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am foreningen
Landsforeningen
for
Artrogryposis
Multiplex
Congenita CAMC) ble stiftet
hl2lsten 1987 av voksne med
AMC-diagnosen
og er tilknyttet
Norges Handikapforbund.
Det
er ca. 100 medlemmer i
foreningen,
hvorav omlag
halvparten har diagnosen.
Mange av de nye medlemmene
er barn med AMC og deres
foreldre.
I 1999 ble det etablert et
samarbeid mellom de nordiske
AMC-foreningene pa styreniva.
Malet er a fa til felles nordiske
tiltak, som likemannssamlinger
og bruker/fagseminar
om AMCdiagnosen.
En viktig oppgave for foreningen
er a bidra tiI l2lkt kunnskap om
diagnosen.I samarbeid med TRS,
blir det arbeidet med a spre
informasjon mot ulike deler av
helsevesenet og lokalt
hjelpeapparat

am AMC-bulletinen
AMC-bulletinen er et medlemsblad for Landsforeningen for
AMC. Vi vii forsl2lke a gi ut fire
nummer i aret - henholdsvis
mars, mai, september og
desember. Bulletinen publiseres
bade pa AMC-foreningens
nettsider www.amc-info.com
og
via vanlig post.
Deadline for bidrag med stoff til
AMC-bulletinen vii vcere l.mars,
1. mai, l.september
og
l.desember. Bidrag bes sendt
via e-post til
srs_post@yahoo.no.
Tekst bes
sendes som word-dokument,
bilder ma vcere av god
oppll2lsning (over 150 ppi).

Vii du ha kontakt

med ass?
Kontaktperson for AMCforeningen, styreleder:
Berit Evensen
Siriusveien 72
3942 Porsgrunn
Mobil: 92026317
E-post: beritev@online.no
For mer informasjon fra
foreningen, se yare nettsider:
http://www.amc-info.com

Julen nCErmer seg med raske skritt,
og det er tid for a utfelre visse tradisjonelle gj0remal!
I mangel av julestemning
med
vartemperaturer og gr0nn sn0, er det
lett a utsette forberedelsene!
Siden jeg har sluttet a jobbe, blir
dagene av og til noksa lange. Det a
finne nae meningsfylt a gj0re pa dagtid, er ikke helt enkelt. I var begynte
jeg i det lokale idrettslagets damegruppe, som hele aret
produserer ting til arets julemesse. Dette farutsetter jo at
man liker handarbeid, men det sosiale aspektet ved dette
er vel sa viktig. Man m0tes hver mandag formiddag, ca 20
damer, som har det sVCErt hyggelig sammen. Og det blir
produsert mange flotte juleting som forsvinner fort ved arets
julemesse.
Dette kan kanskje VCEre et tips til andre sam synes
dagene blir lange!
Arets nordiske m0te avholdes fl2lr ju! i K0benhavn. Der
har vi flere punkter pa agendaen, bl.a. evaluering av vart
store arrangement
sist sommer. Vi skal ogsa starte
planleggingen av ny nordisk familiesamling i Danmark i
2007. Vi har for 2006 avsatt tiden 29.6.-2.7. til Iikemannssamling i Kristiansand, og vi haper at mange vii platte dette
inn pa kalenderen.
Jeg vii 0nske aile medlemmer og vare samarbeidspartnere
en riktig god jul og et godt nytt ar!
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Aktivitetskalender
for
AMC-foren ingen
20050g 2006
Kalenderen vii bli oppdatert
jevnlig - f01g med!

2005
November
25 : Samarbeidsforum
mel10m brukerforeningene
som
organiserer brukerne ved TRS
og TRS. Sted: L0renskog.
25. - 27.: Nordisk m0te
mellom styrene i AMCforeningene
Sted: Kl2lbenhavn

Ta kantakt med ass!
Hovedstyret
i
Landsforeningen

for AMC 2005/2006

LEDER
BERIT EVENSEN ( TELEMARK)
Siriusveien 72, 3942 Porsgrunn
TLF/FAX: 35510130 Mobil: 92026317
E-post: beritev@online.no

NESTLEDER
STIG MORTEN SANDVIK ( S-TR.LAG)
Ratesvingen 20, 7030 TRONDHEIM
Mobil: 48178873
E-POST: stigms@broadpark.no

SEKRETJ:eR
Desember
Desembernummeret
av AMCbulletinen sendes ut

2006
Januar
27. - 29.: Hovedstyreml2lte.
Sted: Sandefjord

HILDE 0STHUUS ( S-TR0NDELAG)
Hl2lgsetgrenda 9, 7026 Trondheim
Tlf. 72565636, Mobil: 93200662
E-post: janar-p@online.no

KASSERER
ELDBJ0RG MADSEN ( 0STFOLD)
Engfaret 4E, 1518 Moss
Tlf: 69271793, Mobil: 41328146
E-post: eld-bjorg@c2i.net

Mars
Nr. 1. 2006 av AMC-bulletinen
sendes ut.

