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Hvert år fødes mange barn med samme tilstand som Thea

– Det er mye uvitenhet
– Ingen forteller oss
hvilke rettigheter vi
har.
Selma Turiddatter Michelsen
stm@tb.no

På Tjøme er 183 voksne og barn
samlet på Dysmeliforeningens
årlige sommerleir. Den blir arrangert for 55. gang i år. Her er
det både barn, ungdommer og
voksne med dysmeli.
Målet for leieren er å dele erfaringer.
Dysmeli er en medfødt tilstand hvor armer og/eller ben
ikke er utviklet som vanlig. Det
kan skyldes flere ting, blant annet manglende eller mangelfullt utviklet skjelett. Manglene
kan være på en eller begge armer og bein. Det utarter forskjellig fra person til person.
Ifølge dysmeliforeningen fødes det 15–20 barn hvert år med
tilstanden. Foreningen har selv
nærmere 700 medlemmer.

– Ikke hindring
Karina Abrahamsen er nestleder i dysmeliforeningen og mor
til Thea (15) med dysmeli. Hun
trekker fram erfaringsutvikling
som noe av det viktigste med
sommerleiren.
– Her får både voksne og barn
mulighet til å møte hverandre
og utveksle erfaringer. Mange
her er den eneste med dysmeli
der de bor, og det er viktig at
spesielt barna ser at det er mange som dem.
Datteren Thea er den eneste
med dysmeli på Vear, hvor de
bor. Hun har dysmeli på den
ene hånda og har gjennomgått
tre operasjoner fra hun var liten.
– Jeg har ganske liten grad av
dysmeli, så jeg lever helt likt
som alle andre, forteller hun.
Tidligere har hun både klatret, holdt på med karate, turnet og spilt fotball. Dysmelien
setter ikke en stopper for tenåringen. Hun tenker heller ikke så
mye på at hun er den eneste
med dysmeli på Vear.
– Dysmeli er ikke hindring for
meg i det hele tatt.
– Hva vil du helst at folk skal
gjøre om de er nysgjerrig på
hånda di?
– Det er bare å spørre. Jeg sier
ingenting når jeg møter nye
mennesker, fordi jeg ikke tenker på det.

– Visste ikke hva det var
Mamma Karina er veldig engasjert i dysmeliforeningen, og
spesielt hvilke rettigheter alle
med dysmeli har.
– Første gang jeg søkte om
ledsagerbevis for Thea, fikk jeg
avslag. De visste rett og slett
ikke hva dysmeli var. Da jeg
ringte etter avslaget og forklarte situasjonen, fikk jeg det innvilga over telefon. Jeg tror de
ble litt flaue.
På sommerleiren skal hun
holde foredrag for de andre om

ENGASJERT: Karina Abrahamsen (t.h) har engasjert seg i Dysmeliforeningen. Datteren Thea Abrahamsen (15) har dysmeli på høyre hånd.
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UVITENHET: Det er mye uvitenhet rundt dysmeli, mener
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Dysmeliforeningen. 
hvilke rettigheter alle dysmelister har. Det er mye uvitenhet,
forteller Karina.
Du kan blant annet få mye
støtte til ulike proteser, dersom
du har dysmeli. I tillegg kan du
få støtte fra NAV til å blant annet tilpasse bilen din.
– Noen vet jo ikke at de har
rett på ledsagerbevis en gang.
Det er ingen som forteller oss
hvilke rettigheter vi har, vi må
grave selv.
Det var rettighetene til
dysmelister som fikk henne inn
i organisasjonen. Nå bruker
hun rundt seks timer i uka på
arbeid i Dysmeliforeningen.

