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om foreningen
Landsforeningen for 
Artrogryposis Multiplex 
Congenita (AMC) ble stiftet 
høsten 1987 og er tilknyttet 
Norges Handikapforbund. 
Det er ca. 100 medlemmer 
i foreningen, hvorav omlag 
halvparten har diagnosen. 

I 1999 ble det etablert et 
samarbeid mellom de nordiske 
AMC-foreningene på styrenivå. 
Hvert år avholdes det felles 
nordiske styremøter, og annet 
hvert år arrangeres det nordiske 
likemanssamlinger. 

En viktig oppgave for foreningen 
er å bidra til økt kunnskap om 
AMC. Det gjør vi både via våre 
nettsider og vårt medlemsblad. 
I tillegg blir det arbeidet med 
å spre informasjon til ulike 
deler av helsevesenet og 
hjelpeapparat landet over. 

Les mer om foreningen på 
www.amc-info.com

Om AMC-bulletinen
AMC-bulletinen er et medlems-
blad for Landsforeningen for 
AMC. Vi gir ut 4 nummer i 
året - henholdsvis mars, juni, 
september og desember. 

AMC-Bulletinen publiseres både 
på AMC-foreningens nettsider og 
til våre medlemmer via vanlig 
post. 

Deadline for bidrag med stoff til 
AMC-bulletinen er: 

• 1.mars 
• 1. juni 
• 1.september 
• 1.desember 

Bidrag bes sendt via e-post til 
amc-bulletinen@amc-info.com.   

AMC-bulletinen er designet og satt av
Grafi ske Ragnhild: 

www.grafi skeragnhild.no

Høsthilsen  fra Berit

FORSIDEN: Full fart i berg - og dalbanen på nordisk likemanns-
samling i Danmark i sommer. (Foto: Familien Klausen)

Hei alle sammen!

Så er høsten her, allerede! Og den 
4.nordiske AMC-samlingen er avholdt. 
På årets treff på Pindstrup i Danmark 
var det ca. 50 deltakere, omtrent 
halvparten fra Norge. Og deltakerne 
var, etter hva jeg har oppfattet, godt 
fornøyd med arrangementet.

Det har nylig vært aksjonsdag i regi 
av Norges Handikapforbund, ”Aksjon Nøkkelbygg 2007”. 
Det viser seg at aksjoner er høyst nødvendig når det viser 
seg at av 143 offentlige bygg var 66 % ikke tilgjengelig 
for bevegelseshemmede! Denne registreringen ble gjort i 
sommer, av NHF. 

I løpet av noen måneder har jeg prøvd ulike ramper inn 
til forskjellige bygg. Svært mange av dem er altfor bratte, 
slik at det er vanskelig å klare seg uten hjelp for å komme 
opp. Allikevel ser man skiltet ”Her er det fri vei” når man 
kommer til inngangsdøra. Da er det kanskje ikke så fri vei 
inn i bygget likevel!

Som dere kan se på våre nettsider, er SINTEF Helse i gang 
med et prosjekt der personer med AMC-diagnosen er med. 
I prosjektet skal det kartlegges hvordan erfaringer i forhold 
til tilbud for personer med sjeldne diagnoser er. Jeg kan 
bare oppfordre alle som har fått forespørsel om å delta til 
å være med på undersøkelsen!
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LEDER 
BERIT EVENSEN ( TELEMARK)
Siriusveien 72, 3942 Porsgrunn
TLF/FAX: 35 51 01 30 Mobil: 92 02 63 17
E-post: leder@amc-info.com

NESTLEDER 
SIV RAGNHILD SCHULTZ( ØSTFOLD)
Stigningen 30, 1570 DILLING
Mobil: 996 38 136
E-POST: srs_post@yahoo.no

SEKRETÆR 
MARZIEH CHAHIAN (AKERSHUS)
Rosenlundveien 1A, 1406 SKI
Tlf. 64 85 95 98, Mobil: 472 78 205
E-post: malci_38@hotmail.com

KASSERER 
ELDBJØRG MADSEN ( ØSTFOLD)
Engfaret 4E, 1518 Moss
Mobil: 413 28 146
E-post: eld-bjorg@c2i.net

Ta kontakt med oss!
Hovedstyret  i
Landsforeningen for AMC 2007/2008 

STYREMEDLEM
SASKIA ALEIDA VAN VEEN (OPPLAND)
Engstad, 2943 ROGNE
Mobil: 924 21 069
E-post: saskiaaleidavv@yahoo.no 

1.VARA 
STIG-MORTEN SANDVIK(SØR-TR.LAG)
Ratesvingen 20, 7030 Trondheim
Tlf: 481 78 873 
E-post: stigms@broadpark.no

2.VARA 
ELISE SOLAND OLSEN (OSLO)
Olav Troviksvei 60 Leil. HO 105, 0864 Oslo
Tlf: 992 37 708
E-post: knerten2@hotmail.com

3.VARA 
VETLE-ANDREAS SCHULTZ ( ØSTF.)
Stigningen 30, 1570 Dilling
Mobil: 907 32 474
E-post:vetlesch@yahoo.no

Aktivitetskalender for 
AMC-foreningen 

2007/2008

Kalenderen vil bli oppdatert 
jevnlig – følg med!

