
Individuell plan har vært ett av flere tema på fem regionale konfe-

ranser om selvbestemmelse og brukermedvirkning for personer

med utviklingshemning. Konferansene er gjennomført i regi av

Prosjekt Selvbestemmelse med det mål å formidle eksempler på

hvordan selvbestemmelse og brukermedvirkning kan ivaretas.

Denne artikkelen bygger på egne erfaringer fra individuelt plan -

arbeid og er en sammenfatning av foredragene jeg har holdt på

regionskonferansene. Fokuset for foredragene har vært refleksjon

over forhold i planarbeidet som kan fremme medvirkning og inn-

flytelse fra personen som skal ha individuell plan.

Ambisjoner

Veileder til forskrift om individuell plan (2007)1 fremhever indivi-

duell plan som verktøy for samhandling i samarbeidet mellom de

som yter tjenester og de som har behov for langvarige og koordi-

nerte tjenester, uavhengig av diagnose. Personen som planen

omhandler skal delta i planarbeidet på en slik måte at retten til

medvirkning og innflytelse ivaretas. Ofte er det slik at dess alvorli-

gere utviklingshemningen er, jo flere faginstanser og fagpersoner

er involvert i arbeidet rundt den utviklingshemmede. Ambisjonen

med verktøyet individuell plan er å bedre samhandlingen med den

det gjelder i den hensikt å få et individuelt tilpasset hjelpetilbud. 

En individuell plan skal være en personlig plan, og samtidig en

overordnet plan, til forskjell fra planer som utarbeides for å kon-

kretisere et bestemt tjenestetilbud. Personen det gjelder har rett til,
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og oppfordres til å delta aktivt i, å beskrive behov

for tjenester, ønsker og mål som er viktig for per-

sonen selv i hverdagen og fremtiden. Retten til

medvirkning er hjemlet i forskrift for individuell

plan (§4)2 og i lov om pasientrettigheter (§3)3.

Det skal sikre at den personen planen utarbeides

for får innflytelse i planarbeidet, og føre til at

tjenestetilbudet bygger på personens behov og

ressurser. Arbeidsprosessen med individuell plan

skal således styrke personenes selvbestemmelse

og bidra til større trygghet og forutsigbarhet

(NOU 2004:18)4 i møte med fagpersoner i hjel-

peapparatet.

Medvirkning

Medvirkning defineres på mange måter i litteratu-

ren. Begrepet medvirkning er nært knyttet til ord

som deltagelse, innflytelse og medbestemmelse. 

I ordet ligger det en aktivitet - man virker med – 

i forhold til noen. Begrepet er således knyttet til

relasjon. Relasjonelt perspektiv på medvirkning

vil i individuelt planarbeid innebære et fokus på

planprosessen til forskjell fra å ha fokus på det fer-

dige planproduktet. Personer som har en utvik-

lingshemning vil ikke alltid hevde sin rett til med-

virkning. De er i varierende grad avhengig av at

det legges til rette for dette. Fagpersoners bevisst-

het om forhold som kan bidra til å hemme eller

fremme muligheten til selv å uttrykke ønsker og

behov i planprosessen, vil være avgjørende for å

lykkes med en slik tilrettelegging.

Hensyn til alder og utviklingsnivå

Forventning til medvirkning fra den som har en

utviklingshemning, generelt sett og i plan arbeid,

er et komplisert tema. Hensyn til alder og utvik-

lingsnivå må naturlig nok være avgjørende for

hvilke krav som kan stilles til selvstendighet når

det gjelder å fremme egne synspunkt, og ikke

minst når det gjelder synspunkt på egne

omsorgsbehov. 

Personer som ikke har utviklingshemming har

utviklet sine evner til medvirkning, og til å ta

selvstendige valg, gjennom gradvis å ta ansvar

for beslutninger i hverdagens aktiviteter i takt

med mestring av ulike oppgaver. I en tid med

mange valgmuligheter er dette et utviklings -

område som er komplisert for de fleste. Mange

forhold kan virke inn på hvilke valg vi tar:

 interesser, engasjement og følelser kan drive 

oss i en retning, mens fornuft, gruppepress,

 forvent ninger fra foreldre og andre kan føre oss i

andre retninger. 

Å ha en utviklingshemning innebærer også å

ha lærehemming, med den følge at det å lære tar

lenger tid. Et problem mange opplever er også at

det som er lært i en situasjon er vanskelig å over-

føre til en annen situasjon. Det gir både den som

har utviklingshemning og omgivelser noen

utfordringer ut over det vanlige når det gjelder å

lære å ta selvstendige valg. 

