg spurte meg selv, «hva  
har jeg gjort nå?», men den beste 
avgjørelsen jeg kunne ha tatt,  
var å bli mamma.

Det var også under svangerska-
pet at hun først merket utfordringer 
med ryggen, noe som har vedvart  

i større eller mindre grad siden da. 
Nå vet hun at det skyldes CP-diag-
nosen.

I 2007 begynte hun på helse-  
og sosialfag på videregående og 
fortsatte på barne- og ungdoms-
arbeiderfag på Gjøvik videregående 
skole. 

– Jeg har alltid hatt en indre 
motivasjon og et behov for å hjelpe 
andre, gjerne de som ikke har det  
så bra. Og så fikk jeg jo barn selv,  
og da ble det nok klarere for meg  
at det var denne utdannelsen jeg 
skulle ta. Jeg har aldri angret, det 
var barne- og ungdomsarbeider jeg 
skulle bli, sier Sandra.

En meningsfylt hverdag
Hun beskriver seg selv som en 
sosial og utadvendt person, som 
trives sammen med venner og 
familie. Selv om hun ikke kan jobbe 
fullt lenger, er hun opptatt av å 
være positiv og å ha en meningsfylt 
hverdag. For tiden driver hun med 
hund og trening, og følger opp 
datteren sin. Hun drømmer også 
om å starte en podkast, hvor hun 
kan bruke egne livserfaringer til  
å hjelpe andre.

– Det er viktig for meg å aldri 
slutte å gjøre ting som betyr noe  
for meg. Jeg kan fortsatt gjøre det 
jeg ønsker, jeg må bare finne andre 

strategier for å gjennomføre, sier 
hun. 

Sandra er løsningsorientert og 
har alltid funnet nye veier å gå når 
hun har møtt motgang. Slik har hun 
vært så lenge hun kan huske. Hun 
forteller at man må bli den beste 
utgaven av seg selv og ikke prøve  
å være noen andre. 

– Pappa har alltid kalt meg 
fryktelig løsningsorientert, og jeg 
har alltid fått det til på en eller 
annen måte. Jeg ønsker å heller  
å se på hva jeg kan få til, fremfor 
det som ikke går, sier hun. n
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STORSAMLING

Etter at programmet og påmeldings-
skjemaet ble publisert i begynnel-
sen av mai, ligger Storsamlingen  
an til å bli fulltegnet. Totalt 100 
deltakerplasser er fordelt på åtte 
ulike kurs, og noen kurs har vist  
seg å være ekstra populære.

Populært kurs
Deltakerplassene ble lagt ut etter 
«førstemann til mølla»-prinsippet. 
Kapasiteten på de mest populære 
kursene ble økt fortløpende til 
fordel for kurs som få meldte seg 
på. Kursplassene for kurs 4, «Bala-
nse i hverdagen – for deg med lett 
grad av CP» ble revet bort bare 
timer etter at påmeldingen åpnet. 
For å gi plass til dem som satte seg 
på venteliste, måtte kurskapasiteten 
dobles. Kurset som ledes av likeper-
son Jenny Holte og Tone Telnes blir 
derfor Storsamlingens største kurs. 

Og interessen er neppe tilfeldig. 
Etter en vellykket erfaringssamling 
for dem med lett grad av CP i 
november, opplever CP-foreningen 

for funksjonshemmede. Videre  
blir det stand-up show med David 
Heyerdahl. 

Lørdag kveld blir det festmiddag 
med musikkbingo og ungdoms-
diskotek. 

Søndagens program er ikke helt 
spikret ennå, slik at her kan det 
fortsatt dukke opp overraskelser. 
Men helt sikkert er det at Helle-Viv 
Magnerud vil holde et foredrag om 
det å bli eldre med CP. Det blir 
erfaringsdeling, og det vil også bli 
vist bilder fra helgen på storskjerm. 

TEKST: SEKRETARIATET
FOTO: CHARLOTTE ÅSLAND LARSEN

Men viktigere enn alt som står på 
programmet er møtene mellom 
folk, de gode samtalene, nettverk 
og nye vennskap som knyttes i 
løpet av helga. Vi håper alle 
deltakerne vil kose seg på Storsam-
ling og hente energi og inspirasjon 
som kan komme til nytte lenge 
etter at samlingen er over.

Påmeldingsfristen var 1. juni, 
med avbestillingsfrist 5. august. 
Skulle du gjerne deltatt på ett av 
kursene, men er for sent ute, ta 
kontakt på e-post: anita@cp.no. n

at stadig flere med lett grad av  
CP melder seg inn i foreningen. 

For alle
Videre ble kurs 8, «Finn dine 
ressurser», med kursleder Marte 
Broderstad Sandvik raskt fylt opp. 
Her skal deltakere over 50 år få lov 
å bevege seg bort fra problemfokus 
og over i positiv tenkning, ved  
hjelp av mindfullness, maling og 
erfarings utveksling. 

De øvrige kursene er: 
• Foreldre til barn i alderen  

0–12 år med CP
• Skole og fritid – for ungdom 

mellom 13 og 25 år
• Foreldre til barn i alderen  

13–18 år med CP
• Foreldretanker – en samtale-

gruppe
• Følelser, kjærlighet og seksualitet
• Aktiviteter og en god hverdag

Sistnevnte kurs arrangeres i sam-
arbeid med Norges Bordtennis-

forbund, som stiller med instruktør 
og fire bordtennisbord. Senere på 
dagen får kurset også besøk av Nora 
Dyrholm, som mange kjenner fra 
digitale danse- og yogakurs i regi  
av CP-foreningen. 

Spennende foredragsholdere
I tillegg til de parallelle kursene 
lørdag vil det være felles arrange-
menter fredag og søndag. Fredag 
får vi besøk av Eivind Digranes og 
Ann-Marit Sæbønæs, som begge vil 
snakke om CRPD, FN-konvensjonen 

Stor interesse  
for Storsamlingen 
CPforeningens største medlemsarrangement 
arrangeres i Lillestrøm 9.–11. september og vil 
samle rundt 150 mennesker. 

    LIKEPERSONSAMLING: De fleste 
kursene ledes av likepersoner i samarbeid 
med fagpersoner og byr på en helg full av 
både faglig og sosialt innhold. 

STORSAMLIMG 
9.–11. september

2022

Glemt 
å melde deg på? 

Kontakt anita@cp.no
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i en redaksjon og jobber som 
debattansvarlig i Varden, med 
kontor i hjembyen Skien.

– Det er høyt tempo og en stor 
overgang, men veldig spennende. 
Jeg har alltid vært veldig engasjert, 
likt en god diskusjon og skrevet 
mye, så dette er veldig i tråd med 
det jeg er interessert i, sier Heidi. 

Hun er ansatt for å lede en helt 
ny debattsatsing og tar med seg mye 
lærdom fra tiden i CP-foreningen 
inn i den nye jobben.

– Alle skal få være med i sam-
funnsdebatten, og jeg håper at flere 
og flere tør å delta, sier hun, før hun 
avslutter:

– Jeg tenker ofte på CP-forenin-
gen og har den med meg i bakhodet 
i både jobb og i livet ellers. Jeg føler 
meg heldig som har hatt en så flott 
arbeidsplass.