2007

September
Nr. 3. 2007 av AMC-bulletinen 
sendes ut.

21.: Samling ledere og 
kasserere i landsforeningene, 
Oslo

26.: Kompetanserådsmøte, TRS. 

November
Ledermøte foreningene/TRS. 

18.-19.: Samarbeidsforum, 
TRS

Desember
Nr. 4. 2007 av AMC-bulletinen 
sendes ut.

2008

Januar
Styremøte, AMC-foreningen

AMC-bulletinen ønsker fl
ere bidrag

! 

Har d
u vært u

te og reist, og høstet erfar
inger 

andre kan ha nytte av? Har d
u noe på hjertet du 

ønsker an
dre skal f

å le
se mer om? 

Send dine bidrag
 til 

oss! 

Redaktøren i 

AMC-bulletinen
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TEKST OG FOTO 
SASKIA ALEIDA VAN VEEN 

Nordisk samling 2-5- august 2007, Nordisk samling 2-5- august 2007, 
Pindstrupsenteret i Danmark: Pindstrupsenteret i Danmark: 

Vellykket samling Vellykket samling 
for nordiske for nordiske 
AMC’ere!AMC’ere!
Så var det igjen tid for AMC treff over 
landegrensene. Denne gang i Danmark 
på Pindstrup centeret. Et sted som etter 
hvert er blitt en kjent plass for fl ere av 
medlemmene i den norske gjengen. 
Senteret  er svært godt tilrettelagt og 
ligger fi nt til i Djursland. 

Forventningsfulle og i feriemodus ankom vi 
senteret på torsdag ettermiddag. Med 20 
personer fra vertslandet, 6 fra Sverige og 

24 fra Norge ble vi en god gjeng. Vi ble møtt 
av en hyggelig dame i resepsjonen som delte 
ut nøkler og informasjonspapirer for oppholdet. 
Noen hadde reist langt mens andre hadde feriert 
noen dager i Danmark på forhånd. Uansett var 
det fi nt å få pakket ut fra bilen og få installert 
seg på rommet før det var tid for en velkomst-
samling.

Første post på programmet var en sam-
menkomst i peisestuen med aktivitet og trylle-

kunster. Først var vi tilskuere og fi kk se ulike 
tryllekunstner, deretter ble vi delt inn i grupper 
og vi fi kk selv lære noen av triksene. Dette var 
moro både for liten og stor. Mens de enkelte 
gruppene var i aktivitet satt resten av gjengen 
utenfor og koste seg i solskinnet. Senere var det 
middag med påfølgende uformelt sosialt samvær 
med kaffe og kaker. 

Dagen derpå var det etter frokost satt av god 
tid til aktiviteter i svømmehallen. Dette benyt-
tet nesten alle seg av og det ble både folksomt 
og stor aktivitet i bassenget. Passe slitne og 
litt varme etter garderobeøkten, var det godt å 
kunne gå rett til et nydelig dekket lunch bord. 
Maten på Pindstrup-centeret kan man i alle fall 
ikke klage på! Her var alle måltider nydelig till-
aget og av beste hjemmelagde sort.

Etter maten hadde fått sunket litt var det tid til 
å samles til foredrag. Barna fi kk nå eget opplegg 
utendørs med barnepassere. I tillegg til senterets 
sine utallige variasjoner av sykler og sparkesykler 
ble det blåst opp et stort hoppeslott. 

Sistnevnte var til stor glede for de 22 barna 
som deltok på årets samling.

Vi voksne fi kk høre foredrag av barnelege 
Harald R. Lie, som har arbeidet 20 år som lege 

ÅRETS DELTAKERE: Hele gjengen samlet!
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for barn og unge, med funksjonshemmede som 
sitt spesielle arbeidsfelt. Han presenterte en un-
dersøkelse som er fortatt av barn og voksne med 
AMC i Danmark. Dette var et sammendrag av en 
rapport som har til hensikt å beskrive de felles 
fysiske, helbredsmessige, personlige og sosiale 
kjennetegn som vil være aktuelt å fi nne i en 
gruppe personer med AMC og deres familier. 

Lørdag våknet vi til sol fra blå himmel og 
deilig sommertemperatur. Dette passet ekstra 
godt da denne dagen var satt av til besøk i 
fornøyelsesparken Djurs Sommerland. For de 
fl este, enten man er liten eller stor er en dag i en 
fornøyelsespark ikke å forakte, men det er klart 
at for de minste var nok dette et høydepunkt. 
Parken var fl ott tilrettelagt og mange av at-
traksjonene hadde egen inngang for funksjon-
shemmede, slik at man slapp å bruke krefter på å 
stå i kø. Vi fi kk kjørt både opp og ned, sidelengs, 
frem og tilbake, og for det meste i stor fart. 
Tiden fl øy og utpå ettermiddagen var det tid for 
å returnere slik at vi kunne nå festmiddagen på 
senteret. 

