
Denne artikkelen er blitt laget etter et fram-
legg på SOR konferansen i mars 2001 der
temaet var å vise et hverdagseksempel på
hvordan lover og avtaler regulerer virk-
somheten i en barnebolig for utviklings-
hemmede.
Vi ønsker å vise til de virkemidler som

brukes daglig i boligen for å sikre gode og
trygge omsorgstjenester. Eller som det står
i visjonen fra avlastingsavdelingen for by-
omfattende tiltak for funksjonshemmede i
Oslo:
Boligen skal gi et heldøgnstilbud, der

barnet er sikret gode og trygge omsorgs-
tjenester.
Forholdene skal legges til rette for et sti-

mulerende og utviklende tilbud tilpasset
den enkelte.
Botilbudet skal være et tilbud frem til 18

år. Ved fylte 16 år skal bydelen legge frem
utflyttingsplaner for barnet.
I dette ligger det at barneboligen skal

være barnets hjem. Det skal tilrettelegges
for et stimulerende og utviklende tilbud:
Barna har rett på oppdragelse, grensesett-
ing, og utfordringer. De skal som alle andre
få opplevelser, gjøre egne erfaringer og ha
mulighet til å påvirke sin hverdag på sine
premisser og ut i fra egne uttrykte behov,
det i samsvar med Lov barn og familie.
Alle barna har en individuell plan for

dagen og uken som sikrer struktur og forut-
sigbarhet. Det trenes på ferdigheter de kan
bli flinkere til å mestre selvstendig og
legges opp til individuelle tilbud der dags-
formen alltid blir vurdert i forhold til
hvordan dagen legges opp.

Historien
Barneboligen startet for 3 år siden og har
plass til tre barn. Den ble startet etter et
behov for barnebolig til barn som er så
krevende at foresatte til tross for avlast-
ingstiltak ikke kan ha barnet hjemme.
Avlastingsavdelingen i Oslo kontaktet

Kapellveien behandlingssenter som hadde
ledig kapasitet til ny barnebolig. Dermed
kom det en intens periode med mye plan-
legging, utlysninger, ansettelser, turnus-
planlegging, innkjøp og tilrettelegging.
Siden lokalitetene er i samme bygning

som behandlingssenteret fikk vi en del
goder som for eksempel fast undervisning
til personalet, kjøkkentjenester, bakvakts-
ordninger, rengjøring og tilgang på bil med
på kjøpet.
Barneboligen er et kommunalt tilbud, en

1. linje tjeneste som ligger under Lov om
sosiale tjenester. § 7-5 sier:
Kommunen har ansvar for planlegging,

etablering og drift av boliger med heldøgns
omsorg tjenester for dem som på grunn av
alder, funksjonshemming eller av andre år-
saker har behov for det.

Rammer
Bemanningen er 1:1 både på tidligvakt og
senvakt. Dette betyr at tiden på dagen da
alle barna har skoletilbud benyttes til faglig
arbeid. Dette kan være planlegging og til-
rettelegging av igangsatte mål for barna,
faste møter og undervisning. Praktiske
gjøremål som må til for boligens daglige
drift fordeles også på dagtid.
Vi har 3 personer med treårig helse – og

sosialutdanning i turnus. Disse har hoved-
ansvaret for hvert sitt barn. Boleder har en
fast dag i turnus ellers fleksitid. Dermed
har boleder mulighet til å være med på
kveld og helg for å veilede full – og del-
tidspersonalet når det er behov for det. Vi
har en våken nattvakt.

Kvalitet og kvalitetssikring
I Norsk standard (NS-ISO 8402) gis følg-
ende definisjon av kvalitet (Kvalitet i pleie
– og omsorgstjenestene, 1997):

Kvalitet er helheten av egenskaper en
enhet har som vedrører dens evne til å til-
fredsstille uttalte og underforståtte behov.

I følge denne definisjonen har kvalitet å
gjøre med tilfredsstillelse av beskrevne
krav, forventninger og behov knyttet opp
mot en helhet av egenskaper. Kravene kan
komme fra staten i form av krav, lover, for-
skrifter eller rundskriv, fra kommunene
selv eller fra brukere og pårørende.

