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om foreningen
Landsforeningen for
Artrogryposis Multiplex
Congenita (AMC) ble stiftet
hlilsten 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 p~ styreniv~.
M~let er ~ f~ til felles nordiske
tiltak, som likemannssamlinger
og bruker/fagseminar om AMC-
diagnosen.

En viktig oppgave for foreningen
er ~ bidra til lilkt kunnskap om
diagnosen.I samarbeid med TRS,
blir det arbeidet med ~ spre
informasjon mot ulike deler av
helsevesenet og lokalt
hjelpeapparat

om AMC-bulletinen
AMC-bulletinen er et medlems-
blad for Landsforeningen for
AMC. Vi vii forslilke ~ gi ut fire
nummer i ~ret - henholdsvis
mars, mai, september og
desember. Bulletinen publiseres
b~de p~ AMC-foreningens
nettsider www.ame-info.eom og
via vanlig post.

Deadline for bidrag med stoff til
AMC-bulletinen vii vcere 1.mars,
1. mai, 1.september og
1.desember. Bidrag bes sendt via
e-post til srs_post@yahoo.no.
Tekst bes sendes som word-
dokument, bilder m~ vcere av
god oppllilsning (over 150 ppi).

Vii du ha kontakt
med OSS?
Kontaktperson for AMC-
foreningen, styreleder:
Berit Evensen
Siriusveien 72
3942 Porsgrunn
Mobil: 920263 17
E-post: beritev@online.no

For mer informasjon fra
foreningen, se v~re nettsider:
http://www.ame-info.eom

Takk for sist til aile dere som
deltok pa nordisk samling i
Langesund i juli!

Jeg sitter med en flZllelseav
at det var en samling med en
god blanding av nyttig
informasjon, en del sportslige
utfordringer og passe por-
sjoner med sosialt samvcer.Vi
haper aile er fornlZlydel

Sa kan jeg ikke unnlate a
ta med min historie fra en tur
med NSB.Etter vart styremlZlte

i slutten av august, skulle jeg hjem med toget fra
Gardermoen. Etter a ha forsikret meg om hvor jeg skulle
vente pa perrongen (vi var 3 i flZllget),stilte vi oss opp, og
toget kom. Ut fra hver ende av toget kom en konduktlZlr,
- og ble staende pa stedet hvil. Vi forslZlkte a oppna
kontakt med begge. Den ene forsvant inn pa toget da de
lZlvrige passasjerene var gatt om bord. Den andre
konduktlZlrensto og kikket mot 055, der vi sto og gestiku-
lerte, men han tok opp det grlZlnneflagget og vinket, og
toget kjlZlrte, - og det UTEN aSS!! Hvordan kan dette
skje!? Vi gikk tilbake til NSB-Iuka for a klage, men det
var grei beskjed om a vente pa neste tog. Ble ikke im-
ponert over servicen og holdningene ved NSB!

Over til noe mer hyggelig. 23.-25.september var jeg
invitert til den arlige samlingen i den engelske AMC-
foreningen TAG (The Arthrogryposis Group). De avholdt
ogsa arsmlZlteunder IlZlrdagensfestmiddag! Dette var nytt
og spennende!LlZlrdagvar det "work-shops", hvor jeg blant
annet deltok i sakalte "chat-room", der en gruppe utvekslet
erfaringer fra oppvekst og skolegang. Det var blandede
opplevelser a vcerefunksjonshemmet ved engelsk skole.
Et fyldigere referat kommer i neste blad.

Igjen vii jeg oppfordre aile medlemmene, store og sma,
til a komme med innspill til "AMC-bulletin" som vi igjen
sender i papirutgave. Vi haper vi kan klare a gi ut 4
utgaver neste ar, det avhenger litt av om vi far stoff nok
til bladet. RedaktlZlrfor bladet er Siv Ragnhild Schultz, og
vi er kjempeglade for at hun har sagt seg villig til a pata
seg jobben! Hun er dessuten AMCs representant i
Kompetanseradet ved TRS (se mer omtale annet sted i
bladet).