Mai
5. - 7.: Hovedstyreml2lte.
Sted: Trondheim
Nr. 2. 2006 av AMC-bulletinen
sendes ut.

Juniogjuli
29.06 - 02.07 : Nasjonal
likemannssamling
i
Kristiansand inkludert
~rsml2lte. Mer informasjon
kommer senere!

STYREMEDLEM
STIAN KLAUSEN ( ROGALAND)
Myrullveien 10, 4330 Alg~rd
Tlf: 51619235
E-post: stian.klausen@lyse.net

l.VARA
GUNN FORSMANN ( BUSKERUD)
Sva~sveien 15, 3615 Kongsberg
Tlf: 32734741
E-post: gunnf@online.no

2.VARA

September

SYLVI BRATHEIM ( TELEMARK)
Nenset Terrasse 36, 3736 Skien
Tlf: 35595882
E-post: sylvi.bratheim@tiscali.no

Nr. 3. 2006 av AMC-bulletinen
sendes ut.

3.VARA

Desember
Nr. 4. 2006 av AMC-bulletinen
sendes ut.

\~,~.

SIV RAGNHILD SCHULTZ ( 0STF.)
Stigningen 30, 1570 Dilling
Tlf: 69271319, Mobil: 99638136
E-post: srs_post@yahoo.no

(~;
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AMC-konferansen i Manchester
23.- 25.September 2005
Avlederi
AMC-foreningen,
Berit Evensen

Avreisen fra Gardermoen ble
en del forsinket pa grunn av
hendelser pa Manchester Airport, men etter 1 112 time i
flyet pa Gardermoen, var det
tid for a ta avo Ved ankomst
ble vi hentet av en av hotellets biler, og en kj0retur pa 5
minutter var jo behagelig!
Fredag kveld, litt sent, var det
velkomst og presentasjon av
programmet for helgen. Det
var 45 familier som deltok, ca.
200 mennesker med stort og
smatt.
L0rdag startet vi kl. 9.00.
Hele dagen var satt av til
"Work-shops", der vi kunne
h0re pa foredrag av ulike fagpersoner, samt en "stasjon"
hvor deltakerne utvekslet

Her kom det fram at flere
hadde opplevd skolegangen
som vanskelig i forhold til
funksjonshemningen. Ii. ga pa
en stor skole f0rte for mange
til isolasjon, man ble ikke tatt
med i fellesskapet. Det var
lettere for de som gikk pa en
ren pikeskole, med fc.erre
erfaringer i forhold til opp- elever.
vekst og skolegang.
Det var ogsa et tilfelle der
De yngre var delt opp det ble fortalt at pa grunn av
etter alder, og hadde sitt eget brannsikkerheten, kunne ikke
program hele hzwdag.Gruppen vedkommende vc.ere pa det
5 - 12 ar dro av garde med klasserommet klassen var!
buss om formiddagen til for- Jeg fikk ogsa et inntrykk av
n0yelsespark, og tenaringene at flere ikke fikk de hjelpedro ut for a spise pizza og midlene de hadde hatt nytte
hygge seg sammen. Ogsa nar av pa et tidlig tidspunkt, det
de kom tilbake til hotellet
gjorde jo dagliglivet noksa
hadde aile barnjunge sitt eget vanskelig.
opplegg, sa de sa vi ikke hele
Jeg var pa et fored rag om
10rdag.
fysioterapi og et om reflexSiden det var "stasjoner", ologi. Nar det gjelder reflexble det umulig a delta pa alt, ologi, gar det i hovedsak ut
og det matte velges hvor man pa helhetlig behandling uten
0nsket a delta. Jeg var f0rst at det skal oppleves som
sammen med en gruppe unge smertefullt, stimulering av
jvoksne som utvekslet er- nervene. Man er i denne
faringer i forhold til skolegang behandlingen
opptatt av
og oppvekst. Det var mange "energi-linjer"
i kroppen.
ulike erfaringer som kom fram Kroppen skal ikke presses,
her.
man skalla kroppen styre det
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selv. Dette fored raget
ble
holdt av Jill Bradley, utdannet i Australia
med en
kombinasjon
av mass0r og
kiropraktor-utdannelse.
Hun
holder pa med en studie av
barn og voksne med AMC, om
effektivitet av denne behandlingen.
Fysioterapeut
Mia
Dunkley, fra Great Ormond
Street
Children"s
Hospital
(GOSH), har jobbet mye med
barn med AMC. Som vi har
h0rt fra flere, er det Viktig a
holde ved like den funksjonen
man har.
Etter dagens program var
det tid for enliten hilsningstale fra AMC-foreningen.
Jeg
overrakte en gave, et troll pa
ski med ryggsekk og norsk
flagg i sekken.
Jeg hadde
ogsa med informasjonsbrosjyre om NHF og AMC pa

engelsk. Vi fikk tilbakemelding pa at de synes vi gj0r et
bra stykke arbeid i Norge, til
tross for at det er en Iiten
forening, og at vi har et godt
utviklet samarbeid med andre
AMC-foreninger.
Om kvelden var det festmiddag
hvor arsm0tet
ble
avholdt samtidig. En merkeIig opplevelse! Av mangel pa
kandidater til ulike verv, ble
det raskt banket igjennom
gjenvalg.
TAG er basert pa
midler
fra fond,
men det
kunne virke som de hadde god
0konomi. S0ndag morgen var
det tid for hjemreise, en tur
som for en telemarking tok hele
dagen. En hyggelig tur var det,
og nye kontakter ble jo knyttet. Neste ar skal det avholdes
en stor AMC-konferanse
i
Birmingham, og familiesamling
skal gjentas i 2007.