Kvalitetssikring er definert som
alle planlagte og systematiske aktiviteter
som er iverksatt som en del av kvalitetssys-
temet og påvist som nødvendige for å
skaffe tilstrekkelig tiltro til at en enhet vil
oppfylle kravene til kvalitet.

Når man jobber i en bolig er det mange
krav og forventninger som stilles fra ulike
kanter for å sikre en best mulig kvalitet av
tjenestene. Dette kan vises med følgende
modell (Yngvar Hurlen 1992).

Mauren er en flittig skapning som er ganske
så målrettet, selv om den observeres virr-
ende rundt med børen sin. Børen er tung, og
den møter mange hindringer på sin vei. Be-
visst eller ubevisst er den med på å forme et
byggverk som inneholder et samfunn hvor
oppgavene kan være ganske så klart defin-
ert, men hvor den må gjøre mange
krumspring for å nå målet med sin bør. Den
slites av og til mellom flere faktorer hvor
evnene ikke alltid står i forhold til mage-
målet. Av og til tar den på seg for store opp-
gaver, av og til er det andre som vil ha et
ord med i laget og man strides om børen.
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Fra visjon til virkelighet

Vernepleierne Hilde Hornslien
Rustad (øverst) og Trine Brun-
vand er ansatt på Kapellveien
Behandlingssenter og har
arbeidet der i henholdsvis 12
og 3 år.Trine Brunvand har
dessuten cand mag graden
med mellomfagstillegg i
spesialpedagogikk.
(Foto Kapellveien Behandlingssenter).
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Som ansatt i barneboligen er dette også
et samfunn der tjenesteyterne slites mellom
flere forhold:
Vi har tre ulike barn med hver sine

behov. Det er et krav og en forventning om
at vi skal kunne gi disse barna et indiv-
iduelt tilpasset tilbud ut fra funksjonsnivå.
Disse barna har også foreldre med ulike

meninger om hvordan barnet deres skal
oppdras og behandles. Forventningene de
har til oss som omsorgspersoner og barne-
boligen som helhet kan være svært for-
skjellig og vår oppgave er å møte de ulike
foreldrene på en profesjonell måte.
En bolig med døgndrift vil si personal

morgen, kveld og natt. På vår bolig har vi
til sammen 24 personal. Alle disse person-
ene har sine krav og forventninger til
hvordan jobben deres skal være. Med seg i
jobben har de verdier og holdninger som
også vil påvirke jobben de utfører. En ut-
fordring for boligen vil bli å danne en
kultur der man er åpen om sine meninger
og tanker om jobben, for slik å kunne
danne en felles plattform å sikte mot for å
sikre tjenestene vi gir.
Disse barna går på skole om dagen, de er

med på ulike fritidstilbud på kveldene, de
går til lege og tannlege når det er nød-
vendig. Dette vil si at vi som omsorgsper-
soner i en barnebolig må kunne samarbeide
med ulike instanser og arenaer for å kunne
gi barna det tilbudet de trenger. Alle disse
samarbeidspartnerne har igjen sine forvent-
ninger og krav til oss som samarbeids-
partnere. Vi kan ha ulike ståsteder, verdier
og holdninger som kan gjøre samarbeidet
utfordrende. Åpenhet, ydmykhet og profe-
sjonalitet er viktige ferdigheter som må be-
visstgjøres hos den enkelte omsorgsperson
for å kunne sikre et godt samarbeid.
Foruten krav og forventninger fra ulike

personer rundt oss i hverdagen må boligen
forholde seg til de gjeldene sosialpolitiske
målsettinger og lover og regler i sam-
funnet.
De materielle rammene til boligen er av-

gjørende for hvilke mål som bestemmes.
Årsmålene til barna må f eks tilpasses de
rammer vi har.