Utpå kvelden var det karaoke, musikk, kaffe 
og kaker, samt tid til å prate om løst og fast. 
Stemningen var upåklagelig.

Når man har det moro går tiden så alt for 
fort. Søndag kom og vi måtte forberede oss på 
avslutting og hjemreise. Formiddagen var satt 
av til foredrag og igjen eget program for barna. 
Vi voksne var så heldige å få høre på den kjente 
danske familieterapeuten Lola Jensen. Hun hadde 
en sjelden utståling og glød når hun på en svært 
morsom måte fortalte oss om erfaringer fra sin 
hverdag. Hun presentere mange små eksempler 
tatt fra alminnelige familiers hverdag, og her gav 
Lola Jensen oss en masse inspirasjon og forslag 
til å unngå alminnelige hverdagsgnissinger, og 
til å se lysere på situasjonene. Latteren satt løst 
hos tilhørerne og vi var mange som kjente oss 
igjen når hun f.eks beskrev de typiske trekk og 
ulikheter hos kvinner og menn. Her fi kk vi mye 
å ta med oss hjem.

Med Lola Jensens innspirende fordrag var 
også årets nordiske likemannssamling kommet 
til ende. 

Etter lunch var det tid for å si ha det og på 
gjensyn neste gang. Et fi nt familietreff med all-
sidig innhold, samt god tid til erfaringsutveksling, 
som kanskje er en av de viktigste sidene ved 
likemannssamlingene! 

GOD STEMNING I SOLA: Saskia, Hege og 

Stian.

NYDELIG MAT PÅ PINDSTRUP: Her er 

gjengen samlet for bespisning!

MAGI: Tryllekunstneren og tre (Julie, Anders 

og Kjeld) fra den Danske foreningen.

I DJURS SOMMARLAND: Sina Alida og 

Lousie fra DK i full fart med trillende latter
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2007
Lillestrøm:

Landsmøte
i NHF

TEKST OG FOTO SIV RAGNHILD SCHULTZ

Mens gradestokken krøp langt oppover 
mot 30-tallet, og fredagen 8. juni var 
et faktum var det nok en gang tid for 
landsmøte i NHF. For første gang var 
Landsforeningen for AMC representert 
med to delegater, Berit Evensen og Siv 
Ragnhild Schultz. Det ble et spennende 
og godt landsmøte med fokus på blant 
annet antidiskrimineringsloven og skole 
- og utdanningspolitikk.

ÅÅ
rets landsmøte var lagt til Thon Hotel 
Arena på Lillestrøm og hele 75 del-
egater i tillegg til gjester, observatører, 
assistenter, administrasjon og funks-

jonærer fra NHF hadde funnet veien til Lillestrøm 
denne helgen. Det hele ble sparket i gang med 
forbundsleder Eilin Reinaas’ åpningstale til 
landsmøtet. Forbundsleder ga landsmøtet en 
god ”pep-talk” om viktige utfordinger og ”status 
quo” for likeverd og likestilling for funksjons-
hemmede i Norge i dag. NHFs kampsaker har 
blitt politisk korrekte – deltakelse for alle, ingen 
hindringer og universell utforming er i tråd med 
blant annet Soria-Moria-erklæringen. Problemet 
er at dette ikke gjenspeiles i handling. Den nye 
antidiskrimineringsloven som er på trappene, 
BPA-ordningen,  den nye uførepensjonsordnin-
gen og skole – og utdanningssituasjonen for 
funksjonshemmede, arbeid, tilgang på tekniske 
hjelpemidler ble også tatt fram som viktige 
satsningsområder for NHF. 

– Vi må tørre å tenke at vi må gi slipp på 
særfordelene våre når vi oppnår likestilling 
– men ikke før, sa Eilin Reinaas avslutningsvis 
i sin åpningstale. 