Lykke til videre!
Eva Buschmann, generalsekretær  
i CP-foreningen, forteller at Heidi 
har vært engasjert og hatt klare 
tanker om sine oppgaver og prio-
riteringer siden første arbeidsdag  
i foreningen.

 – Hennes bakgrunn som journa-
list i VG har vi merket ved hennes 
verdifulle evne til å få fram poenger 
og spisse budskap. Heidi har bidratt 
i utforming av informasjonstekster 
på en fin måte og har vært opptatt 
av å få fram de gode historiene og 
den store variasjonen i livssituasjo-
nen for vår medlemsgruppe, sier 
hun og fortsetter: 

– Heidi er opptatt av folk, og ser 
den enkelte. Hun er sosialt innstilt 
og kommer lett i kontakt med folk. 
Dette er fine egenskaper, både som 
journalist og kollega. 

Det var i mars hun hadde sin 
siste arbeidsdag i CP-foreningen.  
Vi savner henne, men ønsker henne 
lykke til videre med nye oppgaver  
i ny jobb. n

Tusen takk for solid innsats, Heidi!
Forrige nummer av CPbladet var Heidi Østhus Erikssens siste som  
redaktør i CPforeningen. Nå er hun godt i gang med nye oppgaver  
som nyhetsjournalist og debattansvarlig i avisen Varden. 
TEKST: CHARLOTTE ÅSLAND LARSEN
FOTO: PRIVAT

Heidi hadde sin første arbeidsdag  
i CP-foreningen sommeren 2014. 
Hun kom fra en stilling som nyhets-
journalist i VG og tok oppgavene  
i CP-foreningen på strak arm.  
Hun hadde bare noen få uker på  
å planlegge og ferdigstille sin første 
utgave av CP-bladet og mestret det 
med glans. 

I tiden hun har jobbet i forenin-
gen, har hun hatt ansvar for alt 
informasjonsarbeid og vært med  
på å videreutvikle og styrke dette 

arbeidet. I tillegg til CP-bladet har 
hun jobbet med nettsiden, nyhets-
brevet og sosiale medier. Hun har 
også bidratt med sin kompetanse 
inn i en rekke andre prosjekter.  
Ny redaktør, Charlotte Åsland 
Larsen, har tatt en prat med Heidi 
fra hennes nye kontor i region-
avisen Varden.

De nære møtene
Det aller beste Heidi vet, er å møte 
folk og å formidle deres historier. 

Hun har vært opptatt av å fremme 
mangfold, at hele foreningen skal 
være representert. 

– Alle har en historie, og jeg har 
møtt så mange flotte mennesker 
som har lært meg så masse gjen-
nom jobben i CP-foreningen. Det  
er en raushet og en åpenhet jeg  
ikke har møtt andre steder. Folk  
har delt så mye, og det har vært lett 
å komme tett innpå både pårørende 
og de som har CP selv. Jeg er ydmyk 
og takknemlig over å ha fått inn-
blikk i deres hverdager, i både 
oppturer og nedturer. Det har  
vært veldig givende for meg som 
journalist, sier hun.

Det var da en av hennes vennin-
ner fikk et barn med CP, at Heidi 
først fikk kjennskap til diagnosen. 
Hun fulgte familien tett og fikk på 
den måten et innblikk i hverdagen 
med en CP-diagnose.

På spørsmål om hva som er det 
viktigste hun har lært i løpet av 
årene i CP-foreningen, svarer hun 
raskt:

– At folk er folk! Vi har alle 
mange av de samme utfordringene, 
diagnose eller ei. Jeg har også lært 
at det er bedre å være nysgjerrig, og 
tørre å spørre, når det er noe man 
lurer på. Ta deg tid til å lytte, alle 
har noe viktig å fortelle.

Et brennende engasjement
Heidi forteller at det har vært viktig 
for henne med balanse i sitt for-
midlingsarbeid for CP-foreningen.

– Det handler om å tørre å vise 
baksiden av medaljen også – og ikke 
male alt rosenrødt. Å leve med CP 
kan være tøft både for den som  
har diagnosen og for menneskene 
rundt, sier hun og fortsetter: 

– Jeg har vært opptatt av å 
presentere en god blanding av de 
gode og nære medlemshistoriene, 
fag og politikk, og at folk skal få 
svar på det de lurer på.

Nå er hun «tilbake til røttene»  

      NY ARBEIDSPLASS: Heidi Østhus 
Erikssen er på plass i ny jobb som debatt-
ansvarlig i regionavisen Varden.

LYTT TIL 
CP-BLADET
Ønsker du CP-bladet innlest? 
 
Norsk lyd- og blindeskrift bibliotek 
(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. 



PTØ Norge tilbyr et intensivt habiliteringstilbud til barn og 
unge med cerebral parese.

       /PTONorge

Målet med den intensive treningen på PTØ er økt mestring 
av dagliglivets aktiviteter. Vi tar imot barn med større og mindre 
utfordringer, og møter barnet der det er.
Grupper settes sammen ut fra alder og funksjonsnivå. 
Vi tilbyr intensive kurs og regelmessig oppfølging.

Ring oss gjerne for mer informasjon, eller se våre nettsider ����������. 
Et tilbud hos PTØ Norge krever ingen egenandel, 
men forutsetter henvisning.

post@ptonorge.no
PTØ Gardermoen: tlf 976 93 966
PTØ Stavanger: tlf 934 39 910
www.ptø.no

Landsdekkede intensiv trening for barn og unge
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LESERBREV

Har du noe på hjertet?
Send leserbrev til 
charlotte@cp.no

Vi har sendt ut brosjyrepakkene våre!
CP-foreningen sender ut gratis brosjyrepakker til våre medlemmer én gang i året. I år har vi sendt ut til:

 
  Barnehagepakken: Medlemmer født i 2021
  Overgang til skolestart: Medlemmer født i 2017
 Overgang til ungdomsskolen: Medlemmer født i 2009
  Overgang til videregående skole: Medlemmer født i 2006
 På vei til voksenlivet – Bolig, BPA og rettigheter: Medlemmer født i 2005

 Savner du en brosjyre? Bestill på cp.no - tilbud til deg - bøker og brosjyrer

Bestill på
www.cp.no
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  Overgang til videregående skole: Medlemmer født i 2006
 På vei til voksenlivet – Bolig, BPA og rettigheter: Medlemmer født i 2005
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Hei! 
Mitt navn er Celine Haugen, 
jeg er 22 år gammel og har  
cerebral parese. Jeg studerer 
til å bli barnehagelærer. Det 
spesielle på studiet er at jeg 
har følt et ekstra behov for å 
bruke mine erfaringer og min 
stemme til å fortelle, gi råd 
og veilede. 

Da jeg fikk tilbud om å skrive for 
CP-bladet, var det første som falt 
meg inn «begrensninger». Bakgrun-
nen er at da jeg var gjest på Løve-
mammaenes Snapchat-konto, var 
dette noe jeg ville ha fram. Jeg føler 
at jeg har 
erfaringer 
som andre 
kan lære av. 
Jeg er yngst 
av tre 
søsken,  
med en 
storesøster 
og en storebror. De har vært mine 
forbilder så lenge jeg kan huske. De 
har alltid stilt opp for meg og vært 
med meg på å teste ut mye forskjel-
lig. Da jeg var liten og så alt de 
gjorde, hadde jeg alltid lyst til å 
gjøre det samme. Sto de på ski, da 
ville jeg også stå på ski. 

