
Leder

En utviklingshemmet kvinne jeg kjenner mistet i fjor sin 

onkel. Kvinnen, som vi kan kalle Maria, hadde hatt rimelig 

nær kontakt med sin familie og bofellesskapet tok saken 

alvorlig. Det var utviklet gode beredskapsplaner med kon-

krete anvisninger på hvordan situasjonen burde håndteres. 

Maria ble skånsomt fortalt at onkel Einar var død og det ble 

sørget for at hun ble tett fulgt opp av personal som kjente 

henne godt i tiden etter. Hun besøkte kirken i forkant av 

begravelsen, så på bilder og snakket om onkel Einar og andre 

familiemedlemmer. Under begravelsen satt Maria sammen 

med mor, far og søsken, og tjenesteyterne hadde sørget for 

at hun hadde med seg blomster til å legge på kisten. Noen 

dager etter begravelsen reiste Maria og et personal til kirke-

gården og så på graven som nå var fylt igjen. Maria fi kk god 

oppfølging og mulighet til å bearbeide sorgen. 

Når noen dør sørger andre, men det er ikke bare når noen 

dør det kan oppleves svært trist.  Å miste noen som har 

vært der ofte er også sørgelig. Ikke alle utviklingshemmede 

har like god kontakt med familien sin, men de fl este har tett 

kontakt til en eller fl ere tjenesteytere. De er der hele tiden 

og det er i hverdagen en har behov for noen å dele gleder 

og sorger med. Gjennom å aktivt ta del i hverdagen skapes 

følelse av fellesskap, trygghet, tillit og respekt. Og det er i 

en slik atmosfære vi alle vokser, utvikler oss og trives. 

Selv om tjenesteyterne i svært mange sammenhenger 

utvikler tette bånd til de en jobber med og for er det likevel 

en jobb. Og jobber skifter man i blant. For å hindre at den 

utviklingshemmede skal oppleve sorg når de slutter unngår 

noen tjenesteyterne å bli personlig involvert. For en person 

som har lite kontakt med familien sin og tjenesteytere som 

ikke ønsker å knytte bånd må det oppleves som uendelig 

ensomt. 

Da heller knytte bånd og ta sorgen på alvor når den 

kommer. 

Snakk om det som har vært og det som skal skje, helst 

sammen med den som overtar jobben og som blir den som 

skal hjelpe personen å bearbeide sorgen. Lag markering, 

helst en fest med taler og sang. Poenget er at det skal gjøres 

ordentlig, både den tiden en har sammen og det faktum at 

en skal skilles. 
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