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Første utgave 2007

Revidert andre utgave 2011

Engelsk utgave 2011

Oversettelse og produksjon av revidert norsk utgave og oversatt 
engelsk utgave gjort mulig takket være  generøs donasjon fra 
nå avdøde Birger Evensen

Forord skrevet av tidligere statsminister Kåre Willoch

To vinklinger for å skrive bok

Det personlige : Torgeirs liv 1975 - 2007

Det faglige og politiske: fagfolk, støtteapparat, 
helse, bevilgninger og holdninger. 
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Diagnose 1

Torgeir ble født i Oslo i mai 1975

Han var svært dårlig ved fødsel

Lå på kuvøse i to måneder

Ble sondematet i to år

Fikk diagnosen Goldenhaar syndrom like
etter fødselen

Diagnose 2 

I 1989-90 bodde vi i San Diego, California

Ved en tilfeldighet kom vi i kontakt med en ekspert på Goldenhaars syndrom

Torgeir fikk da diagnosen: CHARGE syndrom

Via Habiliteringstjenesten kom vi etter hjemkomst i kontakt med Skådalen
kompetansesenter, Ragna Rindal Dagsenter, Conrad Svendsen Senter

Hva er CHARGE?

De ulike bokstavene står for de viktigste misdannelsene:

C: Colobom - Det er en skade eller en del som mangler på pupillen, netthinnen eller
synsnerven i  øyet. 

H: Heart - Omtrent 80% er født med større eller mindre hjertefeil. 

A: Atresia - Det er blokkering av passasjen fra bakerst i nesen ned til svelget. 

R: Retardation - Det er hemming av vekst og utvikling. 

G: Genitals - Det er underutviklende kjønnsorganer, spesielt hos gutter. 

E: Ear - Det er misdannelser i ørene, kombinert med hørselstap. 80-85% har hørselstap, 
mange nesten døve

En presis diagnose er helt grunnleggende for å kunne sette 
inn de rette tiltak, både på kommunikasjon, helse, utdanning, fritid, bolig osv. 
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Familien

Brothers and sisters

Brothers and sisters

A different type of journey

Exploring the world -
without filter at Disneyland hotel

Things take time. 
Confirmation at the age of 25!

When school ends education must 
continue

More data on our ”Exceptional fellows”

siblingsnetwork@gmx.net
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Mestring

Dette bildet har en historie

Integrering som ikke fungerte

Fagfolk som ikke våget å si noe

Foreldre som ikke ble  informert 

Tiltak som ikke ble satt i verk

Mange grunner til at det ble slik.
Ikke et enestående tilfelle.
Hva kan vi lære?

Kommunikasjonstrening hjemme før vi 
kom i kontakt med norske fagmiljøer

Ta et ”Gjør det selv kurs”

Faglig virksomhet – på kjøkkenet

Viktigheten av fysisk aktivitet– for å øke mestring, mental utvikling og 
fremme helse

Fysisk aktivitet:
Generelt undervurdert 
Mangel på kunnskap og praktiske grep

Physical activity and the deaf blind

Outdoor Network 2012.mov

Joe Gibson, Sense Scotland

Hva kan vi lære av dette ?

Fysisk aktivitet, været er ingen hindring, verken i Skottland eller Norge

Fokusere på potensialene, ikke begrensningene

Sette sammen grupper ut fra nivå og potensiale

Fysisk aktivitet og psykisk helse, undervurdert
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Tiden foran oss

Statped nr.1 2007

Hvem andre kan 
være historiebærere?

Increase visibility
Learn from each other

Laust Torp Jensen is a teacher  and course leader at Danish 
Center for communication and multiple diasbilities in children 
and young without spoken language
(Videnscenter om Kommunkation og 
Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden 
et Talesprog) 

The undertitle of this book is taken from the Norwegian
bok ”An exceptional fellow”

The attitudes of people who have elected to take responsibility
for those at the bottom of the ladder.
In the final analysis, that is what it is all about.
About personal ethical standards, empathy and dedication.

To Torgeir

Thank you for letting 
me get to know you

That made me rich!

Lisbeth

Happy boy!