Unge mennesker vil naturlig også være mer

avhengig av hjelp fra foreldre og andre til 

å forstå konsekvenser av valg, få råd og vei -

ledning og noen ganger klar grensesetting.

Utviklingshemning innebærer for mange 

også vansker med å uttrykke seg. Når med -

virkning skal bygge på samhandling som ikke

bare baserer seg på ord, utfordres fagpersoners

evne til å forstå og gjøre seg forstått i enda 

større grad. 
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«Tenke sjæl»

Per Lorentzen (2007)5 gjør et poeng av at det er

hensiktsmessig å skille mellom det å bli styrt av

andre versus det å ha en sunn avhengighet til

andre. En autonom person karakteriseres ofte

som å kunne tenke selv. Med referanse til Trond

Viggo Torgersen sin kjente sang «tenke sjæl» sier

Lorentzen at å tenke selv ikke nødvendigvis inne-

bærer å avskjære seg fra all ytre påvirkning og

avhengighet til andre. Å tenke selv, sier han, base-

rer seg ofte på å kunne tenke innenfor et felles-

skap med andre som tenker selv på en kvalitativt

god måte. Forutsetningen for en slik tenkning er

kommunikasjon som igjen er forankret i en felles

bedømming og vurdering av virkeligheten. Det å

stole på og ha tillit til andre uten at evnen til å

tenke selv blir skadelidende, er grunnleggende i et

slikt felleskap. Lorentzen sier videre at glede over

livet reduseres om vi opplever å bli styrt av andre,

eller om vi opplever at andre har trukket opp

rammene for våre handlingsvalg og muligheter,

uten at vi selv har vært med å påvirke og si oss

enige i rammene og forstår behovet for dem. 

Forventninger til fagfolk om å tilrettelegge for

at personer selv har mer styring og påvirkning i

eget liv gir mange utfordringer.  En dimensjon er

å være opptatt av at personen faktisk får styring

over ting som oppfattes som viktig for vedkom-

mende selv (Selboe, Bollingmo og Ellingsen,

2005).6 Medvirkning innebærer derfor ikke å

utnytte enhver situasjon til å stille personen

overfor det å ta valg. Å mene noe om alt til

enhver tid, vil bli en slitsom måte å samhandle

på.  Ivaretakelse av medvirkning innebærer evne

til å forstå den andres virkelighet, og sette seg

selv, egne interesser og overbevisning til side, og

være nærværende og engasjert for den andre.

Dette krever både ærlighet, utholdenhet og mot,

og ikke minst selvinnsikt i hva som kan utgjøre

et hinder i å se den andres behov (Lorentzen

2007). Medvirkning bør derfor ikke bli et nytt

målrettet utviklingsområde som fagfolk kan

«kurse» seg til, men inngå som en naturlig del av

samhandling med andre og refleksjon over

yrkesutøvelsen. 

Medvirke gjennom kropp 
og følelsesuttrykk

De fleste mennesker kommuniserer med hjelp av

ord, men mange personer med utviklingshem-

ning bruker også ulike tegnsystem som hjelpe-

kommunikasjon, eller kommunikasjonshjelpe-

midler som peketavler eller snakkemaskin. Andre

uttrykker sine erfaringer og opplevelser gjennom

kroppsuttrykk/-handling. Hvordan budskap blir

oppfattet, er ikke bare avhengig av ordene eller

kroppsspråket og andre nonverbale uttrykksfor-

mer, men også av hva slags forhold det er mellom

dem som kommuniserer. Hvordan budskapet

oppfattes vil da også avhenge av vår evne til å eta-

blere god kontakt, noe som igjen kan betraktes

som forutsetning for å utvikle en god relasjon.

Vilje til å bygge gode relasjoner er en sentral for-

utsetning for å lage en plan som kan karakterise-

res som personens egen plan. Mange ord kan

bidra til å betegne en god relasjon. I denne

sammenheng vil jeg trekke fram ordet anerkjen-

nelse, fordi møte med mennesker som gir oss

anerkjennelse bidrar til å gi oss en god selvfølelse.

Det er lettere å uttrykke sine ønsker og behov i en

relasjon som gjenspeiler anerkjennelse, og der

personens ressurser og muligheter får oppmerk-

somhet. Å etablere en god relasjon krever tilste-

deværelse, det krever tid og engasjement i bud-

skapet den andre uttrykker. Et slikt engasjement i
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den andres livsverden handler om å se og løfte

fram det som oppleves som meningsfylt og

betydningsfylt for den andre. 

