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Hva er «normalt»?
Nille Hvinden åpnet sitt innlegg på konferansen med å sitere

Goethe: «Hvis du ser på et menneske slik det er, gjør du det dårligere

enn det er. Hvis du behandler et menneske som det kunne være, gjør

du det til hva det kan bli».

Våre holdninger bygger på kunnskap og erfaring. Da 6A kom,

førte det til mange fine diskusjoner i kommunene. Noe av disku-

sjonen gikk på hvordan det skulle se ut i leilighetene til psykisk

utviklingshemmede, eller hvor rent og ryddig det skulle være. På et

tidspunkt foreslo Hvinden at de kunne gå vi hjem til hver og en av

de som arbeidet i bofellesskapene, og se hvordan det så ut hjemme

hos dem. Det kan være støvdotter, søppel, hauger med skittentøy

og så videre hjemme hos noen og enhver, men diskusjonene vi får

ute i kommunene, ligger ofte på dette nivået. Det «normale» blir

lett sånn som vi helst ville hatt det, ikke sånn som de fleste av oss

har det. Det er heller ikke sikkert andre vil ha det sånn som vi

tenker er best.

Hva er farlig, og hva er bare dumt?
En annen diskusjon er hva som er farlig, og hva som kanskje bare

er litt dumt for den det gjelder. Med ansvarsreformen kom en ny

tid. Tidligere bodde de som hadde de største problemene, eller

mest avvikende atferd, på institusjon. Nå flyttet de ut i egen bolig.

Spørsmålet om hvordan vi skal forholde oss til mennesker som

gjør ting ovenfor seg selv og andre som ikke er forenelig med det

som oppfattes som vanlig, er vanskelig. Først og fremst er spørs-

målet hva som er vanlig. De fleste av oss gjør ting i løpet av livet

som er uforenlig med andre menneskers oppfatning av hva som er

«normalt» eller «riktig». Men noen har mindre evne til å forstå

«Mye å holde styr på!» 
Kommunens rolle i forhold til Kap 4A
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konsekvensene av sine handlinger, og mindre

evne til å kommunisere hvorfor det blir sånn.

Dette gjelder for eksempel de vi jobber med.

«Plunder og heft»
4A har ført til mye plunder og heft for kommu-

nene, sier Hvinden. Rutinene i forhold til enkelt-

vedtak er veldig detaljerte. Vedtakene beskrives i

minste detalj, om noen ting kan gjøre annerle-

des, beskrivelse av fysisk miljø, medisinske

spørsmål og så videre. Et av punktene er hva som

kunne vært gjort annerledes, om miljømessige

forhold kan endres, og så videre. Det skal alltid

diskuteres, men kommunene fikk en

kjempeoppgave.

Tiltakene utarbeides og vedtakene skrives på

tjenestestedet. Deretter går de til Hvinden som

faglig ansvarlig for tjenestene til de utviklings-

hemmede i kommunen, som ser etter at rutinene

er fulgt, alle opplysningene foreligger. Når alt er i

orden, sendes vedtaket videre til Fylkesmannen,

med kopi til de som skal ha det. Vi fatter vedtak.

Fylkesmannen overprøver. Vi søker

dispensasjon. Ingen vedtak i Lillehammer kom

uten dispensasjon. Kravene til kompetanse opp-

leves som veldig strenge. Eksempelvis skal alle

som skal utføre tiltakene navngis. Dette innebæ-

rer at personalbytte i perioden, krever ny

søknad. «Noen ganger tenker jeg at kravene til

dokumentasjon er formulert i samarbeid med

papirindustrien, og kanskje postverket», sier Hvin-

den. «Hvert vedtak sendes ut i minimum 4, kan-

skje 6–7 eksempler. Det blir tykke bunker, mye

papir og mye i porto.»

På Lillehammer er det fattet 4A vedtak for i alt

9 personer. Tiltakene varierer fra nedlegging til

ulike former for alarmer. Noen personer har

vedtak med flere tiltak, mens andre ikke har

vedtak lenger. De er ikke lenger nødvendig.

