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I dette nummer av Rapport finner du blant annet referater
og artikler fra konferansen «Det gode samspill» i Sandnes.
Du finner også en artikkel om Avanti, et unikt dagsenter-
tilbud der kommunikasjon, samspill, kontakt og velvære
står i fokus. I alle disse artiklene står personer med store
hjelpebehov i sentrum, ofte dypt utviklingshemmede
 mennesker med store motorisk, kognitive og sansemessig
begrensninger som har betydning for muligheten til å
utrykke seg verbalt.

Jeg ser at det gjennomgående tema i artiklene er
 samspill. Det gode samspill hvor det som er viktig for den
enkelte blir verdsatt gjennom bekreftelse og anerkjennelse
fra den andre. Det er relasjonen, det som skjer mellom
 personene, som er viktig. For å ivareta relasjonen må
 nærpersonen «stille seg inn» på den andre, det krever en
spesiell sensitivitet, innlevelsesevne, et engasjement og vilje
til å forstå. Dette er fagkompetanse som kan oppøves og
brukes selv om en ikke alltid kjenner den andre så godt. Det
er ikke alltid kunnskapen om den andre som er avgjørende,
men at du som fagperson anerkjenner at der er et språk. 

I likhet med andre språk der uttale og grammatikalske
regler gjelder vil det her være noe som er generell kunn-
skap, men forutsetningen er at miljøarbeideren ser og
våger, våger å være nær den andre og se og tolke store
og små signaler. En må tørre å bruke kropp og berøring.
Gjennom observasjon og tolking av ansiktsutrykk, pust,
spenning eller avspenning kan en forstå om den andre
opplever berøringen eller opplevelsen som behagelig eller
ubehagelig.  

Muligheten til å oppleve og uttrykke et rikt spekter av
følelser er ofte lite påvirket av funksjonshemningen. Og det
du ser er det som er der. For å kunne skjule følelser eller
late som om, må en forstå hva spesielle følelser betyr i
spesielle situasjoner, altså ha forståelse for sosiale normer.
For mange vil det ligge utenfor den kognitive begrens-
ningen. Men personen kan bruke bekreftelsen han får i
samspillet til å strukturere sin livsverden på en måte som
gjør den mer oversiktlig. Nærpersonenes fagkompetanse
må derfor knyttes til grunnleggende menneskesyn,
 relasjonsteori, observasjon, tolkning og til hvordan bekrefte
den andres følelsesuttrykk på en måte som skaper delta-
gelse og en følelse av inkludering, gjenkjennelse, trygghet
og forutsigbarhet. Miljøarbeideren må tørre bevege seg
bort fra den målbare, rasjonelle resultatoppnåelsen. 

Det kom fram på konferansen i Sandnes at vernepleier-
utdanningene er blitt mer generell og at mange som tradi-
sjonelt har arbeidet med personer med store hjelpebehov
nå retter oppmerksomheten mot andre grupper enn utvik-
lingshemmede. Fortsetter denne trenden vil de svakeste
tape. Vi kan ikke sikre utviklingshemmede deltagelse og
inkludering i samfunnet, uten at utdanningsinstitusjonene
holder fokus på denne gruppen, og fastsetter dette
gjennom fagplaner, undervisning og valg av praksisplasser
for studentene. Men det er ikke bare de som taper, vi vil alle
tape dersom utdanningsinstitusjonene utelukkende ønsker
å følge den «vitenskapelige» rasjonelle veien.
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