Jeg kan faktisk ikke si at jeg husker 
at mamma og pappa satte så mange 
begrensninger for meg. Hadde jeg 
lyst til å prøve å stå på ski, dro de ut 
og kjøpte utstyret jeg trengte og lot 
meg prøve. Det er jeg veldig takk-
nemlig for. Selv om hverken ski 
eller slalåm gikk så bra, fikk jeg 
iallfall prøvd det. Men det er klart 
– de satte noen begrensninger for 
meg. Et eksempel er da jeg skulle 
lære meg å sykle på to hjul. Mamma 
og pappa var ganske skeptiske, men 
jeg sto på mitt, og til slutt hadde de 
ikke noe annet valg enn å la meg 
prøve. Mamma har senere sagt at 
dette var fordi de ikke ville at jeg 
skulle bli skuffet om jeg ikke klarte 
det. Men hva hadde det egentlig 
gjort om jeg ikke klarte det? Da 
hadde jeg jo fortsatt prøvd. Da 
hadde det nok også vært enklere  
for meg å akseptere at det ikke gikk. 
Men jeg klarte det! Etter at pappa 
skrudde av de store støttehjulene  
og gikk inn i redsel for at jeg skulle 
slå meg, løp jeg inn etter en liten 
stund og ropte på ham. Da hadde 
jeg lært meg det på egen hånd. 

Er det én 
ting jeg har 
lært, er det 
at det er 
mye jeg ikke 
får til, men 
det er også 
mye jeg 

klarer. Mange ganger må jeg være 
kreativ og finne mine egne måter  
å gjøre ting på. Da jeg var yngre, 
kunne jeg synes at det var kjipt at 
jeg ikke klarte like mye som andre 
barn. Det synes jeg om enkelte ting 
nå også, men nå synes jeg mye av 
det jeg gjør litt annerledes bare er 

morsomt eller har en sjarm over 
seg. Det tok lang tid å akseptere at 
jeg ikke bare kunne bli med på den 
skituren eller gå den snarveien, 
fordi jeg ikke hadde balanse nok  
til det. Men det er bare sånn det er, 
og det skal sies; jeg fikk prøve mye!

Det er først etter jeg klarte å ak-
septere det at jeg er litt annerledes 
og at jeg ikke klarer alt jeg har lyst 
til, at jeg har innsett hvor viktig det 
er for mestringsfølelsen å få lov til  
å teste ut det jeg vil. Er det en ting 
jeg kan si til en forelder, et søsken 
eller en venn til en som er i samme 
situasjon som meg, er det: La dem 
få lov å teste, la dem få lov å feile  
og la dem finne ut av hva som 
fungerer og ikke fungerer selv.  
Ikke fortell det til dem, før de har 
fått testet det ut. Av erfaring er det 
mye enklere å akseptere at man 
ikke klarer noe når man får rom  
for å teste det man har lyst til og 
kan finne ut av det selv. For ikke  
å snakke om mestringsfølelsen du 
får når noen har sagt til deg lenge  
at de ikke tror det går, men så får 
du det til på din måte. Det er en  
helt fantastisk følelse! n

Begrensninger og annerledeshet

“La dem få lov å teste, 
la dem få lov å feile og la dem 
finne ut av hva som fungerer 

og ikke fungerer selv.
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FØRSKOLEBARN MED CEREBRAL PARESE: 

Noen viktige sider ved livet  
til barnet og familien

satte utfordringer, vil små barn 
med CP ofte motta både helse-
tjenester (slik som fysioterapi eller 
ergoterapi) og spesialpedagogiske 
tjenester (som spesialpedagogisk 
hjelp eller assistent i barnehage).  
I tillegg vil familiene kunne motta 
tjenester som kurs eller opplæring, 
økonomisk støtte og avlastning. 
Fordi tjenestene ofte er mange og 
ytes av forskjellige personer innen-
for ulike deler av velferdssystemet 
over tid, vil mange familier ha  
krav på og nytte av koordinerende 
tjenester, slik som en individuell 
plan og en koordinator. I tillegg vil 
mange ha en ansvarsgruppe for å 
strukturere tverrfaglig samarbeid 
om og med barn og familier. 

For å kunne legge til rette for 
gode oppvekstsvilkår og forhold  
for barn med CP og deres familier 
trenger vi mer kunnskap både  
om barnas deltakelse i familie-  
og fritidsaktiviteter, foreldrenes  
empowerment og om de tiltak og 
tjenester som familiene mottar.  
I min doktorgradsstudie hadde vi 
derfor til hensikt å utforske disse 
områdene nærmere. Vi ønsket å se 
på hvordan forholdene var for barn 
og deres familier gjennom barnas 
førskolealder og utforske sammen-
heng med faktorer knyttet til både 
barn, familie og tjenestene de 
mottok.

Hvordan studien ble gjennomført
For å utforske temaene benyttet vi 
oss av innsamlet registerdata fra to 
norske CP-registre: Norsk kvalitets- 
og oppfølgingsregister for cerebral 
parese (NorCP) og et tilhørende 
forskningsregister kalt Habilite-
ringsforløp, tiltak og tjenester for 
førskolebarn med CP (CPHAB). Fra 
NorCP fikk vi blant annet informa-
sjon om barnas alder og motoriske 
funksjonsnivå, mens vi fra CPHAB 
fikk utvidede opplysninger om 
barna, foreldrene og tjenester  
familiene hadde mottatt i de seks 
foregående månedene kartlagt 
gjennom spørreskjemaer. 

De som deltok i studien var barn 

TEKST: RUNA KALLESON

Denne fagartikkelen er basert på en doktorgradsstudie om barns 
deltakelse i lek, familie og fritidsaktiviteter, empowerment hos  
foreldre og tjenester mottatt av familiene.

oppvekstsvilkår og utviklings mulig-
heter for barna, må vi også rette 
oppmerksomhet mot famili ene. 

Empowerment hos foreldre viser 
til i hvilken grad de opplever å ha 
kontroll over daglige situasjoner 
hjemme med barnet sitt, hvordan 
de opplever å mestre navigering  
i tjenestesystemet og samhandling 
med tjenesteytere, og i hvilken  
grad de opplever å kunne påvirke 
tjenester og tilbud til barn med 
funksjonsnedsettelser og deres 
familier mer generelt. Empower-
ment hos foreldre er et område  
som er relativt lite utforsket blant 
familier til barn med CP eller andre 
funksjonsnedsettelser i Norge.

Siden CP i de fleste tilfeller er å 
anse som en tilstand med sammen-

Hensikten med studien
Vi ønsker alle at barn med cerebral 
parese, som alle andre barn, skal ha 
det bra og ha mulighet til å utvikle 
seg, lære nye ting og utvikle gode 
vennskap. For å lykkes med dette  
er det flere faktorer som er i spill. 