– Har vært mye stirring
Bo Berdahl Ellertsen (13) har
kommet fra Oslo for å delta på
sommerleir sammen med foreldrene sine. Han har dysmeli
på venstrearmen.
Han synes det er veldig gøy
på leir, spesielt å møte andre
med dysmeli.
– Når jeg er her, trenger jeg
ikke har armen bak ryggen, det
er deilig.
– Pleier du å ha armen bak
ryggen for å skjule hånda?
– Ja, hvis jeg går med T-skjorte gjør jeg vanligvis det. Men på
skolen pleier jeg å gå med lang
genser.
Også mamma Tonje Ellertsen

GØY Å MØTE ANDRE MED DYSMELI: Bo Berdahl Ellertsen
synes det er gøy å møte andre med dysmeli på sommerleir. Her med
pappa Martin Berdahl og mamma Tonje Ellertsen.


er veldig takknemlig for sommerleiren.
– Vi lærer veldig mye av hverandre. Alle har ulike erfaringer
som er gull for andre. Dette er
avgjørende for oss, rett og slett.
Det er lett å føle seg litt rådvill.
De har vært på leir siden
2014. Neste år skal Bo begynne
på ungdomsskolen. Da blir det
ny runde med spørsmål og stirring.
– Det har vært mye stirring
opp gjennom. Og noen som
bare kommer og tar på hånda
mi. Det liker jeg ikke.

– Det er jo helt vanlig
– Hva pleier du å si til folk som
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spør om hånda di?
– At jeg er født sånn bare. Det
er jo helt vanlig, det.
Det er episoder med voksne
som har vært kjipest, legger
Tonje til. Noen gjør et stort
nummer ut av at Bo har dysmeli. Barn er bare nysgjerrig og lurer.
Til hverdags bruker ikke Bo
protese, og dysmelien stopper
ikke han til å være aktiv i hverdagen. Han spiller nemlig fotball for Sagene fotballklubb og
koder på fritiden.
Og til tross for at han bare har
én hånd med fingre, kan han
uten problemer knyte skolissene selv.
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VARM: Det var store og små på Farmannstorvet mandag formiddag, men de holdt seg unna sølvkula. 
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Nok en gang skaper sølvkula hodebry

– Det er ikke optimalt
I fjor sommer var sølvkula på Farmannstorvet et hett tema,
bokstavelig talt.
Amalie Andersen

amalie.andersen@tb.no

Flere ganger i fjor sommer
måtte sølvkula sperres av da
den ble for varm for at det var
forsvarlig å la barn leke på
den. Det ble testet om kula

kunne erstatte stekepanna, i
form av at TB-journalist Even
Berthelsen prøvde å steke biff
på kula i solsteika.
Tønsberg kommune satte
først opp et solseil for å prøve
å få bukt med problemet, før
de satte opp enda ett fordi det
ikke holdt med det ene.
– Vi følger problematikken
rundt sølvkula til vi har funnet en god permanent løsning. Vi kan ikke ha noe av at

man skader seg når man bruker kula, sa virksomhetsleder,
Magnus Ciril Martin, i Tønsberg kommune til Tønsbergs
Blad i fjor.

nent løsning og vi har hatt flere
ideer, men vi har ikke funnet en
god nok en, forteller virksomhetsleder av teknisk drift i kommunen, Øyvind Myhre.

Jobber med løsning

– Plundret litt

Da Tønsbergs Blad tok turen
opp på Farmannstovet første
mandag i juli i år, var det ikke
noe seil eller sperrebånd å se –
men kula, den var varm.
– Vi jobber med en perma-

Kommunen prøvde seg på en
midlertidig løsning i forrige
uke, uten særlig hell.
– Vi hengte opp et type seil,
litt større enn de i fjor, men det
er ikke tilrettelagt for at man

skal henge opp store seil i lyktestolpene rundt lekeplassen. Vi
har plundret litt med det her,
medgir Myhre.
Til tross for litt plunder, har
ikke kommunen vurdert å fjerne sølvkula.
– Vi følger med på kula nå i
sommer til vi får en permanent
løsning. På de varmeste dagene
må vi kanskje vurdere å sperre
av kula. Det er ikke optimalt,
sier Myhre.