HILSNING FRA NORGE: Etter dagens program var det tid for enliten hilsningstale fra AMCforeningen. leg overrakte en gave, et troll p& ski med ryggsekk og norsk flagg i sekken.
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Egenandelstak 2 for
behandlingsutgifter, senkes fra 3
500 til 2 500 kroner per Ar, men
forslaget om A innf0re 50 kroner per
fysikalsk behandling for tidligere
skjermede kronikergrupper blir
stAende. Regjeringen sier ingenting
verken om unge pA gamlehjem,
utvidet rett til brukerstyrt personlig
assistanse eller om de vii fjerne
aldersgrensen pA 26 Ar for A fA
fritidshjelpemidler.
0kningen i
barnetillegg for mottakere av
attf0ring- og rehabiliteringspenger
fra 17 til 27 kroner per dag, er
dessuten alt for liten. Statlige
tilskudd til sAkalt sa!rlig
ressurskrevende brukere reduseres,
noe som 0ker faren for at flere unge
havner pA gamlehjem.
- Statsbudsjettet
sdk overhodet ikke i stil til
den friske satsningen Stoltenbergregjeringen
lovet i forhold til funksjonshemmede
i Soria
Moria-erkICEringen,
sier forbundsleder
i
Norges Handikapforbund, Eilin Reinaas, etter
at den nye regjeringen la fram sitt forslag til
statsbudsjett 10. novem ber.

0kte egenandeler
Stoltenberg-regjeringen
opprettholder den
avgatte Bondevik-regjeringens
forslag om a

innf0re en ny egenandel pa 50 kroner per
behandling for personer med diagnoser som
star pa den sakalte diagnoselista. Dette er
kronikergrupper som blant annet kvinner med
bekkenll2lsningsplager, revmatikere, mennesker med Cerebral
Parese og Multippel
sclerose.
- Bondevik-regjeringen
anslo at disse
gruppene med den nye egenandelen vii betale 265 millioner i skatt pa funksjonshemming til staten neste ar. At egenandelstak 2
senkes med 1000 kroner, fra 3500 kroner til
2500 kroner i aret, vii redusere dette bel0pet
noe. Men det vii pa langt nCErveie opp for de
nye egenandelene, da senkingen av egenandelstaket
kun vii koste staten rundt 50
millioner kroner, sier Reinaas.
Stoltenberg-regjeringen
opprettholder ogsa
den avgatte regjeringens forslag om a 0ke
egenandelen fra 440 kroner tur/retur til 800
tur/retur
til reise utenfor egen region, i
forbindelse med fritt sykehusvalg.

Barnetillegg
Bondevik-regjeringen foreslo at personer med
midlertidig uf0retrygd far l2lkt barnetillegg fra
4420 kroner til 24 280 kroner per ar, noe som
far st0tte av den nye regjeringen. NHF har
lenge krevd en slik l2lkning.
0kningen i barnetillegg for mottakere av
attf0ring- og rehabiliteringspenger
fra 17 til
27 kroner per dag/ utgj0r pa arsbasis en
l2lkning fra 4 420 kroner til 7 020 kroner.
- De som gar pa attfl2lring- og rehabilitering far altsa 17 260 kroner mindre per ar i
barnetillegg enn uf0retrygdede.
Dette er en
grov forskjellsbehandling,
og i strid bade med
l2lnsket om a fa flere i jobb,
og med
regjeri ngens
utta Ite
ma Isetni ng om
a bekjempe fattigdom, sier Eilin Reinaas.
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Fritidshjelpemidler
Bondevik-regjeringen ble bedt av Stortinget
om a vurdere a fjerne aldersgrensen pa 26 ar
for a kunne bli tildelt fritidshjelpemidler gjennom Folketrygden, og konkluderte i sitt
statsbudsjettforslag med at det ville bli for dyrt
a fjerne aldersgrensen. De hadde imidlertid
ikke tatt seg bryet med a analysere hva fjerning av aldersgrensen ville bety for likestilte
muligheter til aktivitet, for folkehelsen og for
livskvalitet. Stoltenbergregjeringen tar ikke
stilling til dette sp0rsmalet i sitt statsbudsjettforslag.
- Ii. hindres i a drive fysisk aktivitet er selvsagt negativt uansett om man er over eller
under 26 ar. At de over 26 ar ma bekoste de
dyre fritidshjelpemidlene
selv, er en helt
uforstaelig ordning. Det gj0r folk mindre i
stand til a holde seg i form slik at de kan jobbe,
og hindrer for eks. funksjonshemmede foreldre sosialt ved at de ikke kan bli med barna
pa ski- og sykkelturer. Jeg forventer at den
nye regjeringen fjerner denne diskriminerende
ordningen, sier Reinaas.
Unge pa gamlehjem
Selv om Stortinget har vedtatt at aile under
50 ar som 0nsker det skal ut av gamlehjemmene
innen utgangen
av 2005,
foreslas ingen konkrete tiltak i statsbudsjettet som skal bidra til a oppfylle kravet. Tvert i
mot velger Stoltenberg-regjeringen
a
opprettholde forrige regjerings forslag om redusere statlige tilskudd til sakalt scerligressurskrevende brukere, noe som kan bidra
til at flere unge mennesker havner pa sykehjem.
- 745 000 kroner, mot 725 000 kroner i dag,
vii regjeringen at kommunene skal betale for
hver enkelt person f0r staten bidrar. Utgifter
utover 745 000 kroner skal staten dekke 70
prosent av, mot 80 prosent tidligere. Nar man
samtidig vet at en sykehjemsplass koster
dr0ye 600 000 kroner i aret, vii trolig mange
kommuner fremdeles se sitt snitt til a spare
penger ved a flytte unge mennesker inn pa
aldershjem, mener Reinaas.