Hvinden nevner et tiltak som var vanskelig for

Fylkesmannen. Vedtaket omhandlet dress med

glidelås i ryggen. «Det gikk gjennom til slutt,» sier

Hvinden. «Det er ikke lov til å gå ute uten klær i

Norge, og om vinteren kan det rett og slett være

farlig. Av og til kan det være bedre å bli hindret i å

kle av seg, enn å måtte sitte hjemme.» I tillegg

leveres 4–5 enkeltmeldinger på 4–5 personer i

løpet av året. Ved gjentatte meldinger, vurderer

vi om vedtak er nødvendig. 

Merknad: manglende enkeltmeldinger
Ved et tilsyn, fikk vi avvik, eller merknad, på at vi

sender for få enkeltmeldinger. Det er nok sant for

flere enn oss. Noen ganger gjør vi ting som får

oss til å reflektere over hvor grensen går mellom

makt og tvang, og det som kan kalles naturlig

omsorg. Et eksempel var en av de intervjuede
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Nille Hvinden har gode eksempler på at saksbehandling -

sreglene fører til vel mye plunder og heft i kommunene.



som fortalte at hun ved et tilfelle hadde glemt å

gå på riktig side av en bruker, og vært nødt til å

gripe fatt i ham da han plutselig skjenet ut i

gaten. Det var ikke blitt skrevet enkeltmelding

etter denne episoden, noe som ble påpekt fra

Fylkesmannens side.

Hvinden presiserer at de synes det er fint å få

tilsynsbesøk: «Vi vil ses etter i kortene, få råd og

tilbakemeldinger, som vi så kan formidle videre til

de som leder og de som bestemmer.»

Mange steder er det for mange tjenesteytere,

opptil 20–25 ansatte rundt en bruker. Det strever

vi med, og tenker stadig andre løsninger som

«olje light» og så videre. 

Mangelfull opplæring er et problem
Hvinden mener det er generelt et problem at

personalet som skal arbeide i bofellesskap, får for

dårlig opplæring. Dette gjelder ikke de som

arbeider med 4A tiltak, men den generelle opp-

læringen til de som skal arbeide med utviklings-

hemmede. «Det er vanskelig å nå ut til alle som

arbeider i tjenestene til utviklingshemmede. 4A er

bare en av mange lover de skal lære. Ikke alle 3

åringer har dette på stell.» 

Kurs er dyre for kommune-Norge. Det er van-

skelig for personale å komme fra, dyrt å sende

folk på kurs, vanskelig å skaffe vikarer etc. Noen

av miljøterapeutene på Lillehammer har gått

sammen og etablert noe de kaller SIT, Sikkerhet i

tjenestene. Dette omfatter tre punkt av betydning

for å gode nok forhold rundt både tjenestemot-

takere og tjenesteyterne. 

• Refleksjon for å unngå bruk av makt og tvang 

• Sikre at personale er trent i å håndtere
utagerende atferd 

• Formidle kunnskap om området til de som
leder og bestemmer

Pårørende og 4A
Forholdet til pårørende er viktig, ikke minst i

forhold til 4A. Mange ting foreldre gjorde som

en selvfølge, har ikke vi hjemmel til å gjøre. For

noen faller dette vanskelig. Lille Ole får ikke tran

lenger. Mor tvang det i ham, vi har ikke lov.

Jo større vanskeligheter en bruker har, jo

større er sårheten for de som står nær. Det er

vondt å se problemstillinger så detaljert beskre-

vet som i et vedtak. Men enkeltmeldinger kan

nesten være vondere å få, de kommer gjerne

uforberedt. Kanskje det er en ide å ringe før en

sender brevet i posten? Enkelte pårørende ønsker

ikke kopi av tiltak eller enkeltmeldinger. Da får

de ikke det, hvis de da ikke er hjelpeverge i til-

legg. Hjelpeverge skal alltid ha kopi av vedtak og

enkeltmeldinger. De aller fleste har en pårørende

som hjelpeverge, foreldre eller søsken. Noen få

har advokat. I tillegg har Lillehammer kommu-

nene en betalt hjelpeverge i full stilling. I de til-

feller der familien ikke har hatt kontakt på lenge,

sendes heller ikke kopi av vedtak. Dette avtales

med Fylkesmannen på forhånd. 