Greetings from South-Africa
Svært gledelig var det at landsmøtet hadde 
gjester fra sin søsterorganisasjon i Sør-Afrika, 
DPSA -  Disabled People South Africa. Dette er 
en lobbyorganisasjon som kjemper for men-

neskerettighetene for funksjonshemmede i 
Sør-Afrika. De har 34 000  medlemmer og har 
samarbeidet  med NHF på ulike områder siden 
2004. Forbundsleder i DPSA framførte ”greete-
ings from South-Africa” og uttrykte glede over 
at NHF og DSPA kunne lære av hverandre og 
utveksle ideer. Les mer om den sørafrikanske 
søsterograniasjonsen til NHF på http://www.
dpsa.org.za/

Fokus på antidiskrimineringslov for 
funksjonshemmede
Som en innledning på det som skulle bli en 
interessant men kort meningsutveksling med 
arbeids-og inkluderingsminister Bjarne Håkon 
Hansen om antidiskrimineringsloven, holdt min-
isteren et foredrag med fokus på den nye loven. 
Han fortalte blant annet at det er planer om at 
en odelstingsproporsjon skal legges fram ved 
årsskiftet 2007/2008 og at det er håp om at loven 
skal tre i kraft 1. januar 2009. Dessverre ble det 
med bare ministerens innlegg, til manges skuf-
felse, og den korte meningsutvekslingen måtte 
gå ut på grunn av stramt program for arbeids-og 
inkluderingsministeren. Ministerens innlegg kan 
lastes ned og leses på www.nhf.no. 

HADDE FOKUS PÅ LOVEN: 
Arbeids - og inkluderingsminister 
Bjarne Håkon Hanssen. 
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Oppsummering av perioden
I forbindelse med oppsummeringen av perioden 
siden forrige landsmøte, holdt Eilin Reinaas 
et kort innlegg om arbeidet og satsningsom-
rådene for disse to årene. Deretter gjennomgikk 
landsmøtet årsmeldingene og regnskapene for 
2005 og 2006. Det er knyttet store utfordringer 
til det store inntektstapet som er på trappene 
i forbindelse med bortfallet av inntekter fra 
spilleautomatene til NHF. 89 % av NHFs inn-
tekter har så langt vært knyttet til automatinn-
tekter, og staten har ikke gitt noe løfte om kom-
pensasjoner. NHF vil trenge 25-30 millioner i nye 
inntekter for å opprettholde driften slik den er i 
dag, og det jobbes med å fi nne nye alternative 
inntektskilder. 

Lik mulighet til utdanning?
Lørdag morgen opprannt med minst like fi nt vær 
som dagen før, og i landsmøtesalen var det høy 
aktivitet fra tidlig morgen. Først på program-
met stod gruppearbeide med tema skole – og 
utdanningspolitikk. Delegatene i de ulike grup-
pene skulle komme med gode, velbegrunnede 
spørsmål knyttet til dette temaet. Spørsmålene 
skulle danne grunnlag for diskusjonen etterpå 
med statssekretær i Kunnskaps – og utdan-
ningsdepartementet Lisbeth Rugseth og 
medlem av Kirke – utdannings – og forsknings-
komiteen Gunnar Gundersen fra Høyre. De var 
invitert til å holde innlegg og diskutere og svare 
på spørsmål fra salen. 

Før diskusjonene kom i gang, holdt de inn-
budte hvert sitt innlegg. I etterkant gikk dis-
kusjonen og meningsutvekslingen i salen friskt 
og det kom mange innspill og mange viktig 
spørsmål ble stilt, blant annet: Hva koster det 
å utestenge en gruppe mennesker fra skolen 
kontra å utdanne dem til samfunnsdeltakelse? 
Hvilke sanksjoner fi nnes mot brudd på opp-
læringsloven, og virker de i praksis? 

Eksempler på mangel  fulltilpassing og tilrette-
legging må komme fram i offentligheten for å 
sette fokus på dette problemet, ble det sagt. 
Det ble påpekt at det er langt mellom teori 
og praksis i forhold til håndheving av likever-
dig opplæring. Statssekretær Rugtvedt tror 
dagens lovverk er greit og tror ikke øremerkede 
midler er løsningen på problemet, slik fl ere i salen 
ønsket. Ifølge Rugseth skal det nå nedsettes et 
utvalg som skal se på utviklingen i skolen etter 
spesialskolenes nedleggelse, og hvordan man 
skal sikre en inkluderende skole for alle.

Politikerne ble også oppfordret til å se på 
kvalitetsreformen for universiteter og høyskoler. 

I tillegg til dårlig fysisk tilpassing av student-
boliger, høyskoler og universiteter, er krav til 
studieprogresjon fra Statens Lånekasse for ut-
danning noe som faller uheldig ut for studenter 
med funksjonsnedsettelser som ønsker å ta opp 
studielån. 

For de helt minste barna, er nærskolen en 
svært viktig arena for sosial mestring og det 
ble understreket overfor politikerne at alle som 
ønsker det må få gå på sin nærskole. 

- Holdninger er et viktig grunnlag for 
beslutninger og holdninger dreier seg ofte 
om kunnskap. Politikere bruker ofte begreper 
som barn med spesielle behov, mens det 
er tjenestene som har spesielle behov. Det 
samme gjelder ressurskrevende brukere, her 
er det snakk om ressurskrevende tjenester. - Vi 
ønsker at politikere blir mer forbannet og fortvi-
let på våre vegne. Funksjonshemmede har ikke 
samme muligheter som andre i dag, avsluttet 
Lars Ødegård.

