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Jacob Joh. Djupvik har skrevet en bok til
ettertanke. Den treffer denne anmelderen,
og egentlig burde jeg nok brukt tiden min
til litt fysisk aktivitet, fremfor å sitte passiv
ved en PC for å skrive en bokanmeldelse.

Boken er skrevet som en fagbok i
hvordan man kan bruke fysisk aktivitet på
ulike områder, som en del av det offent-
liges tilbud i folkehelsearbeidet. Boken
henvender seg til mange; til ulike grener
innenfor kommunalforvaltningen, til skoler
og til instruktører og frivillige aktivister
innenfor mosjons- og idrettsbevegelsen. 

Boken er også et innlegg i debatten om
hvordan vi vektlegger arbeidet med for-
bedring av folks helse: Helsebegrepet står
opp mot sykdomsbegrepet, og forebygging
/ rehabilitering står opp mot tradisjonell
medisinsk behandling. Forfatteren sitt bud-
skap er like enkelt som det er klart: Bruk av
fysisk aktivitet på ulike nivåer i samfunnet,
vil bli en effektiv faktor i arbeidet for å
bedre folkehelsen. Han viser også at til-
passet fysisk aktivitet, både er forebygg-
ende og har en rehabiliterende effekt.

Boken henvender seg til ulike mål-
grupper i det offentlige apparatet. Et av de
viktigste budskapene handler om betyd-
ningen av å arbeide på tvers av de tradi-
sjonelle sektor- og faggrensene. Det er ikke
legen og helseapparatet sitt ansvar alene å
sikre god helse. Politikerne har et ansvar
for tilrettelegging og prioriteringer, og hele
det kommunale apparat er ansvarlig for
iverksetting, oppfølging og motivering.
Videre er en også helt avhengig av de res-
sursene som allerede ligger i det omfatt-
ende frivillige arbeidet som drives av lag
og organisasjoner.

Boken starter med å presentere fysisk
aktivitet som et av virkemidlene for å på-
virke folkehelsen i positiv retning. Videre
viser forfatteren oss at det har stor betyd-
ning å se sammenhengen mellom helse-
fremmende arbeid, forebyggende arbeid og
rehabilitering. Helsefremmende arbeid
handler om det generelle arbeidet som
drives i befolkningen, hvis hensikt er å

fremme helse, trivsel og velvære.
Forebyggende arbeid retter seg mot ulike
grupper som er spesielt eksponert og re-
habilitering (habilitering når det gjelder
barn) handler om planmessig arbeid med
mennesker som har en medfødt lyte, eller
som er satt utenfor grunnet sykdom eller
skade. Dersom en skal få full uttelling når
tiltak settes inn, er det viktig å se denne
sammenhengen, samt se betydningen av
tverrfaglig arbeid knyttet sammen med den
enkeltes ansvar for egen helse. Boken und-
erstreker at helse er et offentlig ansvar, og
at ulike organisatoriske mod-
eller som utvikles, må ha en
forankring høyt oppe i kom-
munen.

Boken gir en grundig over-
sikt over hvordan fysisk aktiv-
itet virker positivt inn på ulike
grupper sin mulighet for en
bedre helse. Det være seg
funksjonshemmede eller
kronisk syke, eller det kan
dreie seg om barn og ungdom
eller eldre. Forfatteren viser
hvordan en ved riktig tilpasset
fysisk aktivitet hos disse
gruppene, oppnår store helse-
gevinster.

I slutten av boken blir vi
presentert for en del prosjekter
som har sett dagens lys, og vi
får ta del i de erfaringene som
er vunnet gjennom disse pro-
sjektene. For øvrig har boken
sitt utspring i nettopp et slikt
prosjekt; FYSAK i Nordland.
Hovedmålet for dette pro-
sjektet er å «utvikle tilpasset
fysisk aktivitet og andre aktiv-
itetsbaserte kulturtiltak som
helsetilbud og å integrere
disse i kommunenes tilbuds-
rekke» (s. 9).

Videre får vi se eksempler
på hvordan fysisk aktivitet
kan brukes overfor ulike dia-
gnosegrupper. Vi får korte be-
skrivelse av diagnoser som for
eksempel epilepsi, sukker-
syke, hjertesvikt etc, og
hvordan vi kan tilpasse fysisk
aktivitet til disse. Dette gjør
boken også velegnet som en
veileder i direkte arbeid med
ulike sykdomsgrupper.