Faglig arbeid rundt barna
Hvert barn har et team rundt seg vi kaller
en basisgruppe. Denne er bestående av bo-
leder, primærkontakt og sekundærkontakt.
Det er primær- og sekundærkontakten som
hovedsakelig jobber med dette barnet.
Målet om færrest mulig nærpersoner rundt
et barn sikres på denne måten.
Basisgruppa har møte hver 4.uke. Evalu-

ering av igangsatte mål, oppsummering av
registreringer og fordeling av oppgaver av
faglig og praktisk art blir tatt opp. Tilbudet
til det enkelte barn blir sikret stadige evalu-
eringer og nødvendige endringer for å gi

barnet den omsorg og behandling det til en-
hver tid har behov for.
Barna som bor på barneboligen har

svært ulike funksjonsnivå. Dette krever at
nærpersonene i boligen tenker individuell
tilpasning.
Det faglige arbeidet med barna kan il-

lustreres på følgende måte:

Pilen nedover fremstiller hvordan habiliter-
ingsplanen er førende for den videre fag-
lige jobbingen med barna på alle trinn.
Pilen oppover viser evalueringsrutinene

i forhold til de ulike målene og planene. De
enkelte treningsprogrammene blir jevnlig
evaluert av basisgruppen, endringer på pro-
grammene fører til endringer i dags – og
ukeplanen. Disse endringer rapporteres i
årsrapporten som til slutt kommer opp på
ansvarsgruppemøtene. Endringene får kon-
sekvenser for hvordan habiliteringsplanen
blir seende ut frem til neste ansvarsgruppe.

Habiliteringsplan
I forhold til individuelle planer eller
habiliteringsplaner plikter både kommunen
og fylket å utarbeide slike for bl a menn-
esker med psykisk utviklingshemming.
Eksempler på slike lover og forskrifter

er følgende:

Forskrift / retningslinjer om kvalitet i
pleie – og omsorgstjenestene (1997).
(Hjemlet i lov om helsetjenesten i kom-
munene, Lov om sosiale tjenester)

Forskrift om individuelle planer (ny
2001). (Hjemlet i lov om helsetjenesten i
kommunene, Lov om spesialisthelsetjen-
este, Lov om etablering og gjennomføring
av psykisk helsevern)

Lov om grunnskolen og den videregående
opplæringa. (Pålegger skolen å utarbeide
individuell opplæringsplan i i spesialunder-
visningen i samarbeid med foresatte)

Internkontrollforskriften (1997). (Krav til
dokumenterte prosedyrer for faglig og
adm. utførelse, samt at disse etterleves.

Alle barna på barneboligen har sin habiliter-
ingsplan.
Det er ansvarsgruppen som bestemmer

de overordnede mål i habiliteringsplanen.
Dette er førende mål for alle arenaer barna
opptrer på: I hjemmet, på boligen og på
skolen.
Disse planene er forskjellige for hvert

barn da de er laget på ulike maler og det er
den enkelte ansvarsgruppe som bestemmer
hva som skal stå i den.
I boligen er det også laget individuelle

dags – og ukeplaner for det enkelte barn
som gir barnet oversikt og struktur på
dagen sin.
Det er i alle planene vektlagt barnas mu-

lighet til å kunne påvirke disse med hjelp
av ulike systemer i forhold til valg.
For å illustrere hvor forskjellige slike

dags – og ukeplaner kan se ut vil vi vise
dette med noen bilder:

To eksempler på dagsplaner.

Et eksempel på ukeplan.

Samarbeid med foreldre / foresatte
Det er foreldrene til barna som har den
daglige omsorgen. Dette vil si at et tett
samarbeid med foreldrene er viktig. I for-
eldreansvaret ligger det at det er de som
ordner med lommepenger, frisør, geburts-
dager og klesinnkjøp. Der det er behov for
det hjelper vi selvfølgelig til.
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Det er primær – og sekundærkontakten
til barnet som har hovedkontakten med for-
eldrene. Kontakten kan være i form av fort-
løpende informasjonsveksling der både
foreldrene og nærpersonene ringer hver-
andre angående praktiske eller faglige
spørsmål.
Vi har også faste samarbeidsmøter der vi

bl a utarbeider årsmål med foreldrene og
går gjennom årsrapporten.
Det kan i løpet av året være andre møter

som er nødvendige ut i fra nye behov.
Forhold dette kan gjelde er diskusjon
rundt nye samhandlingsregler for barnet
og informasjon om nye lover som vil på-
virke arbeidet (f eks Sosialtjenestelovens
kap. 6 A).
Vi organiserer sosiale arrangementer på

boligen der alle barnas familier og slekt-
ninger blir invitert. Hver jul har vi grøtfest,
det er arrangert kanefart og vi har kaffe og
kaker på 17 mai.
Ellers så kommer foreldrene jevnlig på

besøk til barna på boligen eller de tar de
med seg hjem.

