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Bodil Kantola er spesialsykepleier og leder for en Bodil Kantola er spesialsykepleier og leder for en Bodil Kantola

boenhet på Åland. I boenheten er det to enheter 

eller avdelinger og her bor mange brukere med 

multinadicap. Hun sier det tungt å arbeide i 

denne boenheten.

Kantola åpnet sin kommentar med at hun aldri 

hadde lest norsk tekst tidligere og at det var det 

vanskeligste hun noen gang hadde gjort. Hun 

kjenner seg likevel mye igjen i det Folkestad 

beskriver. Hun sier: «Når en skal presentere 

beboere for et nytt personal så henger karakte-

riseringen med». I presentasjonen bruker perso-

nalet ofte beskrivelser som referer til personlige 

egenskaper, «for eksempel… hun gråter lett, han 

er lat osv. «

Kantola sier at det er vanskeligere å få perso-

nalet til å dokumentere det som er positivt. «De 

skriver bare dersom det er noe spesielt». 

Hun bruker et eksempel der en beboer skal 

fl ytte inn i en ny bolig. «Hvordan skal en over-

føre informasjon til personalet? Kanskje de nye 

blir servert 10 år gamle karakteristikker?»

Informasjonen som blir gitt kan skape fl er-

sidige forventninger og kanskje personalet blir 

usikre på om de vil mestre oppgaven. Personalet 

engster seg og tenker: «dette klarer ikke jeg». 

Hvordan skal en møte beboeren når dette er 

utgangspunktet? Kantola gir uttrykk for at alt for 

mange er innblandet i en fl ytting. 

Folk forandrer seg, men personalet som er 

der hele tiden merker det gjerne ikke. Mange 

beboere har ulik atferd avhengig av hvem av per-

sonalet som er på jobb. Kanskje beboeren prøver 

ut en vikar som er der om natten ved å være mye 

våken. Når fast personalet kommer på jobb sover 

vedkommende derimot som en stein. Når kan en 

si stopp, dette får du ikke lov til? 

Hun sier: «Ofte er det slik at foresatte vil være 

med å bestemme hvordan personalet skal utføre 

sitt arbeid, når det gjelder deres barn, selv om 

barnet er voksen. De kaller dem ofte barn hele 

livet og behandler dem slik en behandler barn. 

Hvor mye skal en blande seg inn i deres klær, 

stell osv? En person skal jo få lov å forandre seg 

i løpet av livet. Er det mulig for personer med 

utviklingshemning når personalet har slike stiv-

nede holdninger? 

Bodil Kentola gir uttrykk for at Helge 

beskriver en «sannhet» hun godt kjenner igjen.

Forberedte kommentarer fra Bodil Kantola

Etter Helge Folkestad sitt innlegg «Det er ikke tilfeldig at…»