I tråd med økologiske utviklings-
modeller står barns deltakelse i lek, 
familie- og fritidsaktiviteter sentralt 
for barnas utvikling av nye ferdig-
heter, for etablering og styrking av 
relasjoner og for å fremme glede  
og velvære. Barnas muligheter for 
deltakelse i slike aktiviteter er tett 
forbundet med personer i deres 
nærmiljø, og for de minste barna 
utpeker foreldrene seg som den 
aller viktigste omgivelsesfaktoren. 
Skal vi legge til rette for gode 

med CP som var fire år eller yngre 
ved førstegangs registrering i 
CP-registre i årene 2012–2014 og 
som tilhørte en av habiliterings-
tjenestene som deltok i CPHAB  
samt deres familier. Totalt var det 
58 familier som deltok i studien. 
Foreldrene fylte ut spørreskjemaer 
ved vanlige habiliteringskonsulta-
sjoner en eller to ganger i året i 
årene 2012–2016. Med utgangs-
punkt i disse spørreskjemaene 
benyttet vi statistiske metoder  
for å beskrive barnas deltakelse, 
foreld renes empowerment og 
tjenester mottatt av familiene 

gjennom barnas førskolealder. 
Videre undersøkte vi om det fantes 
noen sammenhenger mellom disse 
forholdene og ulike særtrekk hos 
barna, familiene eller tjenestene  
de mottok.

Barns deltakelse i lek, familie- og 
fritidsaktiviteter
Vi fant ut at de fleste barna med  
CP deltok i en rekke lek-, familie-  
og fritidsaktiviteter, og de likte stort 
sett alle aktivitetene veldig godt.  
De mest vanlige aktivitetene var 
familieaktiviteter i og utenfor 
hjemmet og lek innendørs med 

Runa Kalleson er 
fysioterapeut ph.d.  
ved OsloMet.
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toriske begrensninger vil derimot 
kunne oppleve utfordringer knyttet 
til bevegelse utendørs, samtidig som 
de kanskje ikke er like vant til å 
bruke hjelpemidler for forflytning 
som barn med større motoriske 
vansker. Dette er et område som 
med fordel kan utforskes nærmere, 
slik at vi i enda større grad kan 
bidra til å legge til rette for utendørs 
lek for barn på alle ulike motoriske 
funksjonsnivåer. 

Videre fant vi at barn med store 
motoriske begrensinger deltok 
sjeldnere i fysiske aktiviteter og 
benyttet seg sjeldnere av kultur- og 
underholdningstilbud som kino og 
museumsbesøk. Fysisk aktivitet er 
viktig, ikke minst med tanke på å 
opprettholde god helse og fysisk 
form, så dette er et område det kan 
være aktuelt å se nærmere på både 
for enkeltbarn og i videre forskning. 
Ved hjelp av tilrettelegginger og 
bruk av hjelpemidler skal det kunne 
være mulig å sørge for at alle barn 
får mulighet til å delta i en form  
for fysisk aktivitet, uavhengig  
av funksjonsnivå. Forskjellene i 
benyttelsen av kultur- og under-
holdningstilbud er også et område 
det med fordel kan rettes søkelys 

mot. Handler det om atkomst og 
utforming av bygninger? Transport-
systemet? Eller sosial aksept for et 
funksjonsmangfold på offentlige 
steder? Denne studien gir dessverre 
ingen slike svar, men kan for-
håpent ligvis danne grunnlag både 
for videre diskusjoner og forskning. 

Et annet funn i studien var en 
positiv statistisk sammenheng 
mellom hyppigheten av barnas 
deltakelse og foreldrenes opplevelse 
av empowerment i familiesituasjo-
ner, det vil si i hvilken grad de 
opplevde å ha kontroll over daglige 
behov og situasjoner hjemme med 
barnet sitt. Dette viser igjen til den 
store betydningen familiene har når 
det gjelder å legge til rette for gode 
utviklingsmuligheter for barna.

Empowerment hos foreldre
Funn fra studien tyder på at de 
fleste foreldre i stor grad opplever  
å ha kontroll over daglige situa-
sjoner hjemme med barnet sitt.  
De ser også ut til å mestre godt  
det å navigere i tjenestesystemet  
og samhandle med tjenesteytere. 
Tidligere foreldrerapporterte 
utfordringer knyttet til det å få 
tilgang til tilstrekkelige tjenester til 

barn og familie samt opplevde 
samarbeidsproblemer med perso        
ner og instanser, kommer i liten 
grad frem i denne studien. Det kan 
skyldes at vi gjennom kartlegging 
av empowerment i all hovedsak 
satte søkelys på foreldreressurser 
fremfor 
organisering 
og saks-
behandling  
i tjeneste-
systemet. 

Samlet sett 
synliggjør 
funnene at 
foreldre til 
barn med CP 
innehar 
sterke og 
viktige 
ressurser for 
å kunne ta 
vare på 
barnet sitt. 
Foreldrene 
ser derimot 
ut til i mindre grad å være aktivt 
involvert i utvikling av tjenester og 
tilbud til barn med funksjonsned-
settelse og deres familier mer 
generelt. Om dette skyldes at 
foreldrene ikke ønsker eller har 
overskudd til å delta i et slikt 
utviklingsarbeid eller om tjeneste-
systemet i utilstrekkelig grad legger 
opp til brukerinvolvering på 
systemnivå, sier denne studien 
ingenting om. Det er imidlertid 
synd hvis det er slik at vi som 
samfunn ikke klarer å benytte oss 
av den unike kunnskapen og alle de 
viktige erfaringer som finnes hos de 
som virkelig vet hvor skoen trykker 
når vi skal forsøke å skape gode 
tjenester og tilbud for barn med 
funksjonsnedsettelser og deres 
familier. I dette ligger det sann-
synligvis fortsatt et uforløst for-
bedrings potensial. 

Når det gjaldt sammenhenger 
mellom foreldres empowerment  
og ulike faktorer knyttet til barn, 
familier og tjenestene de mottok, 
fant vi at dette varierte mellom de 

ulike arenaene der empowerment 
kunne komme til uttrykk. Vi fant 
statistiske sammenhenger mellom 
foreldres opplevelse av empower-
ment i familiesituasjoner og fakto-
rer knyttet til foreldrene, nærmere 
bestemt livskvalitet, mødrenes 

utdanningsnivå og 
hvor mye de arbeidet. 
Foreldrenes opplevelse 
av å ha kontroll over 
daglige situasjoner 
hjemme så derimot 
ikke ut til å avhenge av 
alvorlighetsgraden av 
barnets CP eller av de 
tjenestene som famili-
ene mottok. 

For empowerment i 
møte med tjenestesys-
temet og tjenesteytere 
var sammenhengen litt 
annerledes. Her ble de 
laveste empowerment-
verdiene funnet hos 
foreldre til barna med 
moderate grovmoto-

riske vansker. Studien gir ikke svar 
på hvorfor det er slik. Imidlertid 
kan man jo undre seg på om det er 
slik at familier med barn med kun 
små motoriske utfordringer opp-
lever å ikke trenge så mye hjelp, 
mens familiene med barn med de 
mest alvorlige vanskene får god 
hjelp nettopp fordi barnets funk-
sjonsnedsettelse er så tydelig. Da 
risikerer muligens familier med 
barn med moderate begrensninger 
å havne mellom to stoler, med mer 
usikkerhet og større utfordringer 
knyttet til det å få de tjenestene 
man opplever at man trenger. Det 
som så ut til å slå positivt ut på 
foreldres empowerment i tjeneste-
situasjoner, var det å ha en ansvars-
gruppe. Det støtter oppunder 
viktigheten av at tjenesteytere 
samarbeider om oppfølgingen og  
at det finnes en arena der foreldre 
og samarbeidspartnere kan møtes 
for å diskutere mål og felles løs-
ninger på barnets og familiens 
utfordringer. 