Se forøvrig utdrag fra innleggene til Lisbeth 
Rugseth og Gunnar Gundersen på www.nhf.no. 

HOLDT INNLEGG: Statssekretær i 
KUD, Lisbeth Rugseth. 
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Her kan du også fi nne utdrag fra Eilin Reinaas’ 
innlegg.  

Lovendringer og organisatoriske forslag
Det var en hel rekke med forslag til loven-
dringer og organisatoriske forslag som hadde 
kommet inn til dette landsmøtet. Ett av 
de som ble vedtatt var en ny paragraf 
knyttet til valgkomitèens arbeide. Begrunnelsen 
fra forslagsstiller var blant annet at det var 
viktig å presisere at valgkomitèen skal ha en 
uavhengig stilling og det sittende styret skal 
ikke ha noen instruksjonsmyndighet overfor
valgkomiteen. Forslagsstillerne mente da at 
det er viktig å presisere at det er landsmøtet/
årsmøtet som velger valgkomitèen, og som 
valgkomitèen er ansvarlig overfor. Forslaget fra 
NHF OSLO, NHF Oslofjord Vest og NHF Øst ble 
vedtatt mot sentralstyrets innstilling. 

Gullnål for god innsats
Torill Kvåle Eriksen og Kåre Vetland, ble begge 
tildelt NHFs gullnål under landsmøtet på 
Lillestrøm. De fi kk NHFs gullnål med begrunnelsen 
at de har vært aktive NHF-medlem og tillits-
valgte i mange år. Kun 17 personer har mottatt 
denne hedersbevisningen i løpet av forbundets 
76 år lange historie. Norges Handikapforbunds 
gullnål gis til personer som etter langvarig 
tjeneste eller på ekstraordinær måte har bidratt 
til å fremme funksjonshemmedes interesser i 
samsvar med NHFs formål og prinsipper.

Valg til sentralstyret og 
kontingentfastsettelse
På programmet for siste dag av landsmøte 
stod fastsettelse av kontingenten, uttalelser fra 
landsmøtet og valg av medlemmer til sentral-
styret. 

Etter at dette landsmøtets valg var gjen-
nomført, ble det nye sentralstyret i NHF 
seende slik ut: 
Eilin Reinaas, forbundsleder (ikke på valg)
Arne Lein, nestleder (valgt for 4 år)
Anne-Berit Kolås. sentralstyremedlem (ikke på 
valg)
Anne Berit Berge, s.styremedlem (ikke på valg)
Kristian Erling Hansen, sentralstyremedlem (ikke 
på valg)
Trond Nordahl Pedersen, sentralstyremedlem 
(valgt for 4 år)
Henrik Mæland, sentralstyremedlem (valgt for 4 år)
Barbro Holmstad, sentralstyremedlem (valgt for 4 år)
Toril Heggen Munk, sentralstyremedlem (valgt 
for 2 år)
Skjalg Odland, 1.varamedlem (valgt for 2 år)
Baard Midtgaard, 2.varamedlem (valgt for 2 år)
Svein Bjørklund, 3. varamedlem (valgt for 2 år)

Etter en lang diskusjon og mange forslag ble 
ny kontingent og ny fordeling av kontingenten 
mellom organisasjonsleddene i NHF vedtatt. 
Kontingenten ble vedtatt økt til 300 kroner for 
hovedmedlemmer og kroner 150 for husstands-
medlemmer. Når det gjelder fordelingen, ble det 
blant annet vedtatt en økt overføring fra både 
hoved – og hustandssmedlemmenes kontingent 
til landsforeningene sentralt.

Avslutningsvis ble det dessuten vedtatt tre 
uttalelser fra årets landsmøte. De var knyttet 
til den nye antidiskrimineringsloven, skole – og 
utdanningspolitikk og en generell hilsen til alle i 
Norges Handikapforbund. Uttalelsene kan leses 
på www.nhf.no. 

Se fl er bilder fra landsmøtet i NHF på 
våre nettsider, www.amc-info.com.
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Sintef – Sintef – 
Undersøkelsen:Undersøkelsen:

”Erfaringer ”Erfaringer 
med med 
tilbudet til tilbudet til 
personer personer 
med med 
sjeldne sjeldne 
diagnoser”diagnoser”
TEKST ELDBJØRG 
MADSEN OG SIV 
RAGNHILD SCHULTZ

FOTO: SINTEF OG SIV 
RAGNHILD SCHULTZ

En god del av oss i AMC har 
fått forespørsel om vi vil 
delta i denne undersøkelsen. 
Det er SINTEF v/seniorfor-
sker og prosjektleder Lisbet 
Grut (som var på likemanns-
samlingen vår i fjor i Kris-
tiansand) i samarbeid med 
TRS v/Elise Christensen, 
som står bak undersøkelsen. 
Oppdragsgiver er Sosial- og 
helsedirektoratet. 