Til slutt vii jeg lZlnskeaile en riktig god hlZlst!
'BeYit'...,,--

FORSIDEN: l.shild Madsen n~r nye heyder i klatreveggen under den nordiske
AMC-samlingen i Langesund i sommer. (FOTO: Siv Ragnhild Schultz)

http://www.ame-info.eom
mailto:srs_post@yahoo.no.
mailto:beritev@online.no
http://www.ame-info.eom


Aktivitetskalender for
AMC-foreningen

2005 og 2006

Kalenderen vii bli oppdatert
jevnlig - f01g med!

2005
November
25 : Samarbeidsforum mel-
10m brukerforeningene som
organiserer brukerne ved TRS
og TRS. Sted: L0renskog.
25. - 27.: Nordisk m0te
mellom styrene i AMC-
foreningene Sted: K0ben-
havn

Desember
Desembernummeret av AMC-
bulletinen sendes ut

2006
Januar
27. - 29.: Hovedstyrem0te.
Sted: Sandefjord

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

Mai
5. - 7.: Hovedstyrem0te.
Sted: Trondheim
Nr. 2. 2006 av AMC-bulletinen
sendes ut.

Juniogjuli
29.06 - 02.07 : Nasjonal
likemannssamling i
Kristiansand inkludert
arsm0te. Mer informasjon
kommer senere!

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

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

SEKRETJER
HILDE 0STHUUS ( S-TR0NDELAG)
H0gsetgrenda 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

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

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

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

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

mailto:beritev@online.no
mailto:stigms@broadpark.no
mailto:janar-p@online.no
mailto:eld-bjorg@c2i.net
mailto:stian.klausen@lyse.net
mailto:gunnf@online.no
mailto:sylvi.bratheim@tiscali.no
mailto:srs_post@yahoo.no


Av Eldbj0rg Madsen
Foto: Deltakere pft treffet

- d ~$4.r·
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God sommertemperatur og
vakre omgivelser laget en flott
ramme rundt det f0rste
nordiske Iikemannsstreffet som
har blitt arrangert i Norge.
Quality Skjeergarden Hotell i
Langesund var stedet.

Etter at innsjekking og Iitt in-
formasjon om program met for
treffet var unnagjort, var
treffet allerede i gang! Det var
klart for natursti! Her var det
oppgaver av ulik art og for aile
aldersgrupper. Dette var en
ypperlig mate a komme i
kontakt med hverandre pa
tvers av landegrensene.

Vannglede
Mens sola enna var lavt pa
himmelen og noen enna sov,

VANN$PORT: Barna
fikk pr~ve seg ute i det
v§te element. Dette
var stor utfordring for
mange, men veldig
spennendef
Mulighetene er mange,
selv om man er
funksjonshemmetf
Foto: $tian Klausen
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SOSIAL T: Det f10tte vifret, de fine omg/ve/sene og aile de/takerne RIDNING: Rett ved hotellet If! et r/desenter, og aile de som ville
gjorde s/tt tiI at det b/e en tr/velig og sos/a/ atmosfifre pf! treffet! fikk prove seg / sa/en. For de meste hesteg/ade av rytterne g/kk
Foto: St/an K/ausen nok t/den aft for folt Foto: Jan Arne Pedersen.

var det mulighet for felles bade-
aktivitet i hotellets eget bade-
land. Hver morgen var Stig
Morten Sandvik, som selv har
AMC og har deltatt i flere
Paralympics i sV0mming,
instrukt0r og veileder for de
som hadde tatt veien til bas-
senget.

Bassengtrening er kjempe-
fint og morsomt for bade barn
og voksne. Bade de uten AMC
men kanskje spesielt de som
har AMC, har meget god nytte
av bassengtrening.

Faglig input
Den faglige delen av program-
met inneholdt mange spen-
nende foredragsholdere og
temaer. Den svenske barne-
legen, Eva Kimber, fra
Akademiska Barnsjukhuset i
Uppsala i Sverige var f0rst ute.
Hun ga tilh0rerne litt basis-
kunnskap om AMC, som for

eksempel at det finnes mer enn
150 ulike tilstander av AMC Vi
fikk dessuten h0re Iitt om fore-
komst, behandling og arvelig-
het. Kimberfortaltefor0vrig litt
historie om AMC helt fra 1841
og frem til idag. Hun kom ogsa
inn pa mulige arsakertil at barn
blir f0dt med AMC Et viktig
punkt her var at nedsatt
bevegelighet i fosterlivet gir
kontrakturer/feilstillinger. - For-
skerne vet hva som skjer
under svangerskapet, men ikke
hvorfor, fortalte Kimber.