BPA
Bondevik-regjeringenforeslo i sitt statsbudsjett
at aile som har et assistansebehov pa minst
20 timer i uka, skal kunne kreve a fa organisert tilbudet som brukerstyrt personlig assis-

(~;

tanse (BPA). Norges Handikapforbund har i h0ringene til budsjettet
papekt at 20
timers ukentlig assistansebehov er en for h0y
terskel, og at den heller b0r ligge pa rundt 10
timer. Stoltenberg-regjeringen tar ikke stilling
til dette i statsbudsjettet.
- Her er det ventet et lovendringsforslag fra
regjeringen, som kommer senere. Det ville likevel ikke vcert unaturlig om regjeringen hadde
sagt noe i statsbudsjettet om hva de tenker
om dette viktige temaet, mener Reinaas. Hun
understreker at BPAer den assistanseformen
som gir funksjonshemmede best mulighet til a
styre sin egen hverdag, og at det a fa en sterkere rettighetsfesting av denne tjenesten derfor vii bety enormt mye for livskvaliteten. I dag
kan kommunene styre dette stort sett som de
vii, noe som gj0r at altfor fa far BPA.
Trykkavlastende madrasser
Mange kvinner med bekkenl0sningsplager har
behov for trykkavlastende madrass til smertelindring. Madrasseene er svcert kostbare, og
man kunne tidligere fa dekket de gjennom Folketrygden, inntil Bondevikregjeringen i ar fjernet denne muligheten. Stoltenbergregjeringen
gir ingen signaler i budsjettet om at de 0nsker
a gjeninnf0re trykkavlastende madrass til
smertelindring som et hjelpemiddel man kan
s0ke gjennom Folketrygden. - Dette er et hjelpemiddel som har enormt mye a si for mange
menneskers mulighet til a kunne fungere i jobb
og hverdagen for 0vrig, sier Reinaas.
Styrket kommune0konomi
Den nye regjeringen vii 0ke kommunenes frie
inntekter med 5,8 milliarder kroner, 3,7 milliarder kroner mer enn det Bondevikregjeringen
foreslo. - Dette er en omfattende forbedring,
som vii gj0re kommunene bedre i stand ogsa
til a gi funksjonshemmede et bedre tilbud. Vi
har imidlertid ingen garanti for at dette vii skje
i forhold til tjenester som ikke er rettighetsfestet, sa lenge midlene ikke er 0remerket, sier
Reinaas.
Aetat tilf0res 40 nye stillinger, og 2000
ordincere tiltaksplasser, noe som kan komme
funksjonshemmede arbeidss0kere til gode.
- Dette er en sapass liten ressurstilf0rsel at
det nok ikke monner stort i forhold til a fa flere
funksjonshemmede i arbeid, men det kan ses
pa som et lite skritt i riktig retning, mener Eilin
Reinaas.
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Fa grupper i Norge har et svakere rettsvern enn
funksjonshemmede.
Straks man er utenfor egen d0r
oppstar hindringene for mange av landets rundt 770
000 funksjonshemmede.
Na er det kommet
et
forslag til en antidiskrimineringslov
som er ment a
bedre situasjonen.
Lovforslaget gar langt i a sikre
funksjonshemmede
tilgang til bygg og uteomrader,
men har utelatt to viktige omrader som offentlig
transport og informasjonsteknologi
(IKT).