Det var foreldrene til barna med 

voksne. Dette støtter oppunder det 
vi vet fra før om at familie og andre 
nære voksenpersoner spiller en 
svært viktig rolle, spesielt for de 
yngste barna. Barna var sjeldnere  
i mer organiserte sosiale aktiviteter 
som lekegrupper og selskaper, de 
deltok sjeldnere i 
organiserte fritids-
tilbud og benyttet i 
mindre grad 
kultur- og under-
holdningstilbud 
som kino- og 
museumsbesøk. 
Det virker altså 
som om det er  
de uformelle og 
uorganiserte 
aktivitetene i 
familiens nærmiljø 
som først og fremst 
utgjør sentrale og viktige lærings-
arenaer for små barn med CP. 
Samtidig vil de mer organiserte 
tilbudene dermed representere 
muligheter for å utvide barnas 
aktivitetsrepertoar og gi dem nye 
opplevelses- og erfaringsmulig-
heter. Dette fremhever viktigheten 
av å etablere og informere om 
lokale tilbud der familier med barn 

med funksjonsnedsettelser som  
CP kan føle seg velkomne fra tidlig 
alder. 

Barn med store motoriske 
begrensninger deltok totalt sett  
noe mindre hyppig i aktiviteter 
sammenlignet med barn med 

mindre alvorlige 
begrensninger. 
Når vi så på 
aktivitetene hver 
for seg, så vi at 
barn med mid-
dels store grov-
motoriske  
begrensninger 
deltok noe 
sjeldnere i 
utendørs lek  
med andre barn 
sammenlignet 
med de andre 

gruppene. En mulig forklaring på 
dette kan være at barn med små 
motoriske begrensninger kan 
bevege seg mer eller mindre fritt 
utendørs, mens barn med store 
motoriske begrensninger kanskje 
på et tidlig tidspunkt får tilpasset 
hjelpemidler slik at de kan delta i 
lek utendørs selv uten selvstendig 
gange. Barn med moderate grovmo-

Ved hjelp av  
tilrettelegginger og bruk 
av hjelpemidler skal det 

kunne være mulig å 
sørge for at alle barn får 
mulighet til å delta i en 

form for fysisk aktivitet.

Det støtter 
oppunder viktigheten  

av at tjenesteytere  
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Alle BPA-leverandører er ikke like. Derfor er det viktig at du tenker gjennom hva det er som er viktig 
for deg når du skal velge leverandør. 

5 tips til valg av BPA-leverandør

1. Får du bistand i BPA-søknadsprosessen?
En god BPA-søknad øker sjansene for å få en realistisk behovs-
vurdering og dermed et riktig vedtak. Mios BPA-rådgivere 
kjenner søknadsprosessen godt og har hjulpet hundrevis av 
mennesker med å få gode BPA-vedtak. 

2. Har leverandørens BPA-rådgivere BPA selv?
Når det gjelder BPA er praktisk erfaring vel så viktig som 
teoretisk kunnskap, derfor har alle Mios BPA-rådgivere 
egenerfaring som BPA-arbeidsledere. Ville du valgt en 
kjøreskolelærer som ikke har førerkort, og som aldri har kjørt 
bil selv?

3. Får du hjelp til rekruttering av assistenter?
Uten assistenter, ingen assistanse. Vi har egne folk som kan 
bistå i rekrutteringsprosessen - i annonseutforming, i intervjuer, 
med sjekk av referanser og innhenting av politiattest - slik at 
du får de assistentene som best passer dine ønsker og behov.

4. Refunderes utgifter i forbindelse med ordningen?
Å ha BPA medfører ofte ekstra kostnader, for eksempel når du 
skal ha med deg assistenter på reise. Det er urimelig å forvente 
at du som arbeidsleder skal dekke disse selv, og derfor har vi 
i Mio en ordning hvor du får refusjon for faktiske ekstrautgifter 
som følge av assistansen din.

5. Får du tilbud om oppfølging og veiledning? 
Arbeidslederopplæringen vår  favner det meste, men vi forventer 
ikke at du skal klare alt på egenhånd med én gang. I Mio får du 
din egen BPA-koordinator som gir deg systematisk oppfølging 
og veiledning underveis gjennom driftsåret, i tillegg til å svare 
på alle spørsmål du måtte ha om ordningen din.

Besøk oss på www.mio.no for å få vite mer. 

BPA trenger ikke være vanskelig. 

Det hjelper å snakke med noen som har peiling, og våre råd-
givere har personlig erfaring med BPA. Ta kontakt med oss så 
bistår vi med det du måtte lure på og hjelper deg med å skrive 
søknaden din - helt kostnadsfritt. 
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skolealder. Betydelig færre barn 
hadde ergoterapitjenester. De fleste 
familiene hadde deltatt på kurs 
eller opplæring og de hadde også 
mottatt en eller annen form for 
økonomisk støtte, med forhøyet 
hjelpestønad som den vanligste 
tildelingen. Langt færre rapporterte 
om å ha mottatt avlastning eller 
ekstra støtte til bil eller bolig. Av  
de koordinerende tjenestene var 
ansvarsgruppe den vanligste 
tjenesten, tett etterfulgt av det å ha 
en individuell plan. Langt færre 
familier rapporterte om at de hadde 
en koordinator. Dette anses som litt 
overraskende, da koordinatoren 
vanligvis er den som har ansvaret 
for å opprette og oppdatere den 
individuelle planen og også innkalle 
til ansvarsgruppemøter. Det vil 
derfor være interessant å under-
søke videre hvordan koordinator-
rollen fungerer i praksis for barn 
med funksjonsnedsettelser og deres 
familier.

En annet funn knyttet til tjenes-
tene familiene mottok, var at noen 
tjenester ble rapportert ved noen, 
men ikke ved alle, kartleggingstids-
punktene. Det kan altså virke som 
om det er avbrudd i tjenesteytingen 
over tid ved noen tjenestetyper. 
Dette gjaldt spesielt ergoterapi-

de mest alvorlige grovmotoriske 
utfordringene som i størst grad så 
ut til å være involvert i det å dele 
kunnskap og delta i utvikling av 
tjenester og tilbud til barn med 
funksjonsnedsettelser og deres 
familier mer generelt. Dette kan ha 
sammenheng med at det er denne 
gruppen foreldre som opplever å  
ha størst behov for denne type 
tjenester eller at de i større grad  
er engasjert i interesseforeninger 
eller lignende der de blir invitert 
med på råd av representanter fra 
tjenestesystemet. Det å ha en 
ansvarsgruppe og det å ha deltatt 
på intensive treningstilbud ble også 
sett i sammenheng med høyere 
empowermentverdier hos foreldre 
innenfor dette området. Det signali-
serer at fysiske møteplasser der 
man kan snakke direkte med 
fagpersoner og kanskje også andre 
familier i tilsvarende situasjon, er 
viktig for å skape engasjement 
rundt videreutvikling av tjeneste-
tilbud.  

