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Forside:
Prinsipper for selvbestemmelse.

Brukermedvirkning
– Et SOR-prosjekt
I 1998 startet Samordningsrådet et brukermedvirkningsprosjekt hvor det deltok
ressurspersoner fra Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) og Lands-
forbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE).
Prosjektet hadde økonomisk støtte fra Sosial og helsedepartementet. I første

fase var man i kontakt med fagmiljøer og interesseorganisasjoner for å finne ut i
hvilken grad utviklingshemmede hadde brukermedvirkning og hva som var
hindringer for brukermedvirkning.
I 2000 gikk prosjektet over i en videreføringsfase, og ble hetende «Prinsipper

for selvbestemmelse».
En arbeidsgruppe bestående av utviklingshemmede, tillitsvalgt fra NFU,

ansatte fra kommune og stat samt prosjektleder, la fram prinsippene på Nordisk
Nettverksforums fagkonferanse i Oslo i mai 2002.
Prinsippene er senere videreutviklet noe, og er nå til utprøving og vurdering.
Artikkelen «Selvbestemmelse – et eksistensielt spørsmål!?» ble skrevet med

et ønske om få innspill fra ulike fagmiljøer og fagpersoner om deres refleksjoner
rundt utviklingshemmede og selvbestemmelse.
At det nå foreligger et helt temanummer om selvbestemmelse, er et viktig

skritt i retning av å bidra ytterligere til å peke på noen av de utfordringene og
hindringene som kan ligge i veien for at utviklingshemmede kan praktisere
selvbestemmelse.
Ytterligere er dette temanummeret et viktig bidrag i oppfyllelsen av prosjekt-

ets formål med hensyn til å peke på viktigheten av å sikre den enkelte selv-
bestemmelse, for det første med tanke på konkrete valgsituasjoner og dessuten
for å ivareta den enkeltes utvikling og selvforståelse.

Tegning: Henrik Sørensen.