Formålet med under-
søkelsen er todelt: Del I 
skal kartlegge forekomsten 
av ca 30 sjeldne tilstander 
i befolkningen. Oppgaven 
omfatter også å gjennom-
gå kvaliteten av offentlige 
registre og å påpeke even-
tuelle behov for forbed-
ringer. Del II skal gi økt 

kunnskap om hvilke tilbud som blir gitt åtte sjeldne til-
stander, deiblant AMC. Målet er å gi kunnskap om på hvilke 
måter gruppene ivaretas, spesielt av de respektive komp-
etansesentre/sykehus, samt øke kunnskapen om livssituas-
jonen for de ulike gruppene. Mulige forskjeller innen disse 
områdene, samt årsaker til dette, skal man også forsøke 
å fi nne fram til. Prosjektet skal beskrive erfaringer med 
kompetanse sentrenes tjenester og legge grunnlag for vi-
dere utvikling av kunnskap om tilstandenes forekomst og 
ivaretakelse av brukergruppene.
 

Jeg vil oppfordre alle (som er spurt), til å svare på denne 
undersøkelsen! Da har vi i hvertfall en mulighet til å påvirke 
at ting blir bedre for oss!

 

Les mer om undersøkelsen her: 
http://www.amc-info.com/sider/sintef/

Les intervjuet AMC-bulletinen hadde med Lisbeth Grut 
i forbindelse med nasjonalt treff i Kristiansand: 
http://www.amc-info.com/sider/sintef_intervju/

Les mer om undersøkelsen på Sintef’s egne sider: 
http://www.sintef.no

PROSJEKTLEDER: Lisbeth Grut, seniorforsker og 
prosjektleder ved SINTEF . 
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Nekter å skrive under 
FN-protokoll!
Norge nekter å skrive un-
der FN-protokollen som 
skal gjøre det mulig for 
funksjonshemmede å klage 
rettsavgjørelser inn for FN. 

Dermed har ikke norske 
funksjonshemmede rett til å 
klage til FN dersom vi taper 
i rettssystemet, slik funks-
jonshemmede har i en rekke 
andre land. 

Både Island, Sverige og 
Finland har underskrevet 
protokollen, mens Norge 
fortsatt “undersøker saken”.
- Vi ønsker ikke å signere på 
noe som vi ikke er sikker på 
at vi kan holde, sier funger-
ende pressetalsmann Frode 
Overland Andersen i UD. 

Så langt er norske funks-
jonshemmede bare besky-
ttet mot diskriminering i 
arbeidslivet. Arbeidsmiljølov-
en er det eneste diskrimin-
eringsvernet vi har. Dermed 
er det foreløpig kun i forbin-
delse med rettssaker på 
grunn av diskriminering i 
arbeidslivet det er aktuelle å 
klage videre til FN. På an-
dre områder blir klageretten 
først viktig når norske funk-
sjonshemmede får et ge-
nerelt diskrimineringsvern. 
Klagerett til FN blir da viktig 
om man taper i norske 
domstoler; etter å ha prøvd 

effekten av en antidiskrimi
neringslov. En slik klagerett 
vil da være helt avgjørende 
for rettssikkerheten til funk-
sjonshemmede i Norge. 

UD utreder konsekven-
sene. UD utreder nå kon-
sekvensene av å gi funks-
jonshemmede en klagerett 
for FN. 
  - Departementet vil ikke 
yt terligere kommentere 
hva slags vurdering som ble 
gjort da diplomatene ikke 
fi kk lov til å skrive under på 
klageretten, sier man i UD.  

Likestillings- og diskriminer-
ingsombudet  mener at også 
funksjonshemmede må gis en 
individuell klagerett. 

- Det er et viktig verktøy 
for å sikre at Norge etterlever 
de forpliktelsene man har 
påtatt seg da vi tiltrådte FN-
konvensjonen, sier rådgiver 
Anne Kirsti Lunde hos LDO. 
Hentet fra www.uloba.no, publisert  
16.07.2007

Treårsregel hindrer 
jussdrøm
NHF har lenge kjempet for 
at utdanning gjennom at-
tføring skal kunne gis over 
lengre tid enn tre år. I en 
artikkel 28.august skriver 
Aftenposten om en bev-
egelseshemmet jente som 
ønsker å studere juss i fem 
år, men som kanskje ikke får 
realisert dette på grunn av 
hovedregelen om støtte i kun 
tre år. - Alle undersøkelser 
tyder på at høy utdannelse 
er ekstra viktig for funksjon-
shemmede på arbeidsmarke-
det, sier NHF-leder Eilin 
Reinaas til Aftenposten. Hun 
mener det er kortsiktig og 
veldig lite offensivt av NAV 
å nekte støtte til et femårig 
studium som juss.
Hentet fra www.nhf.no, publisert  
28.08.2007