Funksjonshem mede
trenger lov mot
diskriminering!
Den omfattende utestengingen av funksjonshemmede
i Norge er solid dokumentert,
blant annet gjennom Mannerakutvalgets offentlige utredning «Fra bruker til borger» fra 2001, og gjennom
flere unders0kelser Norges
Handikapforbund har gjort de
siste arene av tilgjengeligheten til offentlig transport, skoler og publikumsrettede bygninger.
Funksjonshemmede hindres i deltakelse pa omrader
hvor andre tar som en selv-

f01geat de har full adgang og
bevegelsesfrihet,
som de
fleste bygg, offentlige transportmidler og uteomrader.
Mennesker med funksjonsnedsettelser m0ter dessuten
en rekke hindringer i et stadig mer selvbetjent samfunn,
til tross for at det finnes datateknologiske llC5sningersom
aile kan bruke.
Ogsa innen utdanning og
arbeid opplever funksjonshemmede sterk diskriminering, noe som i tillegg til negative holdninger i stor grad

Av forbundsleder i
Norges Handikapforbund,
Eilin Reinaas
Foto: Handikapnytt

skyldes mangel pa fysisk tilgjengelighet. En kartlegging
Norges Handikapforbund
gjorde tidligere i ar viste at
95 present av 160 unders0kte
videregaende skoler stenger
funksjonshemmede ute fra likeverdig deltakelse. I 2004
unders0kte forbundet 1045
restauranter, kafeer og andre
publikumsbygg landet over,
og fant at 8 av 10 steder var
utilgjengelige for bevegelseshemmede gjester og ansatte.
I 2001, etter to ars arbeid
med a utrede funksjonshemmedes situasjon i Norge,
konkl uderte det sa ka Ite
Mannerakutvalget
med at
funksjonshemmede
i stor
grad er utestengt fra aile viktige samfunnsomrader. Utvalget mente at en egen antidiskrimineringslov vii v~re
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som forteller hva et tilgjengelig transporttilbud for aile
innebcerer.
Kommunikasjons- og informasjonsteknologi
(IKT)
benyttes pa ncer sagt aile
betjeningssystemer og tjenester. Ogsa her ma loven
stille klare krav. I dag kan ofte
ikke synshemmede ta ut penger selv i minibanken fordi
den ikke er tilgjengelig for
demo Bestilling av fly, tog eller kinobilletter er noe mang
i dag gj0r via
nettet. Denne
muligheten
(IKT).
For at loven skal gi resul- har man ikke
tater, ma den omfatte hele dersom man
spekteret av arenaer hvor for eksempel
funksjonshemmede stenges sitter i rulleute. BUss, tog, ferger og stol, fordi inannen offentlig transport er gen flyselskadefinitivt tilbud som funkper, NSBeller kisjonshemmede ikke kan be- noene gir mulighet
nytte i dag. Her kreves at for a opplyse om at
man bruker rullestol nar
bade selve transportmiddelet,
stoppestedene og atkomsten man bestiller pa nett. Meddagens avanserte teknologi
til stoppestedene er utformet
slik at aile mennesker kan ta burde det selvsagt vcere enseg fram, noe som i ekstremt kelt a 10sedenne typen proliten grad er tilfellet i dag. blemer. Det handler bare om
Derfor ma en lov mot diskri- at vi ma ha et lovverk som
minering av funksjonshempabyr a bruke 10sningersom
mede inneholde klare tidsfris- aile kan benytte.
Norge har na en mulighet
ter for nar transporttilbudet
skal vcere utbedret. Loven ma til a vedta en lov som effektivt
ogsa inneholdespesifikke krav kan bekjempeden omfattende

det beste virkemiddelet for a
sikre funksjonshemmede mulighet for deltakelse.
Fram til mai i ar jobbet et
nytt utvalg, ledet av Aslak
Syse, med et forslag til en slik
lov som Mannerakutvalget
hadde etterlyst. Mens Syseutvalgets forslag pa mange
mater er bra, og stiller klare
krav med tidsfrister for nar
bygg, uteomrader og anlegg
skal vcere utbedret, omfatter
det ikke de to svcert viktige
omradene offentlig transport
og informasjonsteknologi

diskrimineringen funksjonshemmede utsettes for. Mange
andre land har for lengst vedtatt slike lover,noe som har gitt
svcertpositive resultater. Det er
pa tide at Norge kommer etter.
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Noe d

\urer
Vc\re

likemannskontakter
kan du ringe til
dersom du vii
sp~rre om noe om
AMC, enten du har
AMC eller er
foreldre/ pc\r~rende
til en som har AMCdiagnosen!
Hva er
likemannsarbeid?
Et av foreningens
viktigste
mal, er a fa kontakt
med
personer
som selv
ha r
diagnosen og deres familier.
Derfor har foreningen opprettet et utvalg av likemannskontakter. Dette er personer
som du kan henvende deg til
ved ulike sP0rsmai som er
relatert til diagnosen - enten
du har AMC eller er par0rende
ril noen som har AMC.
Foreningen
avholder
et
nasjonalt likemannstreff annet
hvert ar, der man m0ter
andre med samme diagnose
og deres par0rende. Ide arene
hvor
det ikke
avholdes
nasjonallikemannssamling,
vii
det vcere arrangert nordiske
likemannstreff.