Samarbeidet med habiliteringstjenesten og
Fylkesmannen 
Samarbeidet med habiliteringstjenesten er godt,

men at kapasitetsproblemet er påtakelig – og

økende. Nåløyet er blitt trangere. Det er lengre

ventetid i forhold til veiledning som ikke gjelder

4A, og større forventning om at kommunene

skal bruke egne ressurser på tvers av etater og

avdelinger. Problemet ide fleste steder er mulig-

hetene til å gjøre dette, frigjøre ressurser, gå på

tvers. Habiliteringstjenesten mangler også kom-

petanse på enkelte områder, og må inn kompe-

tanse utenfra. Dette fører til at det tar lengre tid å

få hjelp.

Også i forhold til Fylkesmannen opplever

Hvinden at de har et godt samarbeid. Tidligere
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hadde Fylkesmannens kontor ansatt en verne-

pleierkonsulent, nå er det en jurist som tar seg av

sakene. Men også her er det for liten kapasitet.

Ofte er det 4–5 mnd behandlingstid. Det er

heller ikke mye rom til veiledning i forhold til

kapittel 4A. Et eksempel som nevnes, er ønsket

om en temadag om 4A og rullestolbrukere, men

har ikke fått det til. Når du triller en person ut

som ikke vil, når er det tvang og når er det ikke? 

Utfordringer knyttet til omsorgen for utvik-
lingshemmede 
Det er noen utfordringer knyttet til omsorgen til

psykisk utviklingshemmede. Et av disse er vurde-

ringen tvang versus naturlig omsorg. Hvinden

refererer til et gruk av Piet Hein, der det heter at

« … et sundt seksualliv er det bedste middel mod

sportens fristelser». «Kanskje vi kan omskrive det i

forhold til 4A,» sier hun. «Kanskje er det sånn, at

et sunt og naturlig sskkjjøønnnnsslliivv ikke er så farlig? Jeg

stopper ofte venner som ikke ser seg for! – Og blir

selv stoppet, når jeg tråkker feil.»

En annen er prioriteringene en står overfor i

en travel hverdag, og økonomiske prioriteringer i

forhold til andre grupper. Et moment er små

stillinger, og mange tjenesteytere. Store stillinger

gjøres ofte om til terapeutstillinger, men vi har et

rekrutteringsproblem: det er vanskelig å få tak i,

og å beholde, dyktige fagfolk.
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Representant for Fylkesmannen i Oslo:
I forhold til dette med avvik etter at en har unnlatt
å sende inn melding etter at en måtte gripe inn.
Det er kanskje ikke alltid nødvendig å sende
 melding, men det kan være viktig også for etter-
tid, som dokumentasjon på hva som har skjedd.
Det er også viktig å innrømme feil. 

Nille Hvinden: Personalet kan faktisk holde, det
er i så fall en enkeltsak. Skjer dette flere ganger,
må det fattes vedtak. 

Mor: At tiltakene har for mange sider, er ikke vår
opplevelse. En annen ting er hva man kan gjøre i
det daglige for å unngå eller begrense bruk av
tvang og makt. Hva med å bruke video, så har
en sjanse til å lære av de feil en gjør i sitt

arbeid? Min opplevelse er at personale vegrer
seg, de liker ikke se seg selv dumme seg ut. Jeg
har selv prøvd det, i en situasjon jeg trodde var
tilrettelagt for min sønn. Det var uhyre nyttig.
 Situasjonen viste seg å ikke være lagt til rette i
det hele tatt. Når det gjelder hjelpeverger, så de
tidligere bare på økonomi. I dag ser de på
trygghet i sin alminnelighet. Mye blir ikke sendt,
å skrive meldingene tar for lang tid, personalet er
redd for å gjøre feil og så videre.. 

Virksomhetsleder, Sørum kommunene: 
At vedtakene også går via oss, er en ekstra
 sikkerhet. Vi kan gå inn på et tidligere tidspunkt
og gjøre mindre inngripende vedtak. 

Innspill fra salen