Personalhåndtering
For personalet finnes det lovverk i forhold
til hvilke rettigheter de har som arbeidstak-
ere som barneboligen må følge opp:

– Internkontrollforskriften (1997). (Sys-
tematisk helse – miljø- og sikkerhetsar-
beid i virksomheter).

– Arbeidsmiljøloven (1977)
– Tariffavtaler
– Personalreglement
– Trygdelovgivningen (sykepengeordningen)
– Andre lover (Lov om 1. og 17. mai, Lov
om ferie, Lov m vern av tobakksskader,
Lov om yrkesskadeforsikring, Lov om
behandling av personalopplysninger,
Lov om brannvern, Lov om personre-
gister m.fl.

Det er 24 personer som jobber på barne-
boligen. Seks i 100 % stilling, fire i 50 %
nattvakt og de resterende har deltidsstill-
inger fra 20 – 30 %. Av de i 100 % stilling
har tre høgskoleutdanning (to vernepleiere
og en lærer). Når det gjelder deltidsstilling-
ene er dette primært studenter innen peda-
gogikk, psykologi, barnevern, men også
innenfor andre retninger.
Alle disse personene er forskjellige

og har sine tanker om hvordan denne
jobben skal være. Utfordringen blir å møte
alle disse og komme sammen om en felles
vei.

Opplæringsrutiner
I forskrift / retningslinjer om kvalitet i pleie
– og omsorgstjenestene (1997) kap. 7.4.
(Hjemlet i lov om helsetjenester i kom-

munene, Lov om sosiale tjenester)står det
bl.a vedrørende opplæring:

Gjennom sosialtjenesteloven og kommune-
helsetjenesteloven har kommunen plikt til å
gi de ansatte den nødvendige opplæring for
å kunne gjennomføre arbeidet. Kommunen
bør derfor arbeide med spredning av kom-
petanse innenfor tjenesteapparatet, og in-
tern opplæring, kurs, veiledning og «på –
jobben trening» må prioriteres og utvikles
videre.

Gode opplæringsrutiner gjør hverdagen så
mye enklere i en bolig og er med på å sikre
kvalitet av tjenestene.
Vi har laget en opplæringslogg for hele

driften / boligen som helhet samt en egen
for hvert enkelt barn. Denne loggen får de
ansatte med ansettelsesbrevet. Opplærings-
loggen er en hjelp og påminnelse for de
som gir opplæring til å huske på alt som
skal snakkes om og praktiseres.
Det er basisgruppa som har ansvar for

opplæring av «sitt» barn. Det gis en til to
opplæringsvakter på kveld, samt en tidlig-
vakt. På kveldene er man sammen med
barnet og på dagen bruker man tid til å
snakke om div miljøregler m m samt lesing
i div permer.
Etter en stund (gjerne 6 uker) får man til-

bud om en oppfølgingsvakt der man går
gjennom egne erfaringer og få mer veiled-
ning om det er behov for det.

Fulltidsansatte
Når det gjelder personale i 100 % stilling
har de faste boligmøter hver uke med bo-
leder. Seksjonsleder deltar på møtet annen-
hver uke. På disse møtene får personale info
fra ulike råd og utvalg på arbeidsplassen, div
personalsaker tas opp og rutiner og prakt-
iske gjøremål i boligen blir diskutert.
Annenhver gang har personale mulighet

til å diskutere ulike tema som opptar oss i
hverdagen. Eksempler på dette kan være
seksualitet og etikk.
De har videre tilbud om veiledning med

boleder hver 4. uke. Dette er en fin anled-
ning å snakke om faglige utfordringer samt
bevisstgjøring av egne profesjonelle ferd-
igheter i jobben.
To ganger i året er det planleggingsdager

med boleder og seksjonsleder. På disse
dagene planlegges aktiviteter som skal skje
det neste halvåret, årsmål og årsrapporter
for barna gjennomgås og det er tid for dis-
kusjon! Dette er en enestående mulighet
for alle i fulle stillinger til å komme
sammen en hel dag og snakke om hvordan
man har det i jobben. Holdninger og
verdier fra den enkelte kan komme opp på
bordet, og sammen kan man komme frem
til en felles plattform om hvor man vil med
denne barneboligen.