Tjenester mottatt av barn og 
familier
Funn fra studien viser at de fleste 
barna mottok både fysioterapi, 
spesialpedagogisk hjelp og assistent-
støtte i barnehage gjennom før-
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tjenester og de koordinerende 
tjenestene individuell plan og 
koordinator. Kontinuiteten i  
tjenesteytingen over tid fremstår 
dermed som et annet område med 
behov for videre utforsking.

Oppsummering og en stor takk  
til alle som har bidratt!
Alt i alt avdekket studien en rekke 
positive funn knyttet til barn med 
CP og deres familier. Barna så ut  
til å delta hyppig i en rekke ulike 
aktiviteter, foreldrene opplevde stor 
grad av empowerment og familiene 
mottok et bredt spekter av tjenester. 
Et område det ser ut til at vi fortsatt 
trenger å rette søkelys mot frem-
over, er det å legge til rette for 
deltakelse i utendørs lek, fysiske 
aktiviteter og kultur- og under-
holdningstilbud for alle barn, 
uavhengig av funksjonsnivå. I 
tillegg vil det kunne være nyttig  
å se nærmere på hvordan vi i større 
grad kan benytte foreldreressurser  
i utvikling av tjenester og tilbud 
samt undersøke kvalitet og konti-
nuitet i de koordinerende tjenes-
tene som tilbys barn med funksjons-
nedsettelser og deres familier.

Jeg vil takke alle som har deltatt  
i arbeidet med å få frem denne nye 
kunnskapen. n
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PIH-STUDIEN

Behandlingen tilbys i forbindelse 
med PIH Multi-studien, se https://
sshf.no/kliniske-studier/pih-multi

Nå kan førskolebarn i alle helse-
regioner henvises til PIH Multi!
2022 er et milepælsår. For første gang kan førskolebarn fra hele landet 
henvises til intensive habiliteringstilbud i HABU i spesialisthelsetjenesten,  
i egen helseregion. 

Studien og behandlingstilbudet er 
tidligere omtalt i CP-bladet nr. 3 i 
2021 og på CP-konferansen 2022.

Ønsker du å vite mer, kan du ta 
kontakt med dine/ditt barns HABU 
eller
• Helse Nord:  

Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, habu@unn.no

• Helse Midt: St. Olavs hospital HF, 
habu.buk@stolav.no 

• Helse Vest:  
Haukeland universitetssjukehus, 
barnehab@helse-bergen.no 

• Helse Sør-Øst: Sørlandet sykehus 
HF, rib@sshf.no

Du kan lese mer om behandlingen 
på denne nettsiden: 
https://sshf.no/
behandlinger/
pih-multi, eller ved 
å skanne QR-koden:

FAKTA OM PIH MULTI

PIH Multi innebærer målrettet og 

funksjonell trening og stimulering av 

barn gjennom naturlige aktiviteter 

og lek. Parallelt foregår undervisning 

til foreldre og lokale fagfolk, for  

eldre  veiledning og støttetiltak i 

barne hagen og i hjemmet. PIH Multi 

baserer seg på den familiesentrerte 

tilnærmingen, der foreldre blir sett 

på som barnets viktigste ressurs og 

vår sentrale samarbeidspartner i 

programmet.  

Målgruppen for PIH Multi er 

førskolebarn fra toårsalderen med 

multifunksjonsnedsettelse som  

har et grovmotorisk funksjonsnivå 

tilsvarende GMFCS nivå IV–V. Barna 

kan ha diagnosen cerebral parese 

og/eller en annen diagnose, men 

ikke ha en progredierende lidelse, 

autisme eller alvorlig sansetap som 

hoveddiagnose. Foreldrene må være 

motivert for å lære mer om sitt 

barns funksjons nedsettelse og  

å ta del i trening og stimulering  

av barnet. 

FAKTA

Ny barnebok om Sivert
Lise H. Eide skriver på sin andre barnebok om Sivert. Den etterlengtede 
oppfølgeren til «Sivert kan» fra 2015 skal etter planen utgis ved juletider.

TEKST: ANITA HANKEN
FOTO: PRIVAT

selv beskriver som en bok familien 
savnet.

– Det har vært viktig for meg  
å gi sønnen min et begrepsapparat 
knyttet til sin egen diagnose og på 
den måten gjøre ham mer rustet til 
å kommunisere med omverdenen 
om alt som kan være vanskelig å 
sette ord på. Jeg håper også at boka 
kan gi anledning til å ta opp temaer 
som er viktige, ikke bare for perso-
ner med CP – men alle som har en 

kropp og et hode som ikke alltid 
spiller på lag, sier Lise.

Med seg har hun samme illu stra-
tør som sist, Irene Marienborg. 
Småbarnsforeldre kan kjenne henne 
igjen fra barnebøkene om Nora,  
som hun illustrerer og forfatter selv. 
Irene har utgitt ti barnebøker om 
Nora på Aschehoug forlag.

CP-foreningen vil være forlag for 
den nye Sivert- boken og er tildelt 
midler fra Helsedirektoratet. n

– Jeg har fått så mange hyggelige 
tilbakemeldinger på «Sivert kan», 
og flere har etterspurt en oppfølger. 
Det er veldig hyggelig at vi nå får 
anledning til å lage den, sier Lise.

Lise har jobbet mange år som 
journalist og redaktør og er i dag 
kommunikasjonsrådgiver i Natur-
vernforbundet. Hun er mor til tre 
barn, hvorav en gutt med CP. Det 
inspirerte henne til å skrive den 
første boka om Sivert, som hun  

Det intensive habiliteringstilbudet 
er for førskolebarn i aldersgruppen 
to til fem år og foreløpig for dem 
med sammensatte funksjonsned-
settelser. Foresatte må ønske å lære 
mer og å ta del i treningen og 
stimu leringen av sitt barn.

Det familiesentrerte behandlings-
tilbudet er sammensatt og gjennom-
føres av tverrfaglige team av 
spesialister. Det omfatter foruten 
trening og stimulering av barnet 
også undervisning og veiledning  
av foresatte og lokale fagfolk. Det 
intensive habiliteringstilbudet 
strekker seg over ett år og består av 
tre behandlingsopphold i spesialist-
helsetjenesten, hvert på knapt to 
uker. En sentral del av tilbudet er 
treningen og stimuleringen som 
skal gjennomføres lokalt mellom 
oppholdene. Tilbudet i de periodene 
suppleres med undervisning og 
oppfølgende veiledning fra spesia-
listene som står for programmet. 
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VESTLAND 

Bowling og pizza
27.mars arrangerte CP Vestland 
bowling og pizza for medlemmer  
i alderen 0–13 år. 

Vi var på Vestkanten Bowling, 
der det var god stemning, med først 
en serie bowling, deretter pizza og 
brus. Det var så kjekt å kunne 
samles igjen, og vi ser frem til  
neste arrangement. 

