
Når forstoppelse blir et adferdsproblem
Profesjonaliseringen av tiltak og tjenester til
mennesker med psykisk utviklingshemning har
de siste årene skutt fart. Veldig mange av de tje-
nestene som ytes i utviklingshemmedes boliger er
i dag faglig ledet av en vernepleier. Eller personalet
har en vernepleier eller en annen med treårig
helsefaglig bakgrunn som veileder.

Det er bra – svært bra.
Mye av disse tjenestene skal leveres til men-

nesker som helt eller delvis mangler evnen til
vanlig kommunikasjon. De mangler ofte evnen
til å vite at noe er galt med dem og like ofte
mangler de evnen til å uttrykke det gjennom
vanlig talt språk.

Dette forholdet krever at de som yter tjenes-
tene har en grundig kjennskap til den enkelte
og likeledes en grundig kjennskap til vanlige
plager som kan vederfares oss mennesker.

Et problem som stadig dukker opp er at den
nødvendige kombinasjonen av grundig kjenn-
skap til den enkelte bruker og grundig helse-
faglig kunnskap er til stede.

I mange tilfeller er det slik at den som er
faglig leder for en serviceenhet – for eksempel
en gruppe bofellesskap – også er administrativ
leder. Det er heller ikke ualminnelig at en 
veileder har veldig mange som skal veiledes.

Alle vet at dette er posisjoner som fører til at
den eneste med relevant fagutdanning er den
som ser minst til brukerne.

Helsepersonellet må veilede ufaglært per-
sonale ut fra det de ufaglærte ser. Det betyr ofte
at de veileder ansatte som ikke vet hva de skal 
se etter.

Da kan det oppstå – og vi vet at det skjer –
situasjoner der banale somatiske plager som for
eksempel urinveisinfeksjon eller forstoppelse
tolkes som problematferd.

Når ingen følger med i det som på fint heter
«naturlig funksjoner», kan variasjoner bli meget
plagsomme for den som rammes. Og når ved-
kommende ikke kan kommunisere sin plager på
vanlig måte, vil det ofte merkes på adferden.

Et mål i organiseringen av omsorgstjenestene
må derfor være at fagfolk med helsefaglig bak-
grunn frigjøres fra oppgaver de ikke er utdannet
for å utføre og at de kan arbeide som klinikere 
i egentlig forstand.

I denne sammenheng har både kommunene
som organiserer tjenestene og utdannings-
institusjonene som formidler kunnskap en 
klar utfordring.
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Kjære leser!

Det bladet du nå holder i hånden kommer i år ut i sin femtiende

årgang. Et jubiléumsnummer kommer midt i jubiléumsåret. Rapports

direkte forløper var Hjertebladet. Siden det så dagens lys for femti

år siden har mye skjedd. Hjertebladet var Samordningsrådets

talerør i kampen for at de åndssvake skulle bli anerkjent som rette

borgere av kongeriket. Med borgerlige rettigheter i følge lovverket

og med rett til å delta i samfunnet.

I boken om SORs historie, «Fra statlig armod til samfunnsansvar»

skriver forfatterne Gunnar Brekke og Orvar Torsrud om «Den tause

perioden i vår historie».

De sikter til alle de årene vår velferdsstat var i emning – for alle

oss andre – men der mennesker med psykisk utviklingshemning

var glemt.

Det var klart de trengte et talerør. Og det var klart at når ingen

andre gjorde det, så laget de sosialpolitiske pionerene et talerør selv.

Slik sett står SORs blad Rapport i en stolt tradisjon.

Gjennom formidling av synspunkter, kunnskap og holdninger

har bladet i alle disse årene kompromissløst talt utviklings-

hemmedes sak.

Av og til føler vi for å fornye oss. Et gyllent jubiléum er i så måte

en gyllen anledning. Men ingen skal behøve å tvile på at vi også i

fremtiden kommer til å videreføre den sosialpolitiske tradisjonen 

vi står i. Om innpakningen er ny skal innholdets innretning være

som før.

Utgiver: Stiftelsen SOR, 
Samordningsrådet for arbeid for mennesker

med psykisk utviklingshemning

Ansvarlig redaktør: Tor Visnes, 
Kronstadveien 2d, 5053 Bergen
Tlf: 55 29 65 70 etter kl. 17.00

E-post: sor.rapport@c2i.net
Manuskripter sendes ansvarlig redaktør.

Redaksjonsutvalg:
Tor Visnes, Bente Monstad, 

Helge Folkestad, Sølvi Linde

Sekretariat:
Generalsekretær: Tormod Mjaaseth

Postboks 1050, 4682 Søgne
Tlf.: 38 16 50 60, Fax: 38 16 50 61

E-post: sor@sor-nett.no
Nettadresse: www.sor-nett.no

Besøksadresse:
Rådhusveien 26 II,

Tangvall, 4640 Søgne

Rapport kommer ut med seks nummer pr år. 
Abonnementspris: kr 250 pr år.

Abonnement og adresseendringer 
håndteres av sekretariatet.

Annonser:
Faktureringsservice sør as

Hotvedtveien 41b, 
PB 864, 3007 Drammen

Tlf.: 32 89 50 50, Fax: 32 89 54 47
E-post: faktserv@faktserv.no

Grafisk produksjon:
John Grieg Grafisk AS, Bergen

Tlf.: 55 21 06 60, Fax: 55 21 06 75
E-post: post@johngrieg.no

www.johngrieg.no

Forside:
SOR eier rettighetene 

til Henrik Sørensens
tegning av de to barna

som skuer mot fremtiden. 
I tiden som kommer 

vil vi prøve å presentere
verker av kunstnere med

utviklingshemning på 
forsiden. På denne 

siden vil vi ha med en 
kort presentasjon 

av kunstneren.
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Struktur og selvbestemmelse: Tilrette-
legging av tjenestetilbud til mennesker
med utviklingshemming eller autisme
Thomas Owren

Demokrati och 
människovärde
Tua Öling

Dobbel risiko – mindre synlig
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Seksuelle overgrep mot barn 
med psykisk utviklingshemning
Marit Hoem Kvam

«Mappeomtale»: Sorgarbeid blant 
mennesker med utviklingshemming
Einar Sand

Sørensen, Henrik (Ingvar), 1882–1962, norsk maler,
elev av Zahrtmann og Matisse. Hans malerier spenner 
fra romantisk-symbolske verker som Svartbækken (1909)
og Guldfuglen (1910) over religiøse komposisjoner;
Getsemane, Golgata og Pietà (1921–25), Inferno (1925).
(Byste av Dyre Vaa.)