Denne boken representerer
utfordringer for det offentlige;

den stiller krav om en omstilling, der en
tenker helse fremfor medisinsk behandling.
Den er spennende fordi den knytter ulike
sektorer sammen med frivillige aktører.
Den er en god oppslagsbok fordi den for-
teller på en instruktiv måte hvordan vi kan
jobbe med ulike målgrupper. Den er også
utfordrende fordi den forventer at vi tør å
satse på forebygging som et bærende ele-
ment. Tør vi det?

Einar Ingebrigtsen
vernepleier, Bergen
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Tor Inge Romøren (red) (2000): 
Usynlighetskappen. 
Levekår for funksjonshemmede.
Akribe Forlag. Oslo. 
(312 sider. 320 kroner).

I 1995 utga Romøren boken HVPU-reformen
i forskningens lys. Boken foretar en evaluer-
ing av reformen i forhold til en gruppe funk-
sjonshemmede, de utviklingshemmede. I
boken Usynlighetskappen. Levekår for funk-
sjonshemmede har Romøren (red) rettet søke-
lyset mot funksjonshemmede generelt og
deres levekår. Boken er et resultat av forsk-
ningsarbeid under Norges Forskningsråd sitt
program, Velferd og samfunn og består av tre
deler: Det å være funksjonshemmet, Funk -
sjonshemmede og tjenesteapparatet og
Funksjonshemmedes levekår.

Gjennom 12 artikler beskriver og analys-
erer boken hvordan disse forholdene både
fremstår i dag og hvordan de har endret seg
over tid. Boken har et samfunnsvitenskapelig
perspektiv som uttrykkes gjennom denne
målsettingen: «å få fram hvordan både
 allmenn samfunnsutvikling og resultater av
sosialpolitikk får betydning for funksjons-
hemmedes liv» (s.19)

I tråd med dette finner vi prosjekter i
boken som berører verdier som en forbinder
med et såkalt postmoderne samfunn: indiv-
idualitet og bevisstgjøring. Videre blir den
sentrale sosialpolitiske ambivalensen mellom
likhet og ulikhet, altså forholdet mellom
«rollen» som individ(medmenneske) og
«rollen» som funksjonshemmet, belyst i flere
av de foreliggende prosjekter.

Johans Tveit Sandvin peker for eksempel i
sin artikkel på hvordan det har skjedd en ut-
vikling over tre generasjoner synshemmede
fra en relativ sterk blinde-identitet ervervet
gjennom en segregert tilværelse for de som
ble født i 30-årene og til dagens «integra-
sjonsgenerasjon» hvor individualitet og frihet
fra «blindekollektivet» manifistert ved
Blindeforbundet er mer fremtredende. Selv
om blinde-identiteten også synes å være
grunnleggende for de som er født på 70-tallet,
er det større variasjon her blant de unge i dag
enn tidligere. Dette er helt i tråd med nåtidens
vektlegging av individuelle valg og frihet fra
sterke kollektive bindinger.

Slike verdier ligger og bak ordningen med
brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Ordningen er inspirert av den amerikansk
fødte Independent Living bevegelsen hvor
den funksjonshemmedes rett til å bestemme
over eget liv og ta egne valg uavhengig og
gjerne på tvers av de kriteriene som normali-
seringsideologien foreskriver. Ole Petter
Askheim har evaluert denne ordningen som
innebærer at den funksjonshemmede får ar-

beidslederansvar for sine assistenter eller
hjelpere. Askheim finner at alle parter, den
funksjonshemmede, assistentene og kom-
munene er fornøyde med ordningen.
Samtidig peker han på begrensninger ved
BPA i forhold til utviklingshemmede og
psykiatriske brukere. Utfordringen for disse
gruppene må være å finne en mer moderat
brukerstyring hvor hjelperne må tilpasse seg
brukernes individuelle behov. 

Om BPA klart er i tråd med velferdspolit-
iske strømninger i det postmoderne samfunn,
kan det synes som om det motsatte er tilfelle
med utviklingen innenfor døvebevegelsen.
Jan-Kåre Breivik hevder i sin artikkel at kol-
lektivet og identiteten med døvesamfunnet
har blitt mer fremtredende i den seinere tid.
De døves segregeringskamp kan likevel for-
ståes i lys av viktige strømninger ellers i sam-
funnet. Deres kamp for at tjenestene fra det
offentlige skulle skje på deres premisser ut fra
deres egne interesser ser vi tydeliggjort ved
valg av tegnspråk og egne skoler. Det avviks-
stempelet som en kan oppleve ligger i funk-
sjonshemmingsbegrepet ønskes omgjort til å
betrakte de døve som en egen kulturell min-
oritetsgruppe. Vi ser her både en selvstendig-
gjøring og bevisstgjøring av egenverdi som
står som motsats mot en kollektive, les: 
storsamfunnet, oppfatning av de døve som
«syke» eller som funksjonshemmede. «Vi er
ulik de hørende og har rett til å definere og å
bestemme over egen livssituasjon.»