TROMS 

Én tur til Spania ble to turer i Nord-Troms

I mars 2020, etter en lang planleg-
gingsperiode, var vi så å si klar for 
tur til Solgården i Spania. Søknad 
om ekstern finansiering var sendt 
og påmeldinger mottatt. Så kom  
12. mars 2020, og Norge og Europa 
ble nedstengt. Kort tid etter fikk vi 
positive nyheter om tilskudd fra 
Bufetat, men også et negativt 
budskap: Solgården forble stengt,  
og dermed ble turen avlyst. 

Styret endret planene raskt, og 
sensommeren 2020 ble Spania-
turen omgjort til Nord-Troms og 
Reisa Nasjonalpark. På grunn av 
korona var påmeldingene begren-
set, men 26 glade medlemmer fikk 
tre fine dager sammen i vakker 
natur. For de fleste var turen på  
Reisaelva i slanke elvebåter hoved-

attraksjonen. Med lommekjente 
guider som manøvrerte på elva 
mellom steiner og stryk, var det 
mange inntrykk underveis. Et kort 
stopp for å se gamle helleristninger 
og lunsj ved den utrolig vakre 
Mollisfossen langt inn i Reisa 
Nasjonalpark, var to av høyde-
punktene.  

Søndag ble det tid til utendørs-
aktiviteter og grilling på Kvenneset 
aktivitetspark før retur via ruinene 
av et gammelt tysk kystfort fra 
krigens dager med panoramautsikt 
over de vakre Lyngsalpene. Vi tok 
oss tid til lunsj og omvisning på 
Senter for nordlige folk i Kåfjord, 
mest kjent for den årlige urfolk-
festivalen Riddu Riddu (betyr «Liten 
storm på kysten»). Her fikk vi for 

første gang smake på tradisjonell 
rognbollesuppe, en tradisjonell 
samisk rett og spesialitet for 
Kåfjord.

Heldigvis endret Bufetat på 
vilkåret for det eksterne tilskuddet. 
Det gjorde at vi ett år senere kunne 
bruke midler til nok en lokal tur  
i Nord-Norge. Denne gangen var  
det en flott gjeng som tok turen til 
Malangen Brygge rett sør for 
Tromsø. Vi koste oss med aktiviteter 
til lands og til havs. Det var en 
entusiastisk gjeng som prøvde 
vannskuter på en blikkstille fjord, 
og vi koste oss med hunder og lek 
på en villmarkscamp. 

Det var leit at den planlagte turen 
til Solgården gikk i vasken, men vi 
fikk i stedet to fine turer i eget fylke! 

ØSTFOLD 

Bowlingtreff  
CP-foreningen i Østfold arrangerte 
bowlingtreff 31. mars. Vi prøver å 
arrangere disse treffene med jevne 
mellomrom. Lokalene er tilrettelagte, 
og alle er velkomne. Det er også 
mulig å bli med bare for å treffe 
venner og spise pizza sammen.
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AGDER 

Alle hører til!

Året 2022 startet for oss i Agder, 
som for alle andre fylkeslag, ut-
fordrende med fortsatt pandemi og 
restriksjoner. Flere arrangementer 
måtte derfor fortsatt stå på vent, 
men så endelig mot våren ble livet 
så mye lettere å leve igjen – og gjett 
om vi er glade for det i Agder!!

Årsmøtet
Årsmøtet vårt måtte for andre gang 
foregå på Teams, men hyggelig var 
det likevel. Årsrapporten for 2021 
ble godkjent og nytt styre ble en - 
stemmig valgt. Så gleder vi oss til 
medlemsmøte i juni hvor vi skal 
treffes på ordentlig!

CPU Agder
CPU Agder har, som alltid, ikke latt 
seg stoppe av pandemien og har 
som vanlig «vært på skinner» og 
startet opp med kickoff-samling i 
Lillesand i februar, hvor temaet var 
arbeidsplan og samlinger for 2022. 
Så har det vært bowling og svøm-
metreff i mars og kino før påske. 

TRØNDELAG

Nyttårsfest for voksengruppa 

Lørdag 2. april 2022 ble det endelig 
nyttårsfest for voksengruppa. 
Festen var, grunnet pandemien, 
utsatt tre ganger. 76 festklare 
medlemmer med assistenter møtte 
på Scandic Lerkendal. Kvelden ble 
ledet av kveldens konferansierer 
Lasse Løkkeberg Johansen og 
assistent Oskar Rise. 

Etter kveldens matinntak, av 
varm og kald buffet med desserter 
og kaker, ønsket Lasse og Oskar 
kveldens hovedattraksjon velkom-
men; «Vi Invalide» bestående av 
Marianne Knudsen, Lennart Røsten 
Sølsnes og Thomas Mittet sammen 
med musikerne Svein Røsten og 
Frode Angelsen. Det ble en rørende, 
stemningsfylt, opplevelsesrik og 
flott konsert som ble avsluttet til 
stående applaus. Lasse og Oskar 
gjennomførte så en loddtrekning 
med flere glade premievinnere. 

Etterpå underholdt kveldens 
«stand up»-komiker Joachim 
Lindgren, før kvelden ble avsluttet 
med dans og felles hygge. 

Gleden ved å skape noe sammen, er 
stor i CPU Agder! 

SPOR
CP-foreningen Agder er veldig stolte 
for igjen å ha dyktige, flotte unge 
medlemmer med i årets SPOR-fore-
stilling ved Kilden teater og konsert-
hus i Kristiansand i mars. Dette året 
deltok Isak, Julie og Elisabeth. Det 
ble også arrangert en fagkonferanse 
med tema Livsmestring, inklude-
ring og kunst hvor Nicolai deltok 
med sine erfaringer. Den ble 
avsluttet med en paneldebatt, hvor 
Nicolai og Elisabeth sammen var 
dyktige representanter med tydelige 
stemmer fra oss i CP-familien 
Agder. SPOR er en forestilling med 
utgangspunkt i satsing på inklude-
ring mellom elever ved videre-
gående skoler i Kristiansand, hvor 
elever med og uten funksjonsned-
settelser står på scenen sammen. 
SPOR er en forestilling som nettopp 
setter spor! Tusen takk til søstrene 
Julie og Elisabeth som gjorde en 

nydelig og sterk fremførelse sammen 
under alle forestillingene i mars. 
Dere to har rørt oss i CP-familien til 
tårer, og vi er bare så takknemlige!

Bademoro for små og store
Utover våren har vi fortsatt å in-
vitere til flere fredagstreff på Aqua-
rama i Kristiansand med deltakere 
fra hele Agder. Dette er verdifullt 
både for helse, det sosiale og ikke 
minst en koselig start på helgen med 
venner og søsken. Vi er veldig glade 
for at Kristiansand kommune har  
gitt oss økonomisk støtte til disse 
svømme-treffene og satser stort på  
at dette skal fortsette videre. Spesielt 
gøy er det at barn, unge og unge 
voksne kan være sammen og bli 
kjent med hverandre. Noen kommer 
med hele familien sin, noen med sin 
BPA, støttekontakt eller søsken. Her 
kan alle finne sin plass og ha det gøy! 

Vi har mye å glede oss til videre  
i Agder og nyter at tidene er blitt 
friskere for oss alle!

