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I dette nummer av Rapport har utdanning og kompetanse-
heving fått stor plass. Her vil jeg spesielt nevne Tor Rynning-
Torps valideringsstudie av samfunnets forventning til verne-
pleiernes kompetanse i artikkelen «VERNEPLEIER, SOCIAL-
 PÆDAGOG, ÞROSKAJÁLFAR». Påstanden om at men-
nesker med utviklingshemning fortsatt skal være en sentral
målgruppe for vernepleierfaglig arbeid fikk sterk oppslutning
av brukere og pårørende, mens vernepleier og studenter i
større grad ønsket et fokus også på andre grupper. Andre
undersøkelser støtter dette, og det er med bekymring en ser
at arbeid med utviklingshemmede ikke lenger er førsteprio-
ritet for mange vernepleiere. 

På sikt vil manglende interesse utvilsomt ha betydning
for på hvilke områder forskning og utviklingsarbeid settes
inn. Ikke for det, forskning på problemstillinger som er spe-
sielt for mennesker med utviklingshemning har aldri vært hatt
særlig høy status. Som Ivar Mæhle sa på SOR-konferansen
i Bergen, i sitt innlegg «Hvor er legespesialistene?»: – Etter
17 års latenstid er jeg kommet til at min gamle sjef var inne
på noe da han sa at karrieremessig er habiliteringstjenesten
et blindspor. Utviklingshemmede er en gruppe med mange
faglig utfordrende og spennende problemstillinger, men det
er liten interesse blant legene og det drives nesten ikke
forskning. 

Forsknings- og utviklingsarbeid er nødvendig for utvik-
ling av kunnskap, og som vi kan lese i Kjell Arne Dybviks
artikkel «En faglæreres bekjennelse», beriker det også lære-
rens og studentenes engasjement i undervisningen. Kunn-
skap knyttet til ulike medisinske utfordringer, og ulike måter
å møte og hjelpe utviklingshemmede i hverdagen, er grunn-
leggende i vernepleierfaget. Og jeg vil påstå at det er en

kunnskap som enkelt lar seg generalisere til andre grupper
funksjonshemmede, spesielt der hvor en av komplikasjo-
nene er kognitiv svikt. Men det er ikke så enkelt å gå i mot-
satt retning! 

At brukere og pårørende fortsatt ønsker en profesjon
som er spesielt opptatt av dem, er ikke så rart. Det er de
som opplever utfordringene, og som ser nytten av at noen
har kunnskap om akkurat deres problem. Jeg kan vanskelig
tro at studenter og vernepleierer søker andre jaktmarker fordi
arbeidet med utviklingshemmede er ensidig og kjedelig,
men heller fordi det har lav status og fordi en opplever faglig
ensomhet. Og da er vi tilbake til et tema som har vært oppe
til debatt mange ganger før. Hvordan skal vi øke statusen, og
hvordan skal vi vekke – og senere opprettholde – interessen
for forsknings- og utviklingsarbeid med fokus på utviklings-
hemmede? I flere av innleggene blir veiledning pekt på som
et viktig ledd i kompetanseheving av personalet og ikke
minst forebyggende mot utbrenthet. Samarbeid mellom eta-
tene, kunnskap om hvordan en kan bidra for hverandre og
mer og bedre veiledning er gode virkemidler. 

I dag opplever mange vernepleierstudenter det som en
tvangstrøye at de skal ha minst en praksisperiode med utvik-
lingshemmede i løpet av studiet. På den annen side tror jeg
at noen, som i utgangspunktet heller ville arbeide med rus-
misbrukere eller mennesker med psykiske lidelser, nettopp
i denne praksisen har fått øynene opp for hvor kjekt og faglig
utfordrende det er å arbeide med utviklingshemmede. Det er
med andre ord flere gode grunner til å holde denne tradi-
sjonen i hevd. 
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