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Et hvert menneske har rett til et hjem og kjærlige relasjoner til

foreldre og søsken. Det gjelder også barn med intellektuelle

funksjonsnedsettelser. Dette er grunnverdien i vårt prosjekt om

Personlig assistanse i hjemmet, sier prosjektleder Helga Brun

Hennum

– Når barnet mitt drømmer vondt eller gråter om natta, løfter jeg

det opp og legger det inntil meg. Der er varm  mammahud, og det

lukter mamma. Når jeg tar barnet opp i senga, ligger det mellom

far og mor. Det er kjent, trygt og nært. På en institusjon blir

barnet løftet opp av en profesjonelt dyktig pleier, med omsorg for

en rekke barn på vakta. Når barnet legges til brystet for trøst,

møter det ikke bar mammahud, men ei profesjonsnål – og ei hard

lomme – med kulepenner og notisblokk. Det er dette forskjellen

mellom institusjon og hjem handler om, sier Helga Brun

Hennum.

Hun leder ULOBAs prosjekt for Personlig assistanse gjennom

assistansegarantist. Sosialtjenesteloven gir funksjonshemmede rett

til selv å prioritere og lede den assistansen de blir innvilget av kom-

munen, såkalt Borgerstyrt personlig assistanse (BPA). Assistanse-

garantisten, oftest en nær pårørende, overtar dette ansvaret når en

person med behov for assistanse ikke kan lede assistansen selv.

Et fritt liv

Den største forskjellen mellom ULOBA og kommunene er etter

Brun Hennums oppfatning filosofien. Hun er selv  assistanse-

garantist for sine to døtre som begge har assistansebehov. – Der

kommunene har fokus på å yte en tjeneste som står i en sykdoms-

og omsorgsfokusert tradisjon, har ULOBA et grunnsyn som foku-

serer på alle menneskers rett til å leve et selvstyrt liv. Dessuten kan

ULOBA personlig assistanse. I en kommune ville mine døtre hatt

Terje Marøy,

tekst og foto.

Selvfølgelig bor barna hjemme!



diagnoser, sykdommer og «lidelser». I ULOBA

har jentene mine et praktisk assistansebehov, og

ferdig med det, sier hun.

Frihet for alle

Etter HVPU-reformen ble de store institusjo-

nene bygd ned. Realiteten er likevel ofte at barn

med behov for mye assistanse ender opp med å

bo halve barndommen i såkalte barneboliger

eller avlastningsboliger. Brun Hennum kaller

dette snik-institusjonalisering. Bakgrunnen for

ULOBA-prosjektet er en økende tendens til at

kommuner avslår Personlig assistanse til per-

soner med nedsatt arbeidslederevne. – Prosjektet

skal derfor kartlegge alle sider ved Personlig

assistanse gjennom assistansegarantist. Loven

forutsetter at funksjonshemmedes egne ønsker

skal styre assistansen. Ingen kan tolke barnets

lyder, kroppspråk og ønsker bedre enn forel-

drene. Samme nærhet kan man aldri oppnå i en

institusjon.

Erfaringer

– I prosjektet følger jeg ti personer som er inn-

vilget slik assistanse. Disse er fordelt med to i

Nord-Norge, en i Sør-Trøndelag, to i Hordaland

og fem på Østlandet. Prosjektet finansieres av

stiftelsen Helse- og Rehabilitering, som dispo-

nerer overskuddet av Extra-lotteriet. Det vik-

tigste for oss blir å finne ordninger som gir best

mulig livskvalitet både for personen selv og for

familien. Nettopp familieperspektivet vektlegger

vi spesielt. Mange foreldre, ektefeller, samboere

og søsken sitter ofte med et stort, men lite for-

malisert ansvar for personer med assistanse-

behov.

Overgrep

I større eller mindre grad har kommunene ord-

ninger med avlastingshjem for familier med

medlemmer som har intellektuelle funksjons-

nedsettelser. – Avlasting – smak på det ordet!

Mine foreldre trenger avlasting fra meg?

Hvordan reagerer barnet på at det skal settes

bort hver gang det skjer noe morsomt i familien?

Det er tungt. Dessuten får barna alt for mange

ukjente personer å forholde seg til. Det tok alltid

flere døgn før barna våre kom i vanlig gjenge

igjen i hjemmet vårt og på skolen etter avlasting.

Barn – alle barn – har rett til å bo hos sine for-

eldre og knytte følelsesmessige relasjoner.

Denne rettigheten er slått fast i barnekonven-

sjonen og i alle siviliserte nasjoners lovverk. Den

emosjonelle verdien av dette er like sterk hos alle
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Helga Brun Hennum, mor og assistansegarantist.



barn, også dem med mangelfull intellektuell for-

ståelse. Brun Hennum mener det er et overgrep

når systemet fratar barnet muligheten til å

utvikle familiefølelser.