H0YT TIL HEST: Ridning er veldig fin
trening for AMC' ere! Foto: Siv Ragnhild
Schultz (Illustrasjonsfoto)

Telemark
Sylvi Bratheim, f. i 1967, har
AMC, og er mor til Joakim, f.
i 1990, som ogsa har AMC.
Tlf: 35 59 58 82
E-post:
sylvi. bratheim@tiscali.no

Stig-Morten Sandvik,
f. i 1970, og har AMC.
Tlf: 90 10 29 73
E-post: stigm s@broadpark.no

0stfold
Eldbj0rg Madsen er mor til
Ashild, f. i 1998, som har
AMC.
Tlf: 69 27 17 93.
E-post: eld-bjorg@c2i.net

Akershus

Nord-Trandelag

Oslo

Helge Bromstad, f. i 1942,
og har AMC.
Tlf: 74 08 87 37.

Beate Aunan, f0dt i 1974,
og har AMC. Tlf: 90 17 67

Anne M. Torgersen er mor til
Kristine, f. i 1992, som har
AMC. Tlf: 74 1490 19.

Troms

Hilde Nilsson, f. i 1990, og
har AMC. Tlf:67 13 10 08
E-post:
hi Idesofie@hotmail.com

01

Sar- Trandelag

Monica
og har
Tlf: 77
E-post:

Haugen, f0dt i 1970,
AMC.
06 65 11
moccu@online.no

Asa R. H. L0tr0en, f. i 1976,
og har AMC.
Tlf: 7248 19 95/ 95 73 09 93
E-post:
aasarhl@hotmail.com

Marna Fortun, fl2ldt i 1961,
og har AMC.
Tlf: 55 32 98 96.

Hordaland

- Ta kontakt med likemannskontaktene yare!

Telenors handicap-program
Det er ikke like enkelt for aile a komme seg
ut i arbeidslivet. Telenor har et handicapprogram hvor malet er a fa funksjonshemmede ut i arbeid. Mottoet er «Du
trenger ikke a ga pa jobben, bare du
kommer»
Telenol1; handicapprogram er et to arig oppl~rings og arbeidsprogram for fysisk funksjonshemmede som gir deltakerne arbeidserfaring. Handicap-programmet er en egen avdeling i den store n~ringslivsbedriften Telenor. Programmet bestir av h.•urs, arbeidstrening og Oppf0lging. Det yarer
i 24 maneder. Hvert ir tas det opp 2-4 h..ull, som hver bestar
av 5 personer.
Tre av fire handikappede er ute i arbeid etter de to
irene. Disse s0ker selv om i fa delta i programmet, og de
som rar delta mi vrere motivert til i komme seg ut i arbeidslivet. De f0rste tre manedene gar med til oppl~ring. I
denne tiden blir alle deltakerne 1v[OS sertifisert (lvficrosoft
Office spesialist.) Resten av tiden dreier seg om arbeidstrening. Du har mulighet til a jobbe hjemmefra sa lenge du

Stortinget mer
tilgjengelig
- Vi rullestolbrukere er en del av samfunnet, og i 2005 skulle det bare mangle at det ikke ble lagt til rette ogs~
for oss, ogs~ iv~r nasjonalforsamling,
sier ordf~rer i Lind~s kommune og
nyvalgt vararepresentant til Stortinget, Tove Linnea Brandvik, til NRK.
Stortinget, som i mange ~r har stengt
funksjonshemmede ute fra likeverdig
deltakelse, er n~ blitt bedre tilrettelagt.
M~tte mange hindringer
Da Norges Handikapforbunds generalsekreta:!r Lars 0degard ml2ltte som vararepresentant pa Stortinget i 1999, opplevde
han a ikke kunne ta seg fram ved egen
hjelp i bygget. Han skrev blant annet dettei
et innlegg til Stortingets
presidentskap: «Som ml2ltende vararepresentant har
jeg i dag fatt erfare at Stortinget ikke er
beregnet pa a vcere i bruk for aile mennesker i vart samfunn. Jeg registrerer at

leverer arbeidet ditt t.ilrett tid. Aetat bidrar
til programmet slik at det kan gjennomf0res
0konomisk. Hjelpemiddelsentralen i Norge stiller
opp nir det gjelder fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen. lvIenneskene i avdelingen som rar en handikappet kollega, viser ogsi fleksibilitet. Mange rar nye holdninger, og
man kan se en positiv effekt pi hele avdelingen. Det er
ogsa internasjonale interesser for Handicap-programmet.
Du kan lese mer om dette pi relenor no
Hentet fra www.oa.no.publisert3.11.2005

Stortingets bygg og fasiliteter hindrer meg i
a ta del i Stortingets arbeid pa en ordincer
mate, d.v.s. pa en likeverdig og Iikestilt mate
med de l2lvrige representanter».

Bedre de siste c\rene
Senest sommeren 2004 opplevde representanter fra Norges Handikapforbund at Stortingets publikumsgalleri var midlertidig utilgjengelig for rullestolbrukere, da de skulle
fl2llge en debatt om regjeringens stortingsmelding «Nedbygging av funksjonshemmende barrierer». Likevel har tilgjengeligheten bedret seg betraktelig siden 0degard
ml2ltte pa Stortinget for seks ar siden.
- Etter at jeg ml2ltte som vararepresentant i
1999 har Stortinget i samarbeid med NHF
gjort en god del utbedringer, selv om det
fremdeles ikke kan sies a vcere veldig bra,
sier NHFs generalsekretcer Lars 0degard.