Hos Sørensen (2006:14) 7 har jeg hentet en

fortelling om Karen og Kim som kan illustrere

kommunikasjon og samhandling basert på

kroppslige uttrykk. Karen forteller om sitt sam-

spill med Kim, et samspill der kroppslige uttrykk

får være gjeldende for hvordan de forholder seg

til hverandre. Karen fortolker Kim sin væremåte

og konteksten samspillet foregår i, og lar fortolk-

ningen være avgjørende for hvordan hun forstår

og forholder seg til ham. Karen forteller: 

Jeg aksepterer at Kim vil at alle blomstene skal stå
samlet på venstre side av vinduet. Jeg aksepterer at
jeg skal holde hendene og utføre et bestemt håndri-
tual, som han styrer, før han slipper meg.

Jeg aksepterer, at han skal gå sist ut av døren og
smekke den igjen på en bestemt måte før han blir
med meg ut på en aktivitet, eller i det hele tatt for-
later rommet.

Jeg aksepterer det, fordi jeg vet, at det skaper en
masse kaos i hodet hans hvis jeg prøver å forhindre
han i det. Det er jo hans måte å be om hjelp til å
overskue sin verden….

Fordi jeg aksepterer denne delen av han, blir det
mye mindre maktpåliggende, og noen dager nesten
uviktig for ham, for så å vende tilbake med fornyet
styrke ved nye personer eller gjester, eller hvis han
møter noen, som har vanskeligheter med å aksep-
tere hans ritualer – fordi da vender jo usikkerheten
tilbake for en stund.

Ved at jeg er anerkjennende i samvær med ham blir
vårt samvær mer avslappet og jeg blir lettere å være
sammen med, konflikter blir forebygget. Han kan
være seg selv, han kan bruke sine ritualer til en
positiv kommunikasjon. Han får energi og over-
skudd til å bli med ut i verden, og ritualene blir
mindre viktig for ham i takt med at sikkerheten blir
større. (Fortellingen er fritt oversatt til norsk)

Fortellingen er vel først og fremst et eksempel på

samhandling i dagliglivet, og i første omgang

ikke et eksempel som assosieres til individuelt

planarbeid. Men den varhet og engasjement som

Karen formidler for Kim sin måte å kommuni-

sere sin opplevelse av situasjoner, vil være avgjø-

rende for å kunne lage en individuell plan med

et innhold som fanger Kim sine behov. Individu-

ell plan er et verktøy som ender opp med et

dokument som beskriver personens mål med

ord som personer med alvorlig utviklingshem-

ning vanskelig vil kunne forholde seg til. Da blir

det avgjørende at nære omsorgspersoner evner å

tale denne personen sine interesser, og slik kan

bidra til en funksjonell plan for den det gjelder.

Utfordringen for Karen i et planarbeid, ville være

å beskrive gode måter å være sammen med Kim

på. Slik kan hennes erfaring bidra til å skape

mening og sammenheng for Kims samhandling

med andre hjelpere i hverdagen.

Når ikke alt er bare solskinn…

Mer vekt på medvirkning i helse og sosialtjenes-

tene har gitt fagpersonen en annen rolle enn det

som har vært tradisjonelt. Medvirkning utfor-

drer fagpersonen til å stille sin fagkunnskap til

rådighet for å kunne drøfte mulige valg. Det

duker for at det kan oppstå uenighet om hva

som kan være den beste løsningen. Å gi perso-

nen med utviklingshemning innflytelse og

mulighet til å bestemme selv, kan føre til at ved-

kommende tar valg som fagpersonen, eller pårø-

rende, ikke er enige i. Var alle enige om alt ville

det ikke være nødvendig å snakke om medvirk-

ning. Medvirkning gir en mulighet til å synlig-

gjøre uenighet, mulighet for å finne fram til
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felles løsninger, eller mulighet til å erkjenne

uenighet og komme fram til spilleregler for sam-

handling på de premissene. 

