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Er kvalitet nok?
Kvaliteten på tjenestene til utviklingshemmede har i mange år og
på mange måter vært et svært aktuelt tema i debatten om omsorgen.
Vi fikk i 1999 kapittel 6A i loven om sosial omsorg. Kapitlet

som skal sikre at utviklingshemmede ikke blir utsatt for unødig
eller uforsvarlig bruk av tvang eller makt. Den notoritet og det til-
syn som følger av kapitlet er en viktig del av kvalitetssikringen i
omsorgen.
Kvalitetssikringsarbeid er også i seg selv et viktig tema i

mange sammenhenger. Rundt om i kommunene strever man med
å finne frem til standarder for omsorgen slik at den kan måles opp
mot noe når kvaliteten skal avgjøres.
Dette ser vi som svært viktig. Alt for lenge har tilfeldigheter

rådd på dette feltet, og kommunene har stort sett kunnet tilby –
grovt sagt – hva som helst. Det at vi nå kan fokusere på kvalitet er
et tegn på at både brukere, interesseorganisasjoner og fagfolk er i
ferd med å vinne gjennom med krav om at også utviklingshemm-
ede har krav på et minstemål i den omsorgen som det offentlige
skal tilby.
På den annen side hjelper det lite å diskutere kvalitet, og å sette

mål for denne hvis ikke selve omfanget av omsorgen er til-
strekkelig til å dekke basale behov.
Vi har i løpet av dette året – der eventuell bruk av oljepenger og

skatteletter har vær store tema – sett en rekke oppslag som tyder
på at det finner sted et press på tjenestene. Vi har lest om utvikl-
ingshemmede som sitter ensomme store deler av døgnet. Som
ikke får hjelp med livsnødvendigheter – eller som skvises ut fra
arbeidsplassene sine fordi de ikke er tilstrekkelig produktive.
Det hjelper lite med kvalitet i de tjenestene som gis, hvis det

er de tjenestene som ikke gis som er viktigst for kvaliteten i
brukernes liv.
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