Senere kunne EvaKimberog
den svenske fysioterapeuten,
Anna Karin Kroksmark, fortelle
oss om fra mdriften i den
svenske doktorgrads-
avhandlingen om barn og unge
med AMC Opplysninger som
ble sam let var blant annet
pasientdata (bakgrunn,
graviditet etc.), status nyf0dt,
utredning, behandling etc.

Neste trinn i denne svenske
studien, er a bearbeide alt det
innsamlede materia let, for sa
a kunne trekke konklusjoner.
Doktoravhandlingen ventes a
bli avsluttet i 2006-2007.

Anna Karin Kroksmark
kunne senere fortelle oss om
AMC og litt om muskelstyrke
og motorisk funksjon hos barn
og unge med amyoplasi (klas-
sisk AMC). Samtidig som de
voksne hadde foredrag, fikk
barna vite litt basiskunnskap
om AMC, sammen med fag-
personer fra TRS.

SkjcergArdsidyll
Mens solen enna varmet, var
tiden kommet for battur i den
vakre skjcergarden utenfor
Langesund. Vi gikk i land pa et
idyllisk sted kalt Andedammen,
hvor vi spiste medbrakt gryte-
rett og koste oss i det fi ne
vceret. Bade baten og Ande-

HOTELLET: Qyality Skjifr:gf!rden Hotel'/.
Foto;.-Jan Arne p'ede'iJ;en ~



DYREVENNER: Nedenfor hotellet var det samlet ulike
dyr som barna kunne kose seg med og titte p§. Foto:
Stian Klausen.

dammen var godt tilpasset rul-
lestoler, slik at vi kom trygt
ombord og i land. Geirr Scheen
fra «Aktiv Hjelpemidler» hadde
tatt med seg vannaktivitets-
hjelpemidler for utpn21ving.
Barna fikk prl2iveseg ute i det
vate element. Dette var stor ut-
ford ring for mange, men
veldig spennende! Mulighetene
er mange, selv om man er
funksjonshemmet!

Erfaringer med AMC
Pa ll2irdag var det duket for
panelsamtale! Dette var
voksne med AMC i samtale
med psykolog Inger Lise
Andresenfra TRSog temaet for
panelsamtalen var «Mestring
av hverdagens utfordringer».
Stig Morten Sandvik og Berit
Evensen(Ieder iden norskefor-

BASSENGTRENING: Hver morgen holdt Stig Morten Sandvik
fellesbading for de som r:>nsketdet. Bassengtrening er kjempefint
og morsomt for b§de barn og voksne. Foto: Jan Arne Pedersen.

eningen) fortalte om sin opp-
vekst , utdannelse og sine
erfaringer. Dette ga tilhl2irerne
mange fine innspill og tanker
omkring det a ha AMC og
hvordan det har va=rt a vokse
opp med AMC.

Ogsa denne dagen hadde
barna et eget parallelt program
samtidig med de voksnes
program. Ergoterapeut Unni
Steen fra TRS hadde en
samtale med en voksen med
AMCom temaet «A delta i ulike
fritidsaktiviteter», etterfulgt av
en spennende «skattejakt» i
omradet rundt hotellet.

Jeg tf'n - jeg vii - jeg
kan
Fritid og fritidsaktiviteter er
viktig for aile. Sylvi Bratheim,
som selv har AMC, og er

PANELSAMTALE: Stig Morten Sandvik deltok i panelsamtalen
og fortalte tilhr:>rerne om sin oppvekst , utdannelse og sine
erfaringer med det § leve med AMC.Foto: Jan Arne Pedersen.

nyutdannet Ia=rer, kunne
fortelle oss voksne om betyd-
ningen av aktiv fritid for aile,
og sa=rlig nar man har AMC.
Viktige stikkord var mestring,
selvtillit og l2iktsosial kompe-
tanse.

