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Veiledningsstategier i møte med personale som

gir hverdagstjenester til aldrende personer med

medfødt funksjonshemning. Nasjonalt kompet-

ansesenter for aldersdemens 2003

Folkestad har en solid faglig ballast både når det

gjelder faktakunnskap og erfaringskunnskap. Hun

er vernepleier og førstekonsulent ved Vestlandets

kompetansesenter, Bergen. Hun har i en årrekke

arbeidet med personer med utviklingshemning og

har siden 1992 vært tilsatt ved Vestlandets kompe-

tansesenter, Bergen. I tillegg har forfatteren en

rekke videreutdanninger, blant annet i veiledning,

rehabilitering, aldring og demens og i utviklin-

ghemning, psykiatri og aldring. Hun er FO-god-

kjent veileder.

Andelen av eldre i normalbefolkningen befolk-

ningen øker, dette gjelder også for mennesker som

har hatt funksjonshemninger hele livet. Det finnes

pr i dag en del kunnskaper om hvordan livssitua-

sjonen til yngre personer med medfødte multifunk-

sjonshemninger er, men det er liten viten om hvor-

dan de har det ettersom de blir eldre og som for-

fatteren benevner som «den nye aldringen». Denne

boken er med på å sette fokus på dette tema. Lone

Folkestads bok er en lettlest og oversiktlig bok om

de utfordringer tjenesteytere møter i arbeidet med

aldrende personer med medfødte funksjonshem-

ninger og munner ut i en modell for veiledning

som er hennes anbefaling om veiledningsstrategi.

Boken tar utgangspunkt i forfatterens prosjekt:

«Veiledningsstategier i møte med personale som

gir hverdagstjenester til aldrende personer med

medfødte funksjonshemninger». Prosjektet dreier

seg om veiledning i 5 bofellesskap i forbindelse

med 5 beboere i aldersgruppen 44 til 59 år. Boken

er delt i tre deler. Del 1 tar for seg viktige ut-

fordringer som har sammenheng med «den nye

aldringen» og understreker at personer med med-

fødte multifunksjonshemning har sine spesielle

erfaringer og livshistorie. Dette er erfaringer og

livshistorier som beboerne selv ikke kan fortelle

oss om. Del 2 tar for seg sentrale tema i veiled-

ningen som makt og tvang, helse og somatikk,

og kommunikasjon med beboerne. Her har for-

fatteren eksemplifisert tema gjennom situasjons-

fortellinger av ulike beboere i bofellesskap noe

som gjør stoffet interessant og lettelest og for noen

kanskje tilnærmelsesvis gjenkjennelige situasjoner.

Del 3 går dypere inn i veiledningsprosessen og

munner ut i en modell for veiledning som består

av fire faser. Denne veiledningsstrategien er for-

fatterens anbefaling og også her blir de ulike fasene

konkretisert gjennom fortellinger fra personale

om opplevelser de har hatt med beboeren og som

er situasjoner omtalt tidligere i boken. Dette gjør

det begripelig for leseren å bruke denne modellen

for veiledning da den er forankret i hverdagsvir-

keligheten for personer med multifunksjons-

hemning og personale som yter disse tjenester.

Boken anbefales til alle som er tjenesteytere

til personer med multifunksjonhemninger og

bør være tilgjengelig i ethvert bofellesskap for

personer med utviklingshemning!
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