Inger-Marii Tronvoll sin artikkel er også et
eksempel på denne ambivalensen mellom det
like og ulike. Hun beskriver hvordan barn i
sin omgang med funksjonshemmede tar i
bruk ulike strategier for å skjule ulikheten og
fokusere på likheten (Usynlighetskappen).
Usynligheten blir imidlertid gradvis borte fra
barna kommer i førpuberten. Da synes det
som om toleransen for det usedvanlige blir
redusert. Et interessant perspektiv  Tronvoll
reiser er muligheten av at forsøket på å skjule
funksjonshemming kan føre til at funksjons-
hemming blir mindre akseptert. Artikkelen
bygger på en studie av barn med lettere ut-
viklingshemning og barn med hørselshem-
ning.

Britt Lillestø og Jan-Inge Hansen under-
streker i en studie av mennesker med psyk-
iske lidelser verdien av en segregert tilvær-
else. De understreker at nettopp den trygghet
og likhetsopplevelse du finner sammen med
«dine egne» kan være en viktig forutsetning
for integrering.  På mange måter ser en her
parallellen til Breivik sin omtale av døvesam-
funnet.

Det at Siri Næss og John Eriksen finner at
yngre diabetikere synes å ha høyere livskvali-
tet enn eldre kan og sees i lys av den økende
individualisering og valgfrihet ellers i sam-

funnet . Forfatterne er selv inne på denne for-
klaringen når de hevder at yngre diabetikere
har større kontroll over egen livssituasjon,
blant annet ved at de behandler seg selv, enn
eldre.  Samtidig konkluderer forfatterne med
at de med diabetes har lavere livskvalitet enn
de som ikke har kjente sykdommer.

Spenningen mellom det «nye» paradigme
om brukerstyring/brukermedvirkning og «gam-
melt» tankegods om at profesjonene vet best
blir belyst i kapitelet til Ingreid Helgøy, Bodil
Ravneberg og Per Solvang. Her tar de for seg
møte mellom brukerne, de kommunale fag-
folkene og hjelpemiddelsentralene. I denne
samhandlingen oppstår både konflikter og
misnøye blant brukerne bl.a. fordi de opp-
lever en stengsel mot eget ønske om deltak-
else i byråkratiske forvaltningsnormer.

På organisasjonsplan og i en forvaltnings-
messig sammenheng er det en åpenbar ambi-
valens i forhold til brukermedvirkning.
Ambivalensen går særlig på organisasjonene
som politisk aktør og organisasjonen som
brukerorganisasjon. Tone Alm Andreassen
diskuterer denne ambivalensen og hevder at
selv om brukerstyring har blitt et viktig mid-
del for både kvaliteten og effektiviteten i tjen-
estene, er utviklingen tvetydig.

Arne H. Eide diskuterer sammenhengen
mellom psykososiale forhold og funksjons-
hemning. Litteraturen på dette område oper-
erer med en gjensidig påvirkning mellom
disse forholdene, noe som blir bekreftet ved
Eide sin studier selv om han mener at den
klareste sammenhengen er  at funksjonshem-
ning fremstår som medvirkende årsak til
psykiske problemer og redusert sosial deltak-
else.

Redusert sosial deltakelse som følge av
funksjonshemning synes å stå i kontrast til
det Even Nilsen finner. Iflg.Nilsen deltar ikke
funksjonshemmete generelt mindre i aktiv-
iteter, grupper og i nærmiljøet enn andre.

Når det gjelder levekår, konkluderer Karl-
Gerhard Hem med at funksjonshemmede
ikke har fått det verre enn andre grupper, men
at bedringen ikke har vært så stor her som for
andre.

Liv Mette Gulbrandsen er i sitt kapittel
opptatt av likestilling i familier med barn som
er funksjonshemmet. Hun finner at disse fam-
iliene ikke skiller seg ut fra andre familier i
forhold til opptatthet, problemer med og løs-
ning av likestillingsforhold. Hun peker
imidlertid på hvordan hjelpeinstansene er
med å påvirke balansen mellom foreldrene i
disse familiene.

Tore Hansen 
høgskolelektor, 

Avdeling for helse og sosialfag,
Høgskolen i Bergen
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