Nye grenser og nye
hjelpemidler
Pa ll2irdagettermiddag ble aile
deltakerne samlet i Skja=rgard-
hallen, rett ved hotel let. Her
hadde tre hjelpemiddelfirmaer
tatt med seg ulike fritids-
hjelpemidler som aile kunne fa
ta en na=rmere kikk pa og
prl2iveut. Det var god plass til
a kjl2ire rundt innendl2irs med
sykler i forskjellige utgaver, og
deltakerne fikk se hvilket utvalg
som finnes. Dette var nyttig og
spennende for veldig mange.

NYE HJELPEMIDLER: Det vargod plass tiI § kjfJre rundt innendfJrs
med sykler i forskjellige utgaver, noe Silje Pedersen koste seg
med! Foto: Stian Klausen.



NYE GRENSER: Mange fikk testet ut sine ferdigheter i NATURSTI: Det ble nordisk forbr¢dring i naturstien som ble
klatreveggen som fantes ved siden av hotellet. Foto: Stian arrangert den f¢rste kvelden. Foto: Siv Ragnhild Schultz.
Klausen.

relt. Dette resulterte i bilde og
reportasje i sSZlndagsutgavenav
avisen, bade i papirutgaven og
pa nettet.

De fleste fant ett eller annet
hjelpemiddel som passet til
vedkommendes funksjon.

For de som SZlnsketdet, var
det muligheter for a prSZlveseg
som klatrer i en 10 meter hSZlY
klatrevegg i hallen. En lokal
klatreklubb stilte med to in-
struktSZlrer for at aile som ville,

o f 0kunne fa prSZlveseg. KSZlenor a
fa prSZlveseg fortalte det meste
om den store interessen for
aktiviteten! Bade liten og stor
fikk prSZlvdseg, og til og med
noen foreldre tok sjansen.

og voksne med AMC har
truffet andre i samme situa-
sjon. Dette gir SZlktinnsikt og
trygghet i hverdagen, ikke
minst for de familiene med de
yngste barna. Erfaringsutveks-
Iingen star meget sentralt pa
en slik familiesamling, samt at
det faglige gir godt utbytte.

Erfaringer, faglig p~fyll
og nye venner~
FSZlrvi aile pakket sammen og
reiste hjemover, var det tid for
en oppsummering av arrange-
mentet. Det er ingen tvil om at
det ble knyttet gode kontakter
pa tvers av landegrensene.

Aile har lcert noe av andres
erfaringer. Barna med AMC har
truffet mange likesinnede, og
harfatt nye venner. SSZlskenhar
truffet andre sSZlsken.Foreldre

FOTBALL p,E. PROGRAMMET:Mens de
voksne h¢rte pS foredrag, hadde barna
sitt eget program. Det var ulike aktiviteter
utend¢rs, som blant annet ballspill,
mating av dyr og lek i lekeapparater.
Foto: Stian Klausen

Pressedekning
Porsgrunn Dagblad kom ogsa
innom og ga arrrangementet
en fin dekning. De tok mange
bilder fra klatringen og inter-
vjuet bade barn og foreldre om
aktiviteten og samlingen gene-
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I disse spaltene vii vi formidle relevante
nyheter og informasjon fra TRS, s/ik som
aktuelle kurs etc.

Sunn~as sykehus HF
TRS- et kompetansesenter
for sjeldne diagnoser

o 0TRS har fatt kompetanserad!
Da TRS ble organisert inn i Sunnaas sykehus HF fra januar
2004, ble styret med sitt brukerflertall oppl0St. Direkt0ren
ved Sunnaas ga det tidligere styret i oppdrag a utrede en ny
medvirkningsmodell. Arbeidet har resultert i en ny modell
som skal pr0ves ut i 2005 og 2006 - kompetanseradet.
Kompetanseradet, som er et av de nye formelle samarbeids-
organene i medvirkningsmodellen, skal vc:ereet radgivende
organ for daglig leder ved TRS.

Kompetanseradet hadde sitt f0rste m0te 2. september
2005. Det bestar av tolv medlemmer med personlige vara-
medlemmer, og er oppnevnt av daglig leder ved TRS. Sju
medlemmer oppnevnes etter - forslag fra de bruker-
organisasjonene som organiserer primc:erbrukere av TRS.
Etter forslag fra AMC-foreningen ble undertegnede, Siv
Ragnhild Schultz, oppnevnt til a vc:ere brukermedlem i
Kompetanseradet. Jeg har AMC, er 30 ar, 3. varamann i
styret og bor i Rygge i 0stfold.