Personale får en gang i uken tilbud om
undervisning sammen med de andre på Ka-
pellveien behandlingssenter. Dette gir fag-
lig input og inspirasjon til videre jobbing.
Vi har også mulighet til å gå på relevante
kurs og har medarbeidersamtaler med sek-
sjonsleder.

Deltidsansatte
Helgene er viktig dager for barna og disse
dagene må også være tilpasset deres ulike
behov. De deltidsansatte blir dermed en
viktig ressurs å ta vare på. De må få den
nødvendige opplæring, informasjon og vei-
ledning de trenger gjennom hele året.

Utvidet fredagsoverlapping
Personale på tidligvakt går denne dagen en
halvtime ekstra slik at overlappingen blir
på en time (den daglige er en halvtime).
Den første halvtimen går ansvarsvakten på
dagen gjennom referat fra siste boligmøte
samt forteller barnas generelle form den
siste uka.
Den siste halvtimen får de deltidsansatte

sammen med en fra basisgruppa til det
barnet de skal være sammen med. Her får
de muligheten til å se på evt nye trenings-
oppgaver, de kan få og bli veiledet og de
kan snakke litt om hvordan de synes det
går i arbeidet. Det er også satt av tid til å
lese nødvendig ny informasjon om barna.

Vikarperm
Det er laget en infoperm til deltidsansatte
som står lett synlig på kjøkkenet. Dette er
en enkel oppslagsperm der det bl a står be-
skrevet nødvendig info om hva de skal
gjøre om noe uforutsett skulle skje mens de
er på jobb. Praktiske gjøremål i boligen er
beskrevet og de alternative dagsplanene
finnes her.

Alternativ dagsplan
Det kan plutselig oppstå forandringer i
hverdagen vår: Noen ringer og er syke, og
personal som ikke har hatt opplæring på et
barn må dermed være sammen med dette
barnet.
Med slike erfaringer fant vi ut at vi

kunne lage en alternativ dagsplan som skal
brukes i slike situasjoner. I denne planen
har vi skrevet ned det aller viktigste for
hvert barn som er nødvendig å vite for å
kunne være sammen med barnet en kveld :
Når og hva spiser barnet, om barnet skal ha
medisin, forslag til aktiviteter som kan
gjøres med barnet m.m.
Dette har vært betryggende for det per-

sonalet som skal være sammen med barnet
og er med og sikrer kvalitet også ved endr-
inger.
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Veiledning på helg
Boleder har fleksibel turnus og kan veilede
på helg når det er behov for det. Det hender
dessuten at noen av barna drar hjem til
foreldrene på helgen, og det overflødige
personale (i full stilling) kan benyttes til å
veilede de deltidsansatte.

Tema kvelder / personalmøter
To ganger i året har deltidsansatte tilbud
om betalte temakvelder der de får under-
visning. Her går man grundigere gjennom
valgte tema fra de ansatte som f.eks
autisme og problematferd.
To ganger i året har hele boligen person-

almøter der alle ansatte blir invitert. Her
diskuteres rutinene på jobben: Fungerer de

f eks i praksis? Holdningsspørsmål blir
diskutert og det er en fin mulighet å bli
bedre kjent med hverandre.

Videre utfordringer
Oppfølging og evaluering av tjenestene må
gjøres fortløpende med et kritisk øye. Rom
for nytenking og evne til å kunne forandre
på mål ut fra nye behov må til.
Både barna, foreldre og personal vil hele

tiden være forskjellige og dette må aksept-
eres.
Barna vokser opp og må etter hvert flytte

ut i egen bolig. Overføring av kompetanse
og systemer blir en utfordring. Det er i denne
forbindelse viktig å vurdere om systemene
som er laget rundt barna er flyttbare slik at
også andre instanser kan benytte disse.

