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Dag to var satt av til de som omfattes av evalueringsrapporten fra

Nordlandsforskning; kommunen, habiliteringstjenesten og Fylkes-

mannen. Før de fikk slippe til, oppsummerte Tina Luther Hand-

egård noen av punktene fra dag en, og fra arbeidet med rapporten.

I sitt innlegg under høringskonferansen i Oslo høsten 2007,

uttalte Johans Sandvin at situasjonen for mennesker med psykisk

utviklingshemning ser ut til å stå i stampe. Hvorfor situasjonen er

slik i dag, har ulike forklaringer. Flere av informantene til Nord-

landsforskning mente ambisjonene er for høye, og at kravene i lov-

verket bare er noe vi kan strekke oss etter. Et ambisiøst lovverk kan

ha både positive og negative sider. På den ene siden er det bra at

det settes en høy standard, samtidig er det en fare for at man

mister motet over det en opplever som urealistiske krav; uansett

hvor mye bra man gjør, kan man ikke fylle de kravene lovverket

stiller.

Sandvin hevdet i sitt innlegg at mennesker med psykisk utvik-

lingshemning ikke har noen faggrupper til å forsvare seg, ingen

sterke, faglige ambassadører. Selv om vernepleierne har vært viktige

i arbeidet rundt utviklingshemmede, er vernepleierne fåmælte, og

ikke ofte å se på barrikadene – verken i forhold til lønnsspørsmål,

ressurser eller brukernes rettigheter. I dag er det vanskelig å få ver-

nepleiere til å arbeide med denne gruppen. Det er ikke status å

jobbe i bofellesskap, på samme måte som det var like etter refor-

men. Mange vernepleiere opplever også at de er sviktet av FO, og at

FO i større grad posisjonerer seg innenfor andre områder som for

eksempel psykiatri, barnevern og rusomsorg. Mange har etterlyst et

større engasjement fra FO sin side, både når det gjelder vernepleier-

nes arbeidsområder og utviklingshemmedes rettigheter. Det må

være et mål at det skal bli mer attraktivt å arbeide med denne grup-
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pen, som tradisjonelt har vært vernepleierens

arbeidsfelt. Negativ omtale i media har også

bidratt til en negativ utvikling. 

«Hva er det som skal til for å forbedre livssitua-

sjonen for denne gruppen?» spør Luther Hand-

egård. Hun referer til flere av sine informanter,

som mener at fokuset på utviklingshemmedes

rettigheter var større etter at kapittel 6A kom i

1999, enn det er i dag. I stedet fokuseres det på

tjenestene som ytes. Det er en utfordring å holde

fokuset opp i konkurranse med andre grupper

med stort omsorgsbehov, for eksempel personer

med psykiske lidelser og demente. Ulike grupper

settes opp mot hverandre, og internt i kommu-

nene taper utviklingshemmede

prioriteringskampen. Denne gruppen krever

mye ressurser, ikke minst fagfolk. En viktig

betingelse for at kommunene kan gi forsvarlige

tjenester, for at Fylkesmannen, habiliteringstje-

nesten og kommunene skal etterleve kravene, er

at ressursene som tildeles er store nok. Det

krever et løft fra sentralt hold. Mange mener

staten burde dekke noe av kostnadene i forhold

til krevende tjenestemottakere. 

Luther Handegård avslutter med å si at det er

viktig at vi som arbeider med mennesker med

psykisk utviklingshemning tenker over hva vi

formidler utad, om hvordan det er å være er

engasjert innenfor dette feltet. Deretter overlater

hun ordet til Nille Hvinden.
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