TRS har nye nettsider
Endelig har TRS fatt nye internettsider med informasjon for
aile senterets brukergrupper!

Aile som har en av diagnosene med tilbud ved TRS,
panzlrende, fagpersoner og andre vii kunne finne tema
av interesse. Nettsidene inneholder en betydelig lenkesamling
til andre nettsteder i inn- og utland, med informasjon om
diagnosene og andre aktuelle tema. Malet er a gjrzlre
palitelig og forstaelig informasjon lettere tilgjengelig.

Det meste fra TRS' gamle internettsider er overf0rt til de
nye sidene. Derfor vii en del stoff vc:erekjent for mange. TRS
kommer til a legge ut nyprodusert informasjonsmateriell pa
nettsidene fortl0pende, enten innholdet er av faglig eller mer
praktisk karakter. Velkommen innom v~re nettsider!
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Lovforslaget mot
diskriminering av
funksjonshemmede er
nA pA h~ring.
Flertallets innstilling
innfrir ikke kravene fra
NOU 2001:22 Fra
bruker til borger. Bare
ett av de tre
handlingsplanomrAdene
er tatt inn i
lovforslaget, og det var
bygg ...

Den Norske offentlige utred-
ningen (NOU) 22: 2001 «Fra
Bruker til Borger» gay en om-
fattende analyse av funk-
sjonshemmedes situasjon i
Norge. Etter over 25 ar med
politisk malsetting om «full
deltagelse og likestilling» for
funksjonshemmede viste ut-

redningen at det er et stort
gap mellom den uttalte mal-
settingen og virkeligheten pa
ncer sagt aile samfunns-
omrader i Norge.(«Fra Bruker
til Borger» 5 23 - 24) Utred-
ningen konkluderte med at
funksjonshemmede ikke har
de samme borgerrettigheter
som andre og ofte ignoreres
nar samfunnet skal planleg-
ges og utvikles. (5 294) Det
er menneskeskapte barrierer
som hindrer funksjonshem-
mede fra deltagelse i samfun-
net pa linje med andre.
Utvalget konkluderte med a
anbefale en antidis-
krimineringslov for a sikre at
funksjonshemmede ikke
diskrimineres.

Norges Handikapforbund
st0ttet «Fra Bruker til

Borgers» analyser og konklu-
sjoner og har en arrekke
arbeidet for at Norgeskal inn-
f0re en antidiskrimineringslov
for funksjonshemmede.

Varen 2005 kom en offent-
lig utredning (NOU 2005:8)
kalt «Likeverd og tilgjengelig-
het» (fra Syseutvalget). Ut-
redningen er et forslag til lov
om forbud mot diskriminering
pa grunnlag av nedsatt funk-
sjonsevne «<Diskriminerings-
og tilgjengelighetsloven»).
Loven er ute pa h0ring fram
til nyttar- og skal behandles i
Stortinget i 10petav 2006

Formalet med loven skal
vcerea sikre likeverd, fremme
like muligheter gjennom a
bygge ned samfunnsskapte
barrierer og hindre at nye
skapes.

Borgerrettstiftelsen «Stopp
Diskrimineringen» har satt i

gang en nasjonal under-
skriftskampanje mot

diskriminering av funk-
sjonshemmede. Du kan lese

mer om denne og st0tte
aksjonen ved ~ g~ inn p~

www.stopdisk.no.

0nsker du ~ lese hele
utredningen NQU2005: 8

«Likeverd og
tilgjengelighet»? Du finner

den p~
http://www.dep.no/jd/

norsk/dok/andre_ dok/nou/
012001-020036/inn-bn.html

http://www.stopdisk.no.
http://www.dep.no/jd/


Ikke fritt skolevalg for
funksjonshemmede!
-Mens det for andre stort sett er
egne faglige evner og interesser
som bestemmer valg av
videregaende skole, har
funksjonshemmede langt fcerre
muligheter, skriver NHFs
forbundsleder Eilin Reinaas i en
kronikk i Vart Land 12.september.
Kronikken, som tar utgangspunkt i
en kartlegging Norges
Handikapforbund har gjort av 160
av landets 498 videregaende
skoler, stod pa trykk i Vart Land
12.september. Les den her:

Norges Handikapforbund har gjort en lands-
omfattende unders0kelseav 160 videregaende
skoler. Hele 95 prosent av skolene stenger
bevegelseshemmede elever, Ia=rereog fore-
satte ute fra likeverdig deltakelse.

