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Vi får ikke mange henvendelser i forhold til 4A, sier
Helene Holand og juridisk rådgiver Hedvig Ekberg,
fra NFU. – Men hva med hverdagstvangen? Retten til
å velge? Hva man vil ha på maten, for eksempel. Eller
gå på kino? Eller spise når man vil?  – Vi får nesten
ingen henvisning ang 4A, sier Hedvig Ekberg, men
mange med spørsmål om mat.

NFU sitt grunnlag for å uttale seg om tjenestemottakere og pårø-

rendes opplevelser er basert på den rådgiving de gir, og de sakene

de kommer i berøring med. NFU sine medlemmer har lang tradi-

sjon i å være rådgivere for hverandre. Overgangen mellom det å

være likemann og å være rådgiver kan være flytende. Tillitsvalgte i

NFU som har kunnskap om rettigheter og saksgang er gode rådgi-

vere for medlemmene. Ofte opptrer erfarne tillitsvalgte som full-

mektiger. De deltar på møter sammen med foreldre, hjelper dem å

skrive søknader og eventuelle klager. Likeverd og likebehandling er

grunnelementer hos NFU. Menneskerettighetene er basis for orga-

nisasjonen. Holand mener NFU sin rådgivingstjeneste er med på å

ivareta enkeltpersoners rettigheter og rettssikkerhet. 

«Noen ganger kan det virke som noen opplever at det er lov å

bruke tvang og makt ovenfor mennesker med psykisk utviklingshem-

ming» sier hun.  NFU har hatt ansatt jurister i ca 15 år og henven-

delsene til dem bare øker, men det er få saker som handler om

kapittel 4A. Desto flere saker handler om forhold som kan oppfat-

tes som «hverdagstvang». Det fins mange eksempler på hverdags-

tvang. De som bor i bofellesskap må gjerne dele personalet

mellom seg. Skal en på kino, må alle bli med. Dersom en beboer

«Prøv å forstå meg!»
Ser vi brukerens perspektiv?
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ikke ønsker å delta på fritidsaktivitet, må alle bli

hjemme. Ofte blir regler, som har betydning for

enkeltmenneskets hverdagssituasjon, fattet i

kommunestyret. For eksempel at ferdigmat leve-

res til innbyggere som trenger bistand med mat-

laging. Dette er beslutninger som er fattet uten at

den enkelte har blitt spurt. «Andre ganger blir de

spurt uten at den som spør gir seg tid til å vente på

svaret» sier Holland.

Holand stiller spørsmål om tjenesteyterne er

nok oppmerksom på den enkeltes behov. Kan-

skje de til tider mangler kompetanse, erfaringer

og kunnskap til å vurdere alternativer til bruk av

tvang? Hun er bekymret over at det sjelden pro-

blematiseres når noen må forholde seg til 30–40

hjelpere. Det kan heller ikke være mulig for

 hjelpere som må forholde seg til mange brukere

å sette seg inn i hver enkelt sin måte å kommuni-

sere på, og dermed forstå hva den enkelte prøver

å formidle. Har tjenesteytere oppmerksomhet og

kompetanse til å vurdere alternativer og eventu-

elt fatte vedtak i de åpenbare sakene der det er

helt klart at det blir brukt tvang? Mangler vi

kompetanse, erfaring og kunnskap til å unngå

hverdagstvang eller den indirekte tvangen?

Er bruk av tvang redusert? Har tilbudet om

alternative tjenester økt? Eller mangler vi kom-

petanse på området og derfor registreres det

ikke? For eksempel der hvor personalet begrun-

ner den låste porten med at de ikke ønsker at

naboens ungdommer skal slå seg ned på plenen.

Personen som bor her har ikke fått utlevert

nøkler til porten, men selv bruker personalet

porten som en snarvei. Eller der hvor en hadde

forbudt kaffebesøk fordi kaffelukten ville kunne

fremprovosere atferd. Dilemmaene er mange og
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grensen mot hverdagstvang er kort. Det er for

eksempel ikke uproblematisk når en person som

får bistand, velger usunn mat, eller får for lite

mosjon, enten dette er den enkeltes ønske og

valg eller det blir slik fordi personal ressursene

ikke er tilstrekkelige. I mange slike saker er per-

sonalet og foreldrene uenige sier Holand

De fleste mennesker med utviklingshemning

er avhengig av andre menneskers forståelse,

holdninger, hjelp og tjenester. Fordi de er så

avhengig av andre er det særlig viktig at samfun-

net har gode rettsregler og rettsgarantier som

sikrer mennesker med utviklingshemning mot

krenkelser, overgrep og tilfeldigheter. I et demo-

kratisk land som Norge finnes slike garantier, de

bygger på en grunnleggende ide om legalitets-

prinsippet. Det innebærer at enhver inngripen

overfor en borger skal være hjemlet i lov. I en lov

som er demokratisk behandlet og vedtatt. Det er

lover som gjør at alle norske barn må gå ti år på

skole, de kan ikke velge det bort. Det er norsk lov

som beskytter oss mot frihetsberøvelse og over-

grep. Å bruke tvang og makt overfor noen er i

utgangspunktet ikke tillatt. Lov om sosiale tje-

nester gjør i kapittel 4A noen unntak og da er

det viktig at vi snakker om det som unntak, ikke

som det alminnelige. «I de henvendelser og spørs-

mål vi får til oss må vi svært ofte begynne her,

begynne med å presisere at bruk av tvang og makt

i utgangspunktet ikke er tillatt overfor noen og at

dette også gjelder mennesker med utviklingshem-

ning» sier Holand.

Til slutt i innlegget legger Helene Holand og

Hedvik Ekberg frem helse og rehabiliterings pro-

sjektet: «Bedre når jeg er aktiv»

Et treårig rehabiliteringsprosjekt hvor
hovedmålet er å bidra til bedre livskvalitet
for mennesker med utviklingshemning
gjennom bevisstgjøring om betydningen av
kosthold og fysisk aktivitet. 

Ut fra dette er det definert følgende delmål: 

1)Øke praktisk kompetanse hos mennesker med
utviklingshemning om kosthold og fysisk
aktivitet i hverdagen. 

2)Øke støttepersonenes kompetanse ved å
konkretisere hvilken betydning kosthold og
fysisk aktivitet har for livskvaliteten til
mennesker med utviklingshemning. 

3)Kartlegge kulturelle, strukturelle og
holdningsmessige barrierer i systemet og hos
støttepersoner. 

4)Utvikle tiltak og organisering som har
individets behov og ønsker som
utgangspunkt.

Prosjektperiode: 2008–2010

Prosjektleder: Oddbjørn Johansen, Høyskolen

i Nord-Trøndelag, avd. Helsefag Namsos

Prosjektansvarlig: NFU Nord Trøndelag
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