Svensk 
masseanmeldelsesaksjon
I Sverige holdes lørdag 
18.august en landsdekkende 
aksjon, der steder som ikke 
er tilgjengelige for personer 
med funksjonsnedsettelser 
anmeldes til Handikappom-
budsmannen gjennom en 
masseanmeldelsesaksjon. 
Det samme ble gjort i 2005.
Hentet fra www.nhf.no, publisert 
15.08.2007

La fram etterspurt 
BPA-forslag
Et lenge etterspurt forslag 
om styrket rettighetsfest-
ing av Brukerstyrt Personlig 
Assistanse (BPA) ble lagt 
fram av Helse- og om-
sorgsdepartementet 5.juli. 
“Alle som fyller de almin-
nelige vilkårene for å motta 
praktisk bistand og op-
plæring, og som har behov 
for omfattende tjenester, 
får en rett til å få hele eller 
deler av denne tjenesten 
organisert som BPA”, skriver 
departementet i en presse-
melding. 

I Regjeringens loven-
dringsforslag står det at 
”Den som har fått omfat-
tende bistand etter § 4-2 
a har rett til å få tjenesten 
organisert som brukerstyrt 
personlig assistanse.”

Videre antydes omtrent 
20 timer per uke som en 
norm for hva som kan være 
et ”omfattende assist-
ansebehov”. Samtidig sies 
det klart at den enkeltes 
egen vurdering skal tilleg-
ges stor vekt, både når det 
gjelder omfanget og arten 
av assistansebehovet, og 
hvordan assistansen skal 
organiseres.
Hentet fra www.nhf.no, publisert 
07.07.2007
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Uttalelse fra årsmøtet i Landsforeningen for AMC 

Gjentatt dokumentasjon av 
medfødte kroniske tilstander
På årsmøte i Landsforeningen for AMC i april i år ble to uttalelser lest opp og vedtatt 
av de tilstedeværende. Uttalelsene ble sendt til aktuelle politikere og til forskjellige 
aviser landet over. Vi trykker her den ene, som omhandler dokumentasjon av 
medfødte kroniske tilstander. 

TEKST  SIV RAGNHILD SCHULTZ 

På årsmøtet i Landsforeningen 
for AMC den 21. april 2007 i 
Sandefjord ble det vedtatt følgende 

uttalelse ang. gjentatt dokumentasjon 
av medfødte kroniske tilstander:
 
Det er en kjensgjerning at mange 
pasientgrupper med kroniske 
helsetilstander må dokumentere sin 
diagnose gjentatte ganger i løpet 
av sitt liv. Dette skjer gjerne ved at 
legeattest blir krevd framlagt i møte 
med helsevesen eller hjelpeapparat i 
forbindelse med søknad om tekniske 
hjelpemidler, ortopediske sko, søknad 
om trygdeytelser og i andre relevante 
sammenhenger. Et eksempel kan være; 
en person som til daglig bruker ortose 
(skinne) for å kunne gå, må hvert 10. 
år ha en uttalelse fra en spesialist på 
at dette fremdeles er aktuelt. Dette 
burde være helt unødvendig. Hvem 
vil vel gå med skinne hvis det ikke 
er nødvendig? En medfødt kronisk 
diagnose som for eksempel AMC, har 
vært tilstede siden fødselen og ”går ikke 
over”. På et tidspunkt burde man kunne 
si at ”slik er det, og slik kommer det 
til å fortsette å være”. Det å gjentatte 
ganger måtte fortelle sin sykehistorie 
og dokumentere at man har en 
kronisk medfødt diagnose er en ekstra 
belastning for mange og som kroniske 
pasienter burde vært skånet for. I 
tillegg til den personlige belastningen 
dette utgjør for pasientgrupper med 
kroniske diagnoser, er det åpenbart at 

dette også legger beslag på betydelige 
ressurser i form av arbeidskraft og 
penger både blant fastlegene og 
spesialisthelsetjenesten, men ikke minst 
i trygdesystemet (NAV), hvor man må 
saksbehandle en dokumentasjon på en 
tilstand gang på gang. 
 
Det vil være til alles fordel at et slikt 
unødvendig byråkrati unngås. Når en 
kronisk medfødt diagnose er fastslått 
og anerkjent av trygdevesen og 
hjelpeapparat en gang, så burde det 
være dokumentasjon nok. Vi ber om at 
regelverket omkring dette tas opp til ny 
vurdering og endres på dette punktet. 
 
Årsmøte i landsforeningen for AMC 
(tilknyttet Norges Handikapforbund)
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Nyhetsbrev fra AMC-
foreningen?