One thing is for sure:

I am going to miss you.
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Fagfolk

Torgeirs lange marsj – fagapparatet – noen eksempler

Ullevål sykehus

Voldsløkka barnehage for hørselshemmede

Prestvannet skole, Tromsø

Kroc Middle School, San Diego (Hard of hearing class)

Nordvoll skole for autister, Oslo

Ragna Ringdal dagsenter med veiledning fra Skådalen 
kompetansesenter

Conrad Svendsen Senter

The long and winding road for Torgeir – fagekspertise

Profesjonelle som har  arbeidet med Torgeir:

Lærere
Tegnspråkseksperter
Fysioterapeuter
Psykologer og 
psykiatere
Leger
Vernepleiere
Sykepleiere
Sosionomer
Studenter
Lærlinger

Hundrevis av personer har arbeidet med  Torgeir!

Fagfolk

Utvikle samarbeid mellom ulike fagmiljøer i Oslo-regionen eller andre regioner

Noen eksempler for Oslo:
Habiliteringstjenesten, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, 
Universitetet i Oslo, Stiftelsen Signo, Eikholt, Høyskolen i Oslo og Akershus, 
Institutt for spesialpedagogikk, NIH

Er dette mulig?

Mål: å forbedre dagliglivet for dem det gjelder, med mer mestring og  mer 
utvikling 
og 
øke kunnskapen om ulike syndromer, medisinsk behandling, pedagogiske 
tiltak, aktivitet og helse  

Noen innspill

Flere med kompetanse i den daglige virksomheten

Fagpersoner som leder, tar ansvar og har gjennomføringsevne

Større bredde i tilbudene og mer vilje og evne til nytenkning

Vi må lære fra dem som har fått til noen bra. Da kreves formidling

Mer bruk av internettbaserte løsninger, med eksempler, metoder, 
praktiske manualer osv. Et nasjonalt ansvar. 

Kompetanse og forskning

Vi trenger masse kompetanse på alle nivåer for at personer med sammensatte 
funksjonshemminger skal utvikle seg og leve gode liv med de begrensninger livet 
har gitt dem

Er det mulig med mer samarbeid mellom ulike tjenesteytende miljøer og økt 
samarbeid med forskningsmiljøer?

Krav til ledere om faglig utvikling av seg selv og ansatte

Drukner ledere i turnusorganisering og rapportskriving?
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Fagfolk

Mer om ”våre barn” i utdannelse av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, lærere
leger og psykologer

Mer kunnskap om praktiske tiltak for arbeid i skole, bolig, arbeidsliv 

Mer kunnskap om ernæring, fysisk aktivitet og helse i disse virksomheter

Mer kunnskap om psykisk helse, psykiske lidelser og deres behandling

Mindre kosing, vaffelsteking og kafebesøk, mer uteaktiviteter og 
kreativ matlaging. Det enkle er det beste

Mer kunnskap om helseproblemer og aldring

Katalog over suksesshistorier og tiltak som fungerer

Av mange ting trenger vi bl.a.:

Fagfolk som kan gi oss diagnoser og som har et 
apparat rundt seg som kan levere varene

Fagfolk som kan vise vei i et komplisert system i 
en komplisert situasjon

Fagfolk med tyngde og
innflytelse 

Fagfolk som forsker

Forskning

“It doesn’t get any more personal than trying to figure out what’s wrong with your own kid.”

Father’s genetic quest pays off
Mutation provides clue to daughter’s undefined syndrome  
Nature, 2013, 498; 418-419

Helse, ernæringsstatus og fysisk aktivitet hos tre grupper utviklingshemmede
Et PhD prosjekt (Extrastiftelsen/Norsk Forbund for utviklingshemmede)

http://helseibolig.no/

Hovedmål med studien:

Helse og ernæring studert  ved hjelp av 
spørremskjema og analyser på blodprøver

Studere fysisk aktivitet med 6 minutter gå 
test and 7 dagers akselerometer registrering

Prosjektet skal avsluttes i løpet av 2014

Beboernes egne ønsker om matvarer og måltider
Hamstring av mat
Fete matvarer
Mange mellommåltider
Usunne matvarer

Ansattes ønsker og holdninger
Må få velge selv
Eget forhold til mat
“Må få kose seg litt”

Pårørendes ønsker og holdninger
Eget forhold til mat
“Må få kose seg litt”
Unngå overvekt/undervekt

Utfordringer
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Kostholdsprosjekt i Tromsø - gruppeboliger

Overordnet mål:
Bistå beboerne i å opprettholde helse og livskvalitet.