Unders0kelsen, som omfatter over 30
prosent av landets videregaende skoler, viser
at kun 7 av 160 skoler oppfyller plan- og
bygningsloven, oppla=ringsloven og arbeids-
milj010venskrav til tilgjengelighet og brukbar-
het for bevegelseshemmede. Ved de 0vrige
153 skolene er det registrert til sammen 630
brudd pa dagens lover og forskrifter!

Resultatet er at funksjonshemmede barn
og unge har sva=rt begrensede muligheter til
a velge skole. La=reresom bruker rullestol ma
ba=res rundt av elever eller kolleger pa sin

Av forbundsleder i
Norges Handikapforbund,

Eilin Reinaas
Foto: Handikapnytt

egen arbeidsplass, og foreldre kan ikke va=re
med pa foreldrem0ter fordi de ikke kommer
seg inn i skolebygget.

I tillegg til at de fleste eldre skolene har
mange alvorlige mangler, bygges det stadig
nye skoler som ikke holder mal. Bade
fremkommelighet inne i skolebygget, atkomst
og inngangsparti, parkeringsmuligheter for
forflytningshemmede og tilgang til handikap-
toalett, star det sva=rt darlig til med. Mange
av landets videregaende skoler er helt uegnet
badesom studie- og arbeidsstedfor funksjons-
hemmede.

Analyser gjort av Nordlandsforskning
viser at effekten av utdanning i forhold til a fa
seg jobb er dobbelt sa stor for funksjons-
hemmede som for befolkningen for 0vrig. Det
er da temmelig uforstaelig at norske myndig-
heter ikke legger sterkere f0ringer om
brukbarhet for aile ved ombygging av gamle
og bygging av nye skoler.

Mens det for andre stort sett er egne
faglige evner og interesser som bestemmer
valg av videregaende skole, har funksjons-
hemmede langt fa=rre muligheter. Veien
gjennom utdanningssystemet, og videre inn i
arbeidslivet, blir dermed langt t0ffere for funk-



sjonshemmede enn for andre. Veldig mange
arbeidsgivere har fordommer mot funksjons-
hemmede arbeidss0kere. Uten mulighet til a
skaffe seg gode faglige kvalifikasjoner havner
man sva=rt langt bak i k0en av arbeidss0kere.
Mangearbeidsvilligeog kompetente mennesker
havner un0dvendig pa offentlige st0nads-
ordninger,meddenegativesamfunns0konomiske
konsekvenserdet far.

Det er ekstra ille at det ikke er fritt skole-
valg for funksjonshemmede, fordi vi ofte er
mindre mobile enn andre. Mangefaktorer skal
klaffe, ikke bare at skolen er tilgjengelig.
Assistanseog transporttilbud ma ogsa fungere,
og mange kjemper i arevis for a fa pa plass et
godt nok st0tteapparat. I dag ma funksjons-
hemmede barn helt ned i lS-arsalderen flytte
hjemmefra og bo pa hybel, uten daglig hjelp
og st0tte fra foreldrene. I tillegg ma de fors0ke
a finne et tilrettelagt bosted, og kjempe mot
den nye kommunen for a fa pa plass et til-
fredsstillende tjenestetilbud i tide til skolestart.

Skole er bare en av flere viktige samfunns-
arenaerhvor funksjonshemmedediskrimineres.
Bygninger generelt, offentlig transport,
informasjonsteknologi og aile typer ute-
omrader er i sva=rt liten grad utformet med
tanke pa at aile innbyggere skal kunne ta del
i samfunnslivet. Dette f0rer til at mange av de
rundt 770 000 menneskene med funksjons-
nedsettelser i Norge lever mer eller mindre
isolert fra resten av samfunnet.

Denne diskrimineringen kan fortsette
sa lenge Norge ikke har et lovverk som
gir effektiv beskyttelse mot den. I
mai i ar la Syse-utvalget fram
forslag til en lov som forbyr
diskriminering av funksjons-
hemmede. Utvalget foreslo
blant annet at aile

publikumsrettede bygg, anlegg og opp-
arbeidede uteomrader skal va=retilgjengelige
for aile innen 2019. B0ter er en av de
foreslatte sanksjonene mot de som bryter
pabudet.

