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Terje Hermansen

Nytt fra sekretariatet

Kap 4A – en faglig revolusjon? Refleksjoner i for-
bindelse med evaluering av loven – forut for SOR
konferansen i Oslo 2. og 3. juni 2008
Loven kom først som en midlertidig lov i 1999 – Kapittel 6A – etter mange og lange
 diskusjoner. Var dette virkelig veien å gå? Mange mente mye om akkurat dette! Mål-
settingen med loven skulle være å tilrettelegge tjenestene og miljøet slik at det hindret
eller reduserte behovet for tvang. Paradoksalt, kan man tenke; å vedta tvangsbruk for
å hindre det? Men evalueringen av Kap 6A viste at bestemmelsene bidro til redusert
tvangsbruk og høyere erkjennelse av tjenestemottakerens rett til respekt for sin integritet
og selvbestemmelse. Og det ble bedret kontroll med bruk av tvang og makt. Derfor
ønsket man bestemmelsene videreført i et permanent regelverk.

I 2004 trådte den permanente loven i kraft – Kap 4A i lov om sosiale tjenester. Også
her står rettssikkerheten i fokus, bl.a. i selve navnet på loven: Rettssikkerhet ved bruk
av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Det stilles
strenge vilkår for når tvang kan tillates, til saksbehandling, tilsyn og kontroll.

Da loven ble vedtatt av Stortinget, ble det bestemt at den skulle evalueres i 2007.
Nordlandsforskning v/ Tina Luther Handegård fikk oppdraget av Sosial- og helse -
direktoratet å stå for evalueringen – og i slutten av mars vil rapporten foreligge! 

På Konferansen 2. og 3. juni 2008 vil vi samle dere som arbeider med utviklings-
hemmede, ansvarlige i kommunene, habiliteringstjenester og fylkesmannsembete fra
hele landet og her vil Tina Luther Handegård legge fram rapporten. 
Og vi vil se om vi har lyktes med formålet i Kap 4A:

– Å hindre at utviklingshemmede personer utsetter seg selv eller andre for vesentlig
skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt?

– Å tilrettelegge tjenestetilbudet med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske
integritet, og i tråd med vedkommendes selvbestemmelsesrett?

– Å sørge for at ingen behandles på en nedverdigende eller krenkende måte?

Evalueringen går først og fremst på:

1) Kompetanse på kommunalt nivå. Kompetansekravet til personalet – tilgang til
kvalifisert personale og behovet for dispensasjoner.

2) Kompetanse på spesialisthelsetjenestenivå.

3) Forebygger og legger kommunene til rette for minst mulig bruk av tvang overfor
utviklingshemmede? 

4) Forebygging på spesialistnivå.

Fylkesmannens og helseforetakenes ansvarsområder settes også under lupen!

Les rapporten, still forberedt på konferansen, få svar på spørsmål og delta i debatter!!!
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