Talerstolen ikke bra
Onsdag 19.oktober ml2ltte rullestolbruker
Tove Linnea Brandvik i Stortinget som vararepresentant. Til NRK sier hun at det gjenstar endel tilpassning
nar det gjelder
h0ydereguleringen av talerstolen, men at det
ellers fungerte bra.
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KURS p)i. TRS
Om AMC og kortvoksthet
for ergoterapeuter
og
sosionomer
Forergoterapauter og sosionomersom arbeider med personer i aile aldersgrupper som har AMC eller er kortvokste. Hensikten er a bidra til 0kt kunnskap om AMCog
kortvoksthet, og i m0te med ulike fagpersoner se pa
behov for oppf01gingog vurdere konsekvenser av tltak.
Tid: 23. - 24. Jan. (uke 4).
P~meldingsfrist: 2.desember 2005

«
u.
~

Personer som har AMC og deres familier. Sted:
Frambu
Hensikten med kurste er a belyse forskjellige sider ved
det a leve med AMCgjennom livet.
Tid: 3. - 7. April. (uke 14).
P~meldingsfrist: 17. Februar 2006

Ungdomsopphold for personer mellom 13. og 16
ar som er kortvokste, har dysmeli, AMC eller 01.
Kom og m0t andre ungdommer i en spennende og aktiv
uke! Diskusjoner og erfaringsutveksling om ulike tema
som ungdom er opptatt av, blandet med bade rolige og
fartsfylte aktiviteter, er noe av innholdet.
Tid: 25. - 30. juni (uke 26)
P~meldingsfrist: 12. mai 2006

Pamelding:
Benytt pameldingsskjema i kursbrosjyren fra TRS eller
laster den ned fra TRS nettsider: www.sunnaas.no/trs.
Eller du kan kontakte TRS pa telefon 66 96 90 00 for
pamelding.

z
I disse spaltene vii vi form idle relevante
nyheter og informasjon fra TRS, s/ik som
aktuelle kurs etc.

SunnaassykehusHF
TRS- et kompetansesenter
for sjeldne diagnoser

o

Kompetanseradet har hatt f0rste m0te
Fredag 2. september hadde Kompetanseradet sitt f0rste
m0te. Aile brukerorganisasjonene var til stede, men dess·
verre var det forfall fra mange av fagpersonene.
Radet ble orientert om status i arbeidet pa TRS sa langt i
ar. Det meste er i rute, men produksjonen av nytt informasjonsmateriell gar noe senere enn planlagt. Den nye
veilederen for EDS ble levert til trykking i slutten av juni,
men ble ikke ferdig fra trykkeriet f0r i midten av september. TRS' nye hjemmeside, som vi er litt stolte av, og som
var ferdig natt til 2. september, ble ogsa presentert.
En nyvinning i forhold til brukermedvirkning og kvalitet, "Min side" (arbeidstittel), ble demonstrert. Dette skal
bli en sikker mate for direkte kommunikasjon mellom brukerne og TRS, et slags internt e-post system. "Min side"
vii ogsa gi brukerne innsyn i noen av dokumentene som

AMC-bulletinen

ligger i deres journal pa TRS.
Dette kommer vi tilbake til ved
en senere anledning.
Radet ga ogsa sin tilslutning til
arbeidet med plan for TRS fram
mot 2010 og 2015. Det erfra TRS
kommet fram synspunkter pa at
arbeidsformen ytterligere ma
styrke systematisering av kunnskap og samhandling med lokalt
tjenesteapparat, og at TRS skal
arbeide etter en fasemodell.
Denne har som mal at tilbudet til
brukerne og ressursbruken totalt
sett blir best mulig. En st0rre internasjonalisering av kunnskap og
kunnskapsutveksling over landegrensene er ogsa et utviklingstrekk TRS ma forholde seg til.
Det kom synspunkter pa at en
slik endring ikke ma gi brukerne
et darligere tilbud, og at TRS ma
sikre et sett basisaktiviteter. Temaer fra planen vii bli tatt opp til
dr0fting pa Samarbeidsforum
den 25. november. Neste m0te i
Radet er 14. november.

Ny brukerunderS0keise
I disse dager er det sendt ut et
sp0rreskjema til aile registrerte
brukere ved TRS. Dette skal
danne grunnlaget for en oppf01ger
til brukerunders0kelsen i 2000.
Unders0kelsen gj0res i samarbeid
med SINTEF helse.
I neste runde skal det ogsa sendes et sp0rreskjema til utvalgte
deler i tjenesteapparatet. Hensikten med undersl2lkelsener a fa en
evaluering av virksomheten ved
TRS sett fra de ulike brukergruppene. Resultatet vii vcere med pa
a danne grunnlaget for den funksjonen TRS skal ha videre. For a
fa mest mulig riktige resultater,
haper vi mange vii besvare skjemaet og returnere det. Dette gjelder ogsa de som er registrerte
brukere, men som ikke har benyttet tjenestene ved senteret.
Resultatene fra den forrige unders0kelsen finnes pa TRS' nettsider.