Mange politiske partier har programfestet
at de st0tter en slik lov. Fram mot det na=rt
forestaende Stortingsvalget 12.september b0r
de utfordres pa hvor klare tidsfrister og
sanksjonsmuligheter de vii utstyre loven med.

STENGES UTE: Norges Handikapforbund har gjort en

landsomfattende unders~kelse av 160 videreg/jende skoler.

Hele 95 prosent av skolene stenger bevegelseshemmede elever,

Ia=rere og foresatte ute fra likeverdig deltakelse. (Tegning: Roar

Hagen.)



En kontaktperson i kommunen!
Deta haet funksjonshemmet barn inne-
bCErerfor mange at et mote kommu-
nens mange representanter blir ofte
mange og tunge, nar det dreier seg om
hjelp til skole, avlastning, eller hjelpe-
midler. I Lillehammer kommune har
man na fatt en ordning som gjor livet
lettere for mange. Her har foreldrene
bare en kommunal ansatt som ordner
alt. - Min jobb er a organisere
barnas velferdstilbud. Det gar pa alt fra
skole til hjelpemidler. Foreldrene hen-
vender seg til meg hvis de mener noe
bor gjores. Deretter tar jeg kontakt med
dem, sier Kari Nyhus Carolin som er
teamleder i Lillehammer kommune.
- For fire ar siden fikk vi en kontakt a
forholde oss til. Det forandret hver-
dagen var totalt og det var rett og slett
nydelig a fa pa plass en slik ordning.
Det er min mulighet til ikke a ha datte-
ren min som jobb, forteller en mor med
en 16ar gammel funksjonshemmet dat-
ter. Forsker Torhild Andersen ved
0stlandsforskning har undersokt
nesten 100 familier med funksjonshem-
mede barn. Selv om mange sliter med
sin kommune, har mange ogsa funnet
bra losninger. Og det er viktig, sier hun.
- Det er slik at det finnes fornoyde for-
eldre med funksjonshemmede barn. De
har fatt gode ordninger. Mest fornoyd
er de nar livet er mest mulig normaIt,
det vii si at de har jobb, overskudd til
normalt familieliv. Radet er a Iytte til
brukerne og tenke losninger framfor
hindringer, sier Andersen.

Rodgronn lovstotte
Det mdgmnne reg]eringsalternativet er langt mer
tydelig enn de borgerlige partiene pa at de onsker
en effektiv lov mot diskritninering av funksjons-
hemmede. Det viser en sporreundersokelse Nor-
ges Handikapforbund har foretatt blant partiene
foran Stortingsvalget.

Undersokelsen viser at begge regjerings-
alternativene, i tillegg til Fremskrittspartiet og RV,
onsker en antidiskritnineringslov for funksjons-
hemmedeo

- Nar det kommer til det viktigste, nemlig 10-
yens innhold, er det derimot et klart skille mellom
de mdgmnne og de borgerlige. - Det mdgronne
alternativet garmye lenger enn de borgerlige parti-
ene i a stotte enlov som gir et reellt vern mot dis-
kriminering av funksjonshemmede, sier
generalsekretxr i Norges Handikapforbund, Lars
0degard. ["0] Bade Arbeiderpartiet, Sv, Senterpar-
tiet og RV stotter et krav om at aile virksomheter
som retter seg mot allmenheten, skal vxre utfor-
met slik at de er tilgiengelige for funksjonshem-
medeo Elant de borgerlige partiene er det kun Ven-
stre som sier klart at de stotter et slikt krav. De tre
rodgmlme partiene samt RV onsker ogsa en end-
ring av alkoholloven, som gjor at det skal stilles
krav om tilgjengelighet for funksjonshemmede til
utesteder for at stedene skal fa skjenke-
bevillingo Ingen av de borgerlige pm·tiene sier klart
ja til dette forslaget. ["0] Sv, Senterpartiet og RV
onsker a sette klare tidsfrister for nar blant millet
bygninger, uteomri\.der og trm1sportmidler skal
vxre tilgjengelige for funksjonshemmedeo
Arbeiderpartiet er ikke like klar pi\. dette punktet
som de tre ovrige rodgronne partiene, men
likevel mer positiv til tidsfrister enn aile de borger-
lige partieneo

- Hovedtendensen er at de borgerlige partiene
svarer at de vii utrede og vurdere sporsmaJene Yare,
mens de mdgr01me er langt tydeligere pa at de
stotter de fleste kravene yare, sier Lars 0degard.