Send en mail til post@amc-info.com, 
så setter vi deg på mailinglista vår, og 
du vil motta vårt nyhetbrev på e-pos-
ten din når vi har noe nytt å fortelle 
om! Se også våre nettsider på 
www.amc-info.com

 

Er du på MSN eller Facebook?
I disse dager er mange nordmenn å fi nne på ulike nettsamfunn på internett. For de som 
ønsker det er det nå mulighet for å sende sitt MSN-kallenavn til oss for de som ønsker 
kontakt med andre AMC’ere via MSN. Fullt navn og adresse må sendes med så vi vet 
hvem du er. Disse kallenavnene sendes andre som gjør det samme. I tillegg er det opp-
rettet en egen AMC-gruppe på Facebook. Det er også opprettet en  engelsk gruppe for 
AMC’ere med basis i den engelske foreningen TAG. Søk på AMC, så fi nner du begge 
gruppene. Kom og bli med da vel! 

Ønsker du tilsendt vår nye 
brosjyre? Ta kontakt med oss 
på telefon eller e-post: post@
amc-info.com. Brosjyren kan 
dessuten lastes ned i PDF-
format fra våre nettsider: 
www.amc-info.com 

LANDSFORENINGEN FOR AMC

Hvem
 er vi?

Hva gjør vi?

Ønsker du mer informasjon om AMC-

diagnosen eller vår forening, kan du gå

inn på våre hjemmesider på www.amc-

info.com. Våre nettsider inneholder infor-

masjon om AMC og vår forening - for deg

som har fått diagnosen eller bare vil vite

mer om AMC. Her finner du også sist opp-

datert kontaktinformasjon for hovedstyret.

ØNSKER DU KONTAKT MED OSS?

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM?

Når du melder deg inn i Landsforeningen

for AMC, blir du også medlem i Norges

Handikapforbund (NHF). Som medlem hos

oss får du tilgang til blant annet NHFs råd

– og veiledningstjeneste - i tillegg til en

rekke forskjellige medlemstilbud. Se våre

nettsider for mer informasjon.

Vi i Landsforeningen for AMC ønsker deg

velkommen som medlem. Hos oss får du

muligheten til å:

Høres dette fristende ut?

Gå inn på våre nettsider og trykk på len-

ken «Innm
elding» eller ta kontakt m

ed

oss via telefon, e-post  eller vanlig brev.

Velkom
m

en som
 m

edlem
!

Postadresse:
Landsforeningen for AMC

Postboks 9217 Grønland

0134 OSLO

Telefon:

24 10 24 00

Faks:

24 10 24 99

E-post:

post@amc-info.com  

Besøksadresse:
Galleriet Oslo,
Schweigaardsgate 12  

Kontaktperson:
leder@amc-info.com

Nettside:

www.amc-info.com
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Delta på likemannsstreff hvor du kan

lære mer om AMC, treffe andre i

samme situasjon og utveksle erfarin-

ger og opplevelser!Benytte deg av våre likemannskontakter

og stille spørsmål til noen som kanskje

har opplevd det samme som deg!

Komme med interessepolitiske innspill

som er viktig for deg og personer med

vår diagnose og som du ønsker at vår

forening skal jobbe videre med!

Motta vårt medlemsblad «AMC-bulleti-

nen» 4 ganger i året.

Ny brosjyre om AMC og 
foreningen vår!
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Hva er 
likemannsarbeid?
Et av foreningens viktigste 
mål, er å få kontakt med 
personer som selv har diagno-
sen og deres familier. Derfor 
har foreningen opprettet et 
utvalg av likemannskontak-
ter. Dette er personer som 
du kan henvende deg til 
ved ulike spørsmål som er 
relatert til diagnosen - enten 
du har AMC eller er pårørende 
til noen som har AMC. 

AMC-foreningen avholder et 
nasjonalt likemannstreff an-
net hvert år, der man møter 
andre med samme diagnose 
og deres pårørende. I de 
årene hvor det ikke avholdes 
nasjonal likemannssamling, 
vil det bli arrangert nordiske 
likemannstreff. 

Foreldre med barn med 
AMC
Sylvi Bratheim, f. i 1967, har 
AMC, og er mor til Joakim, 
f. i 1990, som også har 
AMC. Tlf: 35 59 58 82
E-post: b-ov-bra@online.no 

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

Voksne og ungdom 
med AMC
Helge Bromstad, f. i 1942, 
og har AMC. 
Tlf: 74 08 87 37
hbroms@online.no  

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

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

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

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

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

Saskia Aleida Van Veen, f. 
1963, har AMC
Tlf.: 924 21 069
E-post: saskiaaleidavv@
yahoo.no

Åsa R. H. Løtrøen, f. i 1976, 
og har AMC,
er mor til Aron f. 2006 som 
også har AMC-
Tlf: 72 48 19 95/ 
95 73 09 93 
E-post: aasarhl@hotmail.com

?
Våre 
likemannskontakter 
kan du ringe til 
dersom du vil 
spørre om noe 
om AMC, enten du 
har AMC eller er 
foreldre/pårørende 
til en som har AMC-
diagnosen!

Noe du 

lurer på?

Den tålmodigste deltakeren på årets landsmøte i NHF.  
(Illustrasjonsfoto: Siv Ragnhild Schultz.)
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