Delmål: Å etablere middagskartoteket i avdelingene 
i tre gruppeboliger, som et hjelpemiddel til kostholdsendring.

Målgruppa: Personalgruppa og beboerne i avdelingene.

Formålet med prosjektet er at personalgruppa og beboere 
indirekte skal ha fokus på kosthold, gjennom å bruke et «middagskartotek»

Kostholdsprosjekt i Tromsø - gruppeboliger

Ovnsbakt ørret med paprikasaus

Handleliste:
1-2 Ørretfilet/Laksefilet
Rosépepper
1 Grønn paprika 
1 Rød paprika
Olivenolje (for eksempel, Ybarra) 
Basilikum, frisk eller tørket
Fiskebuljong terninger  
Maizena
Matfløte eller Vita hjertegod Mat
Full korn ris

Slik gjør du:

1. Sett stekeovnen på 175 grader.

2. Dryss salt, hvit pepper og rosépepper over ørretfilet

3. Legg ørretfilet i en ildfast form penslet med smør.

4. Stek i stekeovn i ca. 10–15 minutter.

Saus:
Skjær paprika i terninger som du surrer møre i olivenolje.
Ha i basilikum, rosépepper og fiskekraft, kok inn til ca. to 
tredjedeler.
Rør ut maizena i fløte og tilsett blandingen, kok opp og smak 
til med salt og pepper.

Server ovnsbakt ørret med paprikasaus og fullkorn ris.

Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester kap. 9 trådte i kraft 01.01.2012, 
og avløste Lov om sosiale tjenester kap. 4A fra 2004. Reglene i Lov om 
kommunale helse - og omsorgstjenester kap. 9 er i hovedsak videreført uendret fra 
Lov om sosiale tjenester kap. 4A.

Hovedformålet med dette kapittelet i loven er som tidligere å hindre at personer 
med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade.
Bestemmelsen skal videre bidra til å regulere maktbruk som vurderes nødvendig 
og at dette skjer gjennom fastsatte prosedyrer, herunder lovlig fattede vedtak.
Videre har loven som formål å forebygge og begrense bruk av tvang og makt, at 
tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og 
psykiske integritet, og så langt som mulig i overensstemmelse med den enkeltes 
selvbestemmelsesrett, samt at ingen skal behandles på en nedverdigende eller 
krenkende måte.

"Et regelverk skaper ikke et tilstrekkelig vern mot krenkende behandling eller 
andre former for overgrep mot mennesker med utviklingshemning. Den viktigste 
beskyttelse ligger i de verdier og de holdninger omsorgsmiljøene og samfunnet 
ellers besitter".

(Rundskriv IS-10/2004 s.13)
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Formidling og debatt

Respondent CDB: 

Svein Olav Kolset
Father of Torgeir, his son with 

CHARGE syndrome.
Author of the book 

"An exceptional fellow". 

Nasjonalt arbeid med sjeldne diagnoser krever mer europeisk samarbeid

Hver diagnose har sine utfordringer

Det offentlige, fagpersoner og foreldre
kan få til utrolige ting

SAMMEN

Personer med sjeldne diagnoser er avhengig 
av talspersoner 

Derfor har jeg skrevet boken om Torgeir

Mange av oss ønsker å bidra til at deres hverdag forbedres gjennom 
systematisk arbeid og igangsetting av nye nødvendige tiltak og ordninger 

Vår nye kunnskap og pågående forskning må danne grunnlag for nye tiltak og 
mer forskning

Dette kan vi gjøre i samarbeid med fagfolk med ulike spesialiteter
Takk for invitasjonen og jeg håper vi sees snart igjen!