Tips om tilpasning fra Trygdeetaten
Trygdeetaten har laget en egen nettside med tips til hvordan
man kan legge forholdene i hjemmet til rette for funksjons-
hemmede bam, hvilke hjelpemidler som finnes, og hva
folketrygden kan dekke.
Se mer pi! www.tIygdeetatenono
Hentet fra www.nhf.no

http://www.nhf.no


Noe d
\urer

V~re
likemannskontakter
kan du ringe til
dersom du vii
sp0rre om noe om
AMC, enten du har
AMC eller er
foreldre/ p~r0rende
til en som har AMC-
diagnosen!

Hva er
likemannsarbeid?
Et av foreningens viktigste
m211, er a fa kontakt med
personer som selv ha r
diagnosen og deres familier.
Derfor har foreningen oppret-
tet et utvalg av likemanns-
kontakter. Dette er personer
som du kan henvende deg til
ved ulike sp0rsmal 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

do 0
og eres par0rende. I de arene
hvor det ikke avholdes
nasjonallikemannssamling, vii
det vcere arrangert nordiske
likemannstreff.

[:0

AMC-bulletinen (.j1

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. brathei m@tiscali.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

Nord- Tr«?Sndelag
Helge Bromstad, f. i 1942, og
har AMC.
Tlf: 74 08 87 37.

Anne M. Torgersen er mor til
Kristine, f. i 1992, som har
AMC. Tlf: 74 14 90 19.

VANNGLEDE: Full fart p§ nordisk
Iikemannssamling i sommer! Foto: Stian
Klausen ([Ifustrasjonsfoto)

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

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

Oslo
Beate Aunan, f0dt i 1974,
og har AMC. Tlf: 90 17 67 01

Trams
Monica Haugen, f0dt i 1970,
og har AMC.
Tlf: 77 06 65 11
E-post: moccu@online.no

Sor-Trondeiag Hordaland
Asa Halsetr0nning, f. i 1976, Mama Fortun, f0dt i 1961,
og har AMC. og har AMC.
Tlf: 7248 19 95/ 95 73 09 93 Tlf: 55 3298 96.

- Ta kontakt med likemannskontaktene vare~

mailto:m@tiscali.no
mailto:eld-bjorg@c2i.net
mailto:stigms@broadpark.no
mailto:hildesofie@hotmail.com
mailto:moccu@online.no


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

Navn: F0dselsar: __
Adr.: _
Postnr.l-sted: _
Sett kryss: 0Foreldre tiI barn med funksjonshemming
oPar0rendeO Interessemedlem

Husstandsmedlem(mer): (kr. 135.- pr. ar)
(benytt evt. eget ark - hvis f1ere navn)
Navn: F0dselsar:

I Adr.: _
Postnr.l-sted: _
DForeldre DPamrendeJ Interessemedlem

Studentmedlem(mer): (kr. 135.- proar)
Kopi av studentbevis vedlegges.
(benytt evt. eget ark - hvis flere navn)
Navn: F0dselsar: __
Adr.: _
Postnr.l-sted: _
o Foreldre 0 Pamrende 0 Interessemedlem

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.l-sted: _
o Barn/ungdom med funksjonshemming 0 S0sken
o Interessemedlem

Aile nye medlemmer under 30 ar far automatisk med-
lemskap i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU),
med mindre de reserverer seg. Sett evt. kryss her:
o Nei, jeg/vi 0nsker ikke medlemskap i NHFU

Klipp ut 09 send til:
Landsforeningen for AMC,
Postboks 9217 Gr0nland, 0134 OSLO.
Bes0ksadresse: Galleri Oslo
Tlf.: 24 102400
Fax 24102499.
E-post: nhf@nhf.no likeverd 09

likes tilling

mailto:nhf@nhf.no