Bokanmeldelse
Tittel: «David Lega - nar inte armarna racker
till»
Forfatter: Petter Karlsson
Forlag: Bokforlaget ON

David Lega har selv AMC og er olympisk mester i
sV0mming . Han bor na i G0teborg. Hans oppvekst, ungdomstid og ikke minst, karriere er beskrevet pa en utrolig flott mate. Boken er virkelighetsncer , alvorlig, utrolig morsom, og ra pa
samme vis. Her er ingen ting pakket inn i bomull.
Han er et stort forbilde for andre AMC-ere, og
selvf01gelig for aile andre, ogsa. Vi har mye a
lcere av en slik personlighet. Boken kan bestilles
i vanlig bokhandel, eller pa www.lega.se.

Anbefales av
Eldbj0rg Madsen
«Everybody should read this book!»
Sven-Goran Eriksson, Head coach/England's national football
team
»A superb read. Highly recommended!»
Mikael Ljungberg, Olympic gold medalist, Sydney 2000
»A book full of joy, energy and will to live.»
Ulrika Knape, Olympic gold medalist, Munich 1972
Vao-roppmerksom p§ at boka kun er ti/gjengelig pJ svensk!
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koke karameller er en treningssak. Det er ikke alltid like lett a se
nar massen er passe seig. Tar du
dem for tidlig blir det bare noe
kliss, lar de koke for lenge -harde
som sukkertl2JY. Men uansett - gode
er de!
3 dl Fll2Jte
250 9 Sukker
60 9 Sml2Jr
100 9 Sirup (Iys eller ml2Jrk)
Slik gj0r du:
1. Ha aile ingrediensene i en kjele
og sett pa platen pa middels sterk
varme.

2. Massen skal koke (ganske lenge)
til den har fatt ml2Jrkere farge og en
«glatt» overflate .
3. For a finne ut om karamellene er
ferdige, ta et glass kaldt vann og
drypp en drape av karamellmassen
i glasset. Kan denne formes til en
kule er massen ferdig kokt.
4. Helles utover smurt bakeplate
skjeeres fl2Jrden stivner

og

helt.

5. Pakk bitene inn i for eksempel
farget cellofan! (bakepapir kan ogsa
benyttes)

J7den¢-tt jh/JC de 6tmd

J7~

p4/

Veddem~let
«Sist helg var jeg pa overnattingstur
med
resten av speiderne i min patrulje» ,sa
Finn, fra Stavangerr opprl2Jmt en ettermiddag. «Da inngikk jeg et veddemal
med mine venner mens vi koste 055 rundt
midnattsleirbalet.
Jeg sa: Jeg vedder pa
at det ikke blir sol om nl2Jyaktig en uke
fra na. Og na kan jeg ikke vente pa a
innkassere gevinsten av veddemalet.»
Hvordan kunne Finn vcere so sikker po
vinne?

1) Hvis sju katter greier a fange sju mus
pa sju dager, hvor lang tid vii det da ta
for ti katter a fange ti mus?

2) En mann ser pa et fotografi

og sier:
«Av brl2Jdreog sl2Jstrehar jeg ingen, men
den mannens far er sl2Jnn til min far.»
Hvem var pa bildet?

a
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Hovedmedlem: (kr. 270.- proar)
(Hovedmedlemskap i NHF inkludert medlemskap i
Landsforeningen for AMC)

•

•
•
•

Navn:
F0dselsar: __
Adr.:-----------------Postn r./-sted:
Sett kryss: 0 Foreldre til barn med funksjonshemming
D Par0rendeD Interessemedlem

I

Husstandsmedlem(mer): (kr. 135.- proar)
(benytt evt. eget ark - hvis flere navn)
Navn:
F0dselsar: __
Adr.:
_
Postnr./-sted:

Studentmedlem(mer): (kr. 135.- proar)
Kopi av studentbevis vedlegges.
(benytt evt. eget ark - hvis flere navn)
Navn:
F0dselsar: __
Adr.:
_
Postnr./ -sted:

likeverd og
likestilling

Juniormedlem(mer) under 0 - 16 ar: (kr. 50.- proar)
Forutsetter av foresatt er hovedmedlem.
(benytt evt. eget ark - hvis flere navn)
Navn:
F0dselsar: __
Adr.:
_
Postnr./-sted:

o Barn/ungdom
o

med funksjonshemmingOS0sken
Interessemedlem

Aile nye medlemmer under 30 ar far automatisk medlemskap i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU),
med mindre de reserverer seg. Sett evt. kryss her:
ONei, jeg/vi 0nsker ikke medlemskap i NHFU
Klipp ut 09 send til:
Landsforeningen for AMC,
Postboks 9217 Gmnland, 0134 OSLO.
Bes0ksadresse: Galleri Oslo
Tlf.: 24 102400
Fax 24 102499.
E-post: nhf@nhf.no
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