Å bestemme selv dreier seg ikke bare om van-

skelige og krevende valg når det gjelder de store

spørsmålene i livet. I samtaler om selvbestem-

melse og medvirkning både med fagpersoner og

personer med utviklingshemning, er min erfa-

ring at det fort kommer fram konflikter knyttet

til ulike vurderinger av risiko når personen med

utviklingshemning skal bestemme selv i hver-

dagslivets aktiviteter. Det være seg konflikter

knyttet til spørsmål om når en skal være hjemme

igjen lørdagskvelden, når og hvordan oppvasken

skal gjøres, hvor mye kaffe eller snop som kan

fortæres osv. Risiko som knytter seg til

opplevelsen fagpersoner eller pårørende kan ha

av faren for at vedkommende kan komme til

skade. Strand (2008)8 sa i sitt innlegg «å

bestemme i eget liv» på regionskonferansen i

nord, at hun ønsket å bestemme selv over sine

saker og utstyr, hvem hun ønsket å ringe til på

mobilen, over sin egen kropp, kosthold, helse og

sunnhet. Samtidig er hun åpen og sier at hun

trenger hjelp til økonomi, framtidsplaner, reiser,

matlaging m.m. Hun fremhever at det er viktig

for henne å oppleve at det ikke er risiko forbun-

det med å gi hjelperne hennes tillit til å hjelpe

henne i avgjørelser hun trenger hjelp til. For å få

fram betydningen av tillit til andre bruker hun

ord som: å stole på, vise respekt for, vise kjærlig-

het og omsorg for hverandre. Kanskje det reflek-

terer en annen type risiko, en risiko for fare for

en inngripen utover det som er ønsket? 

Individuelt planarbeid vil nødvendigvis også

handle om å snakke om slike forhold som nevnt

her, og som av mange kan oppleves vanskelig å få

til samtaler om. De vansker utviklingshemning

fører med seg, innebærer avhengighet til andre i

større eller mindre grad. Det er ikke vanskelig å

forstå at det gir noen utfordringer for samhand-

ling det er nødvendig å avklare. Å legge vekt på å

få fram personens egne drømmer og mål for sitt

liv, vil kanskje også gjøre det lettere for fagperso-

nen å komme med faglige råd og veiledning. I

alle fall vil det gjøre det enklere å skille mellom

personens egne drømmer og mål for sin livssitua-

sjon og profesjonenes faglige vurderinger og råd.

Individuelt planarbeid gir en mulighet til å ta

opp tema og spørsmål knyttet til den enkeltes

vurdering av hva som er viktig for seg og samtale

om ulike risikoer knyttet til det å bestemme selv.

Strand (2008) påpekte i sitt innlegg at hun selv

ville bestemme når hun vil vise sin langmodighet,

som hun uttrykte det. Om jeg oppfattet henne

rett, var det en måte å uttrykke at det krever noe

ut over tålmodighet av henne. Kanskje tenkte

hun på at selvbestemmelse krever evne til å være

overbærende lenge? Kanskje var det et utrykk for

at det ikke alltid er så lett å hevde sine synspunkt?

Tålmodighet bør vi alle ha med hverandre, la oss

håpe at individuelt planarbeid ikke stiller lang-

modigheten på for stor prøve. 

Faser i planprosessen

Veileder for individuell plan (2007:25) 9 beskri-

ver en mulig struktur for, eller fasene, i planpro-

sessen. Det påpekes at fasene som beskrives er en

grunnstruktur som er åpen for individuell varia-

sjon. Skjematisk kan faser i planprosessen fram-

stilles som i figur 1 på neste side.

Ord som tillit, lydhørhet, åpenhet og informa-

sjon og i større grad å gjøre ting i sammen, til for-
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skjell fra å gjøre ting for, kan være ord som gir

føringer for måter å samhandle på som bidrar til å

fremme medvirkning i planprosessen. Etablering

av tillitsforhold mellom de involverte parter i

planarbeidet er grunnleggende for kommunika-

sjon og dialog i arbeidsprosessen. Avgjørende for

å få til dette i praksis er ofte samhandlingskvalite-

ter som tid og tilgjengelighet for hverandre. Dette

står ofte i motsetning til krav om effektivitet i tje-

nesteyting. Lydhørhet handler om en varhet hos

fagpersonen for hva den andre uttrykker. Fagper-

sonene har også et ansvar for å bidra til åpenhet

om / gi informasjon om tjenestetilbud, på en for-

ståelig måte.  Å trekke den som skal ha individuell

plan med i arbeidet er en forutsetning for å kunne

ha innflytelse i planarbeidet og i det hele tatt for å

kunne bestemme noe selv.