Når et barn flytter ut er det sannsynlig at
et nytt barn flytter inn. Dette barnet skal ha
sitt tilbud individuelt tilpasset og dette må
planlegges og legges til rette for.
Turnover er en utfordring. Personalet

kommer og går, og opplæringsrutinene må
stadig evalueres i forhold til dette. Kanskje
vi skal gi forskjellig opplæringstilbud
tilpasset det enkelte personal? Jfr. Tariff-
avtalen (APO/HSH) Vi må hele tiden til-
rettelegge slik at vi kan gi et best mulig til-
bud til barna, men også personalets behov
må tas i betraktning. Vi har en filosofi der
vi tror at personalet vil gjøre en mye bedre
jobb i forhold til barna om de selv trives og
har det bra på jobben.
Ivaretakelse av personalet ved å se dem,

høre på dem og ta de med på råd blir derfor
en stor utfordring.
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Under Funkisfestivalen Søndag 17. juni
2001, ble Guri Dyrendal (72) fra Løren-
skog den første vinner av Felles Framtid-
prisen. Hun ble hedret for sitt mangeårige
og iherdige arbeid for et inkluderende sam-
funn, der funksjonshemmedes situasjon
har stått sentralt. Tidligere Stortingspresi-
dent Jo Benkow foresto utdelingen.

Juryens begrunnelse:
Dyrendal er sosionom, forsker og lokalpo-
litiker – og rullestolbruker. Hun har fulgt
livet til sin sønn som hadde Downs synd-
rom, og har brukt egne erfaringer både som
funksjonshemmet og som mor til en funk-
sjonshemmet som et grundig referanse-
grunnlag for mye av sin forskning. Hun er
anerkjent på Nordisk nivå for sine utførlige
rapporter og utredninger, og har solidaritet
med og inkludering av funksjonshemmede
som sitt hovedforskningsområde.
Ap-politiker Dyrendal er en person som

omsetter tanker til handlinger. Fordi hun
ofte ligger et hestehode foran tankene i
tiden, må hun kjempe for sine meninger og
ideer. Når hun opplever urettferdighet eller
diskriminering i hverdagen, lar hun dette
ikke forbigå i stillhet, men bruker sin
stemme som borger og sin politiske inn-
flytelse til å sette i gang tiltak for å snu
uheldige tendenser. Hun tar fatt i enkeltper-
soners opplevelser og situasjoner og
kjemper de svakes kamp.
Guri Dyrendal har vært forbundsleder i

Norsk Forbund For Utviklingshemmede,
tillitsvalgt og ansatt i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO), forsker i Norges
By og Regionsforskning (NIBR) og sekre-

tær for Regjeringens Avlastningsmelding
(1984). Hun har skrevet flere rapporter,
bøker og artikler om fysisk og psykisk
funksjonshemmedes rettigheter og situa-
sjon. I kommunestyret i Lørenskog kjemper
hun daglig en kamp for normalisering av
tilværelsen for de funksjonshemmede.
Guri Dyrendal er tidligere hedret med St.
Olavs Orden for sitt arbeid for funksjons-
hemmede.

Felles Framtid-prisen:
– Formålet med Felles Framtid-Prisen er
å inspirere til stadig å etablere nye, gode

prosjekter for å inkludere medmennesker
i vårt samfunn – på tross av ulikheter –
på tross av hindringer. Det handler om å
se løsninger fremfor problemer. Det
handler om å leve sammen, sier Tor Oskar
Jørgensen, daglig leder for Funkisfesti-
valen.
Felles Framtid-prisen er satt opp av

Funkisfestivalen, som håper prisen vil bli
en viktig og attraktiv motivasjonsfaktor for
alle som arbeider innen helse og omsorg,
undervisning og frivillig organisasjonsar-
beid – i «Menneskebransjen».

En pris i 2001, tre priser i 2002
I 2001 deles prisen ut til et enkeltmenneske
som på en helt spesiell måte har bidratt til å
skape et åpnere, mer tolerant og mer in-
kluderende samfunn. Fra og med år 2002
er målet å dele ut tre priser i tre ulike kate-
gorier; kommuner, organisasjoner og enk-
eltpersoner.

Fellesskapet består av individer
Prisen består av en statuett i kobber, ut-
formet av Åsgårdstrand-kunstneren Anne
Lise Toverud. Den forestiller et barn som
hogger seg selv ut av en granittblokk.
– Vi ønsker å fremheve det faktum at

ethvert individ må forme seg selv innen-
fra og at det i alle «blokker» finnes
mennesker som vil ut. Hver og en er helt
spesiell – hver og en står ansvarlig for å
meisle ut sitt eget liv. Men for å skape et
helhetlig samfunn med plass til alle indi-
videne, må forholdene legges til rette, sier
Jørgensen.

Guri Dyrendal hedret med Felles Framtid-prisen