God sommer fra Agder!
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LIKEPERSONER/TELEFONKONTAKTER

En som forstår  
hva du snakker om

En likeperson i CPforeningen har gått på likepersonkurs i foreningen og skrevet  
under på en taushetsavtale. En likeperson har lyst til å gjøre en innsats for andre.  
Likepersonen 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  
likepersoners kompetanseområder, besøk vår nettside www.cp.no

Vil du vite mer om 
likepersonsarbeid?

Kontakt 
CP-foreningen på 

telefon 22 59 99 00

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

Voksne med CP

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

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

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

Helle-Viv Magnerud
Bosted: Bergen, Hordaland
Født: 1964
Ett barn
I arbeid
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: 1949
Pensjonist
Telefon: 901 87 847
E-post: ewy@halseth.no

Jenny Holte
Bosted: Kragerø, Telemark
Født: 1976
Gift og har to barn
Telefon: 986 72 547
E-post: jenny@kebas.no

Unge med CP
Stine Dybvig
Bosted: Oslo
Født: 1991
Student
Telefon: 952 56 511
E-post:  
stine.dybvig@gmail.com

Marte Broderstad Sandvik
Bosted: Tromsø, Troms
Født: 1990
I arbeid
Telefon: 988 60 375
E-post:  
martebsandvik@gmail.com

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

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

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

Marthe Schikora-Rustad
Bosted: Vennesla, 
Vest-Agder
Født: 1990
I arbeid
Telefon: 916 08 091
E-post: marthe_rustad@
hotmail.com

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

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

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

Foreldre til store barn med CP (over 18 år)

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

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

Deeqa Muse Yusuf
Bosted: Bærum, Akershus
Mor til gutt født i 2016
Telefon: 406 37 005
E-post: deeqa176@ 
hotmail.com

Ingvild Skarsem Jonassen
Bosted: Froland, Aust-Agder
Mor til jente født i 2005
Telefon: 932 46 793
E-post: ingvild.skarsem.
jonassen@gmail.com

Camilla Sagbakken
Bosted: Lillehammer, 
Oppland
Mor til tvillingjenter  
født i 2014
Telefon: 476 43 782
E-post: milaba@live.no

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

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

Annette Berge
Bosted: Oslo
Mor til jente født 2016
Telefon: 918 03 167
E-post:  
berge.annette@gmail.com

Carl Martin Martinsen
Bosted: Torshov i Oslo
Far til jente født 2017
Telefon: 980 32 786
E-post: carl@
planakommunikasjon.no

Helene Nøss
Bosted: Eidsvoll
Mor til gutt født 2017
Telefon: 977 55 135
E-post:  
noss.helene@gmail.com 

Henriette Sortehaug
Bosted: Sunnmøre  
i Møre og Romsdal
Mor til jente født 2018
Telefon: 951 53 047
E-post: 
sortehaughenriette@gmail.com
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Husk at gaver til Cerebral Parese-foreningen 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  
– ellers faller grunnlaget for fradraget bort!

SKATTEFRADRAG 
PÅ GAVER

Sekretariatet

Fylkeslagene
Rogaland
Leder: Malin Lillesund Harestad
E-post: leder.rogaland@cp.no

Telemark
Leder: Frank Robert Hübenbecker
E-post:leder.telemark@cp.noo

Troms 
Leder: Tanja Steen 
E-post: leder.troms@cp.no

Trøndelag
Leder: Lise Løkkeberg 
E-post: leder.trondelag@cp.no

Vestland
Leder: Bente Heggø Olsen 
E-post: leder.vestland@cp.no

Vestfold
Leder: Tanja Leegaard 
E-post: leder.vestfold@cp.no

Østfold
Leder: Hanne Petersen
E-post: leder.ostfold@cp.no

Agder
Leder: Monica Myhre
E-post: leder.agder@cp.no 

Buskerud 
Leder: Per Erik Nordlien
E-post: leder.buskerud@cp.no

Finnmark
Kontaktperson: Fred Gjøran Einvik
E-post: leder.finmark@cp.no

Innlandet
Leder: Katrin Austnes
E-post: leder.innlandet@cp.no 

Møre og Romsdal
Kontaktperson: Kristoffer Svendsen
E-post: leder.more-romsdal@cp.no 

Nordland
Leder: Eilif Benjaminsen 
E-post: leder.nordland@cp.no

Oslo og Akershus
Leder: Andre Berg
E-post: styreleder@cpoa.no

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

CPforeningen

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

Anita Hanken
Rådgiver
E-post: anita@cp.no
Telefon: 976 69 046

Helle Benedicte Aasheim
Rådgiver
E-post: helle@cp.no
Telefon: 413 60 819

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

Charlotte Åsland Larsen 
Redaktør og
informasjonsrådgiver
E-post: charlotte@cp.no
Telefon: 457 28 464

Ole Kristian Fagersand
Økonomirådgiver
E-post: ole.kristian@cp.no
Telefon: 464 71 737

KONTAKTINFO

Sentralstyret

Leder
Bente Heggø Olsen, Vestland
E-post: bente.heggo.olsen@gmail.com

1. nestleder
Monica Myhre, Agder
E-post: Monica.Myhre@nav.no

2. nestleder
Sigrun Bjerke Fosse, Oslo og Akershus
E-post: sigrunfosse@hotmail.com

Styremedlemmer
Tor-Helge Gundersen, Vestland
Synne Guro Haugseng, Innlandet
Torstein Torheim, Troms
Stine Dybvig, Oslo og Akershus
Robert Johnsen, Trøndelag
Kenneth Olsen, Vestfold
Sofie Østerbø Jansen, CPU

Varamedlemmer
Renate Mathisen, Vestfold
Ingvild Skarsem Jonassen, Agder
Kristin Bakken, Innlandet
Noomi Alexandersen, CPU

Følg oss på Facebook: 
Cerebral Parese-foreningen  
i Norge

Bamse Produkter AS
Du har kunnskapen, vi har produktene.

For mer informasjon se: 
www.bamseprodukter.no 
www.hjelpemiddeldatabasen.no 
Varekataloger og brosjyrer.

 

 

 

 

 

• Barn og voksne
• Posisjonering
• Trening
• Behandling
 

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 med-
lemmer. Medlemsmassen 
omfatter både privat- personer 
og sentrale fagmiljøer innenfor 
helse- og skolesektoren. Bladet 
er et aktualitetsmagasin med 
en blanding av reportasjer fra 
fylkeslagene og fagmiljøene, 
presentasjoner fra seminarer 
og fagkonferanser, leserinn-
legg, bokomtaler og fagartikler. 

Vil du ha en annonse 
i CP-bladet?



Returadresse:
CP-foreningen
Bergsalléen 21
0854 Oslo

Visste du at Ergoseat

• aldri har blitt slått på 
kvalitet siden det ble 
etablert i 2004.

• designer, utvikler og 
produserer i Norge.

• leverer individuelle 
produkter for sitte-, 
stå- og toalett-
løsninger som alle  
er på ramme avtale.

• har terapeuter som 
ivrer etter å hjelpe 
deg uansett hvor  
du bor i landet.

ERGOSEAT
– NÅR KVALITET BETYR NOE!