Barnets beste

Personlig assistanse, eller for den saks skyld

offentlig omsorg, for barn med intellektuelle

funksjonsnedsettelser er fulltidsjobb året rundt.

Assistanseoppgavene er der alltid – hverdag,

høytid og ferier. – Slik organisering krever fort

fem personer for hver person. To foreldre har

ingen mulighet til dette. Med ansvar for arbeid,

omsorg for barna, og alt som hører et familieliv

til, strekker verken kreftene eller tiden til. Enhver

kan forstå at tilstrekkelig assistanse er selve for-

utsetningen for et normalt familieliv. Selv føler

Brun Hennum at livet før og etter assistanse-

ordningene er fullstendig endret. – Nå kan jeg 

ta barna med i familieselskap, og assistenten

hjelper Nora og Brita hvis noe oppstår. Vi kan

dra på ferier sammen, oppleve ting sammen,

uten å behøve såkalt avlasting. FNs barnekon-

vensjon understreker spesielt barnets tarv, hva

som er til beste for barnet. Nettopp deltakelse er

barnets tarv – ikke når profesjonene har tid –

men når ting skjer.

Arbeidsplass og hjem

Hennum gård i Lier kommune er ikke bare

hjem, men også arbeidsplass for assistentene 

til døtrene Brita (10) og Nora (18). – Verken for

oss assistenter eller familien er det gunstig at vi

tråkker opp i hverandre, forteller Ragnhild

Helgerud. Hun er personlig assistent for Brita

(10) på Hennum Gård. Av 27 år i arbeidslivet

har hun jobbet 20 år med utviklingshemmede,

både i institusjon og i private hjem. Hun har

vært personlig assistent for Brita i 5 år. – Jeg ser

hvor godt det er for Brita å bo hjemme. Hun har

familien rundt seg. Far kommer inn og lukter

fjøs. Mor, søster og bror er nær. Hun hører til

her, og jeg ser at hun trives. Helgerud mener at

stabilitet er den beste måten for å få til personlig

utvikling. – Jeg ser hvordan Brita lyser opp når

hun mestrer noe. Den siste tiden har hun også

lært seg å stå, hun kan bevege seg til og fra

bordet, og sette seg i rullestolen. Hvert barn har

sine interesser. Brita elsker alt som har med fart

og action å gjøre. – I vinter sto hun på bi-ski på

Golsfjellet – vanvittig moro hadde hun det, for-

teller Helgerud engasjert. – Hvordan fungerer

arbeidsledelsen gjennom assistansegarantist? –

For meg fungerer det praktisk og greit. Når noe
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Nora og Brita Hennum sammen med mamma og assistanse-
garantist Helga Brun Hennum.



oppstår, kan dette ordnes mellom assistansega-

rantisten (mor) og meg direkte, uten at vi på

begge sider må drøfte et opplegg med kom-

munen. Samtidig er det kommunen som måler

ut og finansierer assistansen, slik at vi har

samme trygghet gjennom ULOBA som vi hadde

da vi var offentlig ansatte. Det samme hevder

Line Kristoffersen, som er personlig assistent for

Nora (18).

Musikk

Kristoffersen har vært Noras assistent i to år.

Familien har nå en nordlandshest og en fjor-

ding. – Jeg har ridd hest her på gården i ni år.

Derfor kjente jeg Nora fra før, noe som antakelig

bidro til at jeg fikk denne jobben. Både Nora og

Brita er interessert i hest, og begge rir med meg.

Nora er musikalsk. – Siterer jeg noen ord fra ei

vise, stemmer hun i med melodien. Nynner jeg

melodien, kommer hun med ordene. Hun får

utviklet sin musikalitet ved musikklinja på 

St. Halvard videregående skole i Lier.

Støtte

– Vi har hatt plass og økonomi – vi fikk et «eks-

traordinært» kommunalt tilskudd – til å ordne

huset vårt slik at det på alle måter fungerer som

en miljømessig god arbeidsplass. Verre kan det

være for familier i tre rom på Romsås. Tekniske

hjelpemidler er det mulig å få, men støtteord-

ninger til en familiebolig som fungerer finnes

ikke. Det er en katastrofe for mange. Det er

livsinnholdet offentlige myndigheter ikke har

maktet å følge opp, noe nettopp Personlig assis-
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Brita Hennum sammen med sin personlige assistent Rangnhild Helgerud.



tanse i hjemmet kan bøte på, mener mor og

assistansegarantist Helga Brun Hennum.

FNs KONVENSJON OM 

BARNETS RETTIGHETER:

Artikkel 9

Barnet skal ikke adskilles fra sine foreldre mot

sin vilje, unntatt når dette er nødvendig av

hensyn til barnets beste.

Mer informasjon om ULOBA og PA-prosjektet

kan du få på www.uloba.no
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Nora Hennum hygger seg med gitaren.