Planprosessen starter ofte med en innledende

samtale. Ofte er behovet for personen som skal

ha en plan å vite mer nøyaktig hva en individuell

plan er, hvordan arbeidet med å utarbeide en

individuell plan foregår, hvem som er aktuelle å

samarbeide med og ikke minst avklare forvent-

ninger til de ulike samarbeidspartnerne. Med

bakgrunn i denne informasjonen innhentes

samtykke. Ordningen med individuell plan er

frivillig. Frivilligheten er ment å øke selvbestem-

melsen til den enkelte, derfor forutsetter arbeidet

med individuell plan samtykke fra den planen

omhandler. Informert samtykke kan f. eks inne-

bære:

• Informasjon om hva individuell plan er

• Hvem som skal involveres i arbeidet
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• Hvilken informasjon som skal utveksles 

• Informasjon om retten til å trekke samtykke
tilbake.

Om personen det skal lages plan for ikke kan

forstå, eller synes det er vanskelig å vite hva sam-

tykke innebærer, har de nærmeste (pårørende

og/eller hjelpeverge) rett til å medvirke sammen

med den som skal ha individuell plan. For barn

gjelder det at foreldre samtykker. Det hinder

likevel ikke barn og unge å delta i utformingen

av sin individuelle plan. 

I kartleggingsfasen er utfordringen å

samhandle med personen det gjelder på en slik

måte at en fanger opp personens egne drømmer

og mål. Kunsten er å stille gode spørsmål, og ikke

minst å kunne vente på gode svar.  Samtalens

kunst, enten den nå føres ved hjelp av ord eller

andre kommunikasjonsformer, blir et viktig

verktøy i kartleggingsarbeidet i tillegg til mer

spesifikke utredningsmetoder som fagpersoner

kan bistå med når det er behov for det.

Med bakgrunn i kartlegging er neste fase å

settemål. Individuell plan er en overordnet plan,

det vil si at målene i den individuelle planen har

betydning for alle tjenesteområdene personen

mottar tjenester fra. Fagfolk er fortrolige i

bruken av termer som mål og delmål, men de

fleste av oss tenker ikke målsettinger for/ eller

setter oss presise mål i dagliglivet. Derfor er det

ikke lett å redegjøre for egne mål. Kanskje er det

lettere å finne fram til mål om en spør personen

det gjelder hva han/hun synes er viktig å få gjort,

aktiviteter vedkommende opplever som viktige i

dagliglivet. Et slikt utgangspunkt kan gjøre det

lettere å finne fram til betydningsfulle mål for

personen, og ikke mål for faglig innsats.

Koordinering og avklaring med de ulike tjene-

steinstanser er en viktig del av planarbeidet. Alle

tjenesteinstanser skal kjenne til personens mål

og samarbeide med den det gjelder om hvordan

målene best kan realiseres. 

Planprosessen er i figuren over tegnet som en

sirkel for å illustrere at planprosessen bør være

en dynamisk prosess og at en individuell plan er

et levende dokument. Ingenting forblir slik det

alltid har vært, eller som et ordtak sier: «foran-

dring er da det eneste tegn på at man er levende».
Om planen skal bli et levende dokument må den

evalueres og justeres med bakgrunn i personens

egne erfaringer. For at planarbeidet skal få

betydning i hverdagslivet må utarbeidelsen 

bygge på kommunikasjon og dialog med den 

det gjelder. Uten et slikt utgangspunkt vil  

plan arbeidet kun bli en dokumentasjon på at

jobben er gjort, og bli et stykke papir som ligger 

i skrivebordsskuffa. 

Mange kommuner har laget maler og

retningslinjer for individuell plan. Ellingsen

Aune (2007)10 påpeker noen motsetningsfylte

forhold i hvordan det som kan oppfattes som

kommunes standard for IP arbeidet, kan virke

inn på hvordan en møter den som skal ha en

individuell plan. På den ene siden er idealet å

møte personen som har behov for individuell

plan som et helt og unikt menneske. Hensikten

er å få vite mer om personens behov, og på den

måten få et grunnlag for et bedre tilpasset tjenes-

tetilbud. På den andre siden kan ferdig utarbei-

dete maler for planarbeidet innebære at fagfol-

kene innretter sin framgangsmåte etter det. Uten

bevissthet om, og kritisk å forholde seg til hvil-

ken forforståelse fastlagte maler og retningslinjer
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Ellingsen Aune og Ellen Saur [red.]: Dialogiske perspektiver: når vi er forskjellige Universitetsforlaget

11 Les mer om koordinatorrollen i: 

Evaluering av «Best på tvers»: et kompetanseprogram for utvikling og implementering av ansvarsgruppe og individuell plan / Inga-Karin Ellingