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Tove Svendsen er cand.psych. og arbeider som 

psykolog ved Videnscenter for Psykiatri og 

Udviklingshæmning i Århus. Senteret har en 

landsdekkende funksjon.

Tove Svendsen har 20 års erfaring i arbeidet 

med temaer omkring mennesker med utviklings-

hemning.  De siste ti årene har hun arbeidet med 

psykoterapi med voksne mennesker med utvi-

klingshemning, og utviklet en terapeutisk metode 

med utgangspunkt i Daniel Sterns teorier om 

menneskets utvikling. Dessuten driver Tove med 

veiledning, undervisning og kurs, skriver artikler 

og holder på at skrive en bok.

Tove Svendsen sier det er mye å kommentere 

etter Elisabets Olins spennende foredrag, og 

må derfor prioritere, hva hun kan legge vekt på.  

Hun velger å sette fokus på relasjonen mellom 

ungdommen, foreldrene og personalet, da det 

etter Toves erfaring er et samarbeid og samspill 

som  ofte byr på vanskeligheter, og hvor spørs-

målet nesten kan bli «hvem som egentlig «eier» 

ungdommen. Og der dette er vanskeligheter som 

især rammer vedkommende ungdom. 

For foreldrene er det problematisk når den 

unge fl ytter hjemmefra. Men kanskje det ikke er 

så annerledes enn når andre ungdommer fl ytter? 

Som foreldre fortsetter vi gjerne å påpeke det vi 

ikke synes er ok, som eks. «Hva er det for slags 

sko i vintervær?», Eller «får du ordentlig mat»?

Samtidig er der andre og kanskje fl ere 

bekymringer, når utviklingshemmede ung-

dommer fl ytter hjemmefra. Det kan være van-

skelig å akseptere hvor «barnet» ungdommen 

skal bo, og at det ikke er fri valg med hensyn til 

hvor og med hvem en skal bo. For mange for-

eldre er det problematisk å møte andre voksne 

utviklingshemmede, og ennå en gang få presen-

tert at deres barn aldri vil bli i stand til å klare 

seg selv. 

På samme måte er det, ifølge Tove, et stort 

dilemma for foreldrene, at deres barn på den ene 

side er voksen og på sitt vis kompetente, men 

på den andre side ikke kan klare seg selv, hvilket 

medfører at mange foreldre blir bekymret for 

om den unge får all den hjelp foreldrene i årevis 

har gitt og som de mener er nødvendig. En 

omsorg som oftest har været båret av relasjonene 

i familien.

Det kan også være vanskelig, når ens barn 

fl ytter inn et sted, hvor kulturen er fastlagt og 

har eksistert i mange år, uten at man har kunnet 

ha innfl ytelse på hvordan livet og hverdagen i 

den unges kommende bolig er innrettet. 

Få unge med utviklingshemning tar selv 

initiativ til å fl ytte, men Tove Svendsen nevner et 

eksempel der en ung mann, som gjennom år har 

vært på avlastning i en bolig. Han oppdaget at de 

andre unge bodde der fast og ønsket etter hvert 

selv å fl ytte og få sitt eget liv der.

I det bofellesskap som Olin har undersøkt og 

beskrevet har de lagt mye vekt på service. Tove 

Svendsen mener ut fra sin erfaring, at det er 

relasjoner ungdommene har bruk for. Det er kun 

gjennom relasjoner vi utvikler oss, og skal disse 

ungdommene komme videre i sitt liv, trenger de 
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mange fl ere relasjoner og ikke i den grad hen-

vises til eget liv i egen bolig.

Det er vanskelig for mennesker med utvi-

klingshemning å utvikle relasjoner og vennskap, 

og de fl este trenger mye hjelp til det. En leder 

Tove har truffet omtaler bofellesskaper som 

«løgnens holdeplass», idet man i mange tilfeller 

oppretter bofellesskaper for at de unge kunne 

utvikle vennskap og ha noe å gjøre med hver-

andre. Men dette skjer sjeldent og i hvert fall ikke 

uten bevisst hjelp og innsats. Det er vanskelig å 

invitere andre på kaffe, hvis man ikke har gjort 

det før. 

Mange av disse unge mennesker fungerer i 

sin følelsesmessige utvikling på 3–4 års nivå, og 

det er viktig at vi tanker over hvor mye relasjon 

og hvor mye en har bruk for, og at man forstår 

den utviklingshemmede unges reaksjoner fra 

dette ståsted. For eks. når de oftest omtaler 

pedagogene som «de voksne», og som de gjerne 

vil være sammen med.  Eller at de f.eks. vil ligge 

i fellesrommet, når de er syke. «Jeg føler meg så 

ensom, når jeg må gå hjem» (til egen leilighet) 

som en uttrykte det.

Tove fremhever videre, at det er vanskelig for 

de fl este mennesker med utviklingshemning å få 

oversikt over og forstå mange sosiale situasjoner, 

og som barn vil de trenge hjelp til det. Hvis 

bofellesskapet fortrinnsvis er innrettet på servi-

ceytelser og mindre på forståelsen av beboernes 

behov for relasjoner, hvem skal de så dele sine 

ulike erfaringer med. Til hvem skal de fortelle 

om ting de har opplevd? Og hvordan skal de få 

svar på alle de spørsmål, de har i hodet, så de får 

mindre kaos og dermed mindre angst?

Det er svært viktig å ha en god relasjon til 

familien men det er ikke nok, når familien ikke 

er der hver dag, og det nettopp er mangelen på 

relasjon familien ofte er bekymret for. Ikke minst 

fordi de av egen erfaring vet, hvor mye relasjon 

som er nødvendig i det daglige, både for at hjelpe 

den unge til å få ro og orden i hodet og for at der 

kan skje en fortsatt utvikling.

Det er nettopp over slike bekymringer, det 

ofte oppstår problemer i samarbeidet mellom 

pedagoger og foreldre, da pedagogene synes, 

at foreldrene «nå skal gi slipp», hvilket jeg tror 

ville være lettere for foreldre, dersom de visste 

at pedagogene hadde nok tid og kontakt med de 

unge. 

I et bofellesskap som det Olin undersøkte 

hvor struktur og service er sterkt i fokus, kunne 

Tove frykte at relasjonen ble en «mangelvare», 

så foreldrene ville føle sig «tvunget» til å være 

mer til stede i deres barns liv, med risiko for kon-

fl ikter i relasjonen til de ansatte.

Vanskeligheter i samarbeidet mellom bosted 

og foreldre vil merkes av ungdommen og kunne 

føre til skade. 

Til slutt understreket Tove Svendsen, at 

service også er menneskelig kontakt og relasjon, 

som tar høyde for hva som ville være behovet til 

mennesker som har et følelsesmessig utviklings-

nivå tilsvarende 3 – 4årsalderen.

Kommentar fra Elisabet Olin:  Det er ikke 

mulig å si alt jeg skulle ønske når jeg bare har 

45 minutter, men i det bofellesskapet jeg har 

gjort observasjoner, hadde foreldrene nøkkel til 

leilighetene. Ungdommen kunne være bekymret 

for det, og ønsket seg et låsbart skap som ikke 

foreldrene kunne snoke i. Personalet gikk aldri 

inn dit, men foreldrene kunne komme og rydde 

og stelle. 

Olin sier at dersom en skal få tak i den 

utviklingshemmedes egen refl eksjon må en ha 

tid. «Tenk at personalet ikke opplevde at det 

var deres jobb å få tak i hvordan ungdommen 

tenkte». Mens for ungdommen er det helt 

nødvendig med kognitiv hjelp og støtte, for 

eksempel til hvordan en skal fylle ut skjema. De 

trenger hjelp til å forstå tilværelsen.
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Olin forteller om en gutt som var fl yttet 

hjemmefra, men som ble fulgt svært tett opp av 

sin mamma. Personalet mente hun dominerte 

sin sønn, mens han opplevde det at hun ringte 

tre ganger for dagen som trygghet. Personalet 

var opptatt av å gi servise, mens med mammaen 

kunne han prate og få hjelp til å forstå.

Anna Nordberg arbeider i et bofellesskap med 

personer i alderen 15–50 år. I sin kommentar 

peker Nordberg på skillet mellom de «gamle», 

som har bodd i bofellesskap en stund, og de unge 

som fl ytter inn. De unge er vant til å ha mye 

personalet rundt seg. For eksempel ved avlasting 

der hver ungdom kanskje har sin egen tjenesteyter 

personal. Når de så skal fl ytte, til det bofelles-

skapet der er plass, må de dele personalet med 

fl ere. På grunn av færre personal kan de da bli sett 

på som mer selvstendig enn tidligere uten at det 

har skjedd noe annet enn at personen har byttet 

bolig. Foreldre er ofte bekymret for at personalet 

bare har tid til å dekke primære behov som mat 

og hygiene, og ikke stimulering og aktivisering.  

Nordberg sier at på Åland fl ytter barna tidligere 

hjemmefra nå, gjerne allerede i 15 års alderen.  I 

bofellesskapet kan det skje mye forskjellig, noen 

tar kanskje makten og styrer og steller på andres 

bekostning. Da kan det være vanskelig for foreldre 

å stole på at personalet gjør en god jobb, spesielt 

dersom personen ikke har språk og kan fortelle.

Et annet problem som Nordberg peker på 

er at foreldre gjerne ikke opprettholde det vi ser 

som normal kontakt med sine ungdommer. De 

kommer ikke på besøk, fordi personen blir så lei 

seg når de går igjen. Derimot kommer de når de 

skal hente vedkommende hjem til jul eller annet. 

Foreldre kan oppleve det problematisk når ung-

dommen gråter når han eller hun skal tilbake til 

bofellesskapet. Men det må ikke bety at han ikke 

trives? Kanskje det er selve separasjonen som er 

vanskelig? Og hvor lenge skal vi snakke om en 

ungdomsbolig? Folk blir jo eldre. 

Mange boenheter blir større og større, noen 

foreldre er bekymret for dette, mens andre 

mener det er en fordel fordi ungdommen da har 

mulighet til å velge venner.

De ulike ungdommene kan oppleve det å bo i 

bofellesskap svært forskjellig. Noen ungdommer 

mener det er greit å bo der, og at de der får de 

den hjelpen de trenger, mens andre ikke vil fi nne 

på å ta venner med seg hjem. De skammer seg 

over å bo slik. 
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