Har du ikke fått skattepengene? Da må du vente
Nesten ni av ti lønnstakere
og pensjonister har nå fått
skatteoppgjøret sitt. Det
kan være flere årsaker til at
akkurat du ikke har fått
ditt.
Marina Hettervik
mh@tb.no

Nesten 4,4 millioner lønnstakere
og pensjonister har allerede fått
skatteoppgjøret sitt. Til sammen
er det utbetalt nesten 30 milliarder kroner i skatt til gode.
Er du blant de som ikke har fått
skatteoppgjøret ditt, får du det
tidligst 17. august. Etter denne
datoen blir skatteoppgjørene
sendt ut fortløpende etter hvert
som de blir ferdige, frem til slutten av november.
– Vi jobber fortløpende med å
bli ferdige med skatteoppgjørene, men som alltid foregår arbei-

det utover høsten og det er noen
som må vente lengre enn andre,
sier Marta Johanne Gjengedal,
divisjonsdirektør i Skatteetaten.

ringsfritaket eller fått skattemeldingen på papir, vil det som regel ta lengre tid før skatteoppgjøret ditt er klart, legger hun til.

De vanligste årsakene

Får beskjed

Det er forskjellige årsaker til at
noen må vente for å få sitt skatteoppgjør, og Skatteetaten kan
ikke gi deg en konkret dato for
når du får skatteoppgjøret ditt,
verken på skattekontoret eller
per telefon.
– De vanligste grunnene til at
du ikke har fått skatteoppgjøret
ditt er at du er tatt ut i tilfeldig
kontroll, at du har en komplisert
skattemelding eller at du er gift
med en som er næringsdrivende, forklarer Gjengedal.
– Det er bare de som har levert
skattemeldingen innen fristen
som har fått skatteoppgjøret tidligere enn 29. juni. Har du for eksempel benyttet deg av leve-

Selv om du hadde ukompliserte
skatteforhold og var rask med å
levere skattemeldingen, er du
ikke garantert et tidlig skatteoppgjør. Skatteetaten tar blant
annet stikkprøver som betyr at
personer tilfeldig blir tatt ut til
kontroll. Så snart den enkeltes
skattemelding er behandlet sendes det ut skatteoppgjør.
– Vi forstår at mange er opptatt
av å få skatteoppgjøret så raskt
som mulig, men som sagt så er
det mange forhold som gjør at vi
ikke kan si konkret når den enkeltes skatteoppgjør vil være
klart. Du trenger ikke ta kontakt,
du hører fra oss når skatteoppgjøret ditt er klart, sier Gjengedal.

Så langt har 4,4 millioner
lønnsmottakere og pensjonister
mottatt skatteoppgjøret sitt. Cirka 2,6 millioner har fått utbetalt
til sammen 29,7 milliarder kroner, eller 11 300 kroner i gjennomsnitt. Samtidig må knappe
800 000 betale restskatt. I snitt
må hver enkelt betale cirka 39
000 kroner i restskatt.

Frist 20. august
Hvis du har fått skatteoppgjør
nå i juni og fått beskjed om at du
skal betale restskatt, er fristen
for å betale 20. august. Fikk du
over 1 000 kroner i restskatt, deles summen opp i to fakturaer.
Fristen for å betale den første
fakturaen er 20. august, og fristen for den andre fakturaen er
24. september.
Du må betale restskatten selv
om du har endret skattemeldingen etter fristen eller klaget.

SKATT: Marta Johanne
Gjengedal, divisjonsdirektør i
Skatteetaten jobber fortløpende
med å bli ferdige med
skatteoppgjørene. 
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Hvis du ikke betaler restskatten
i tide, løper det forsinkelsesrenter ved forfall frem til du betaler.
Betaler du ikke innen fristen,
regner vi det som om du ikke
har betalt. Trenger du hjelp, kan
du kontakte oss. Restskatt under 100 kroner trenger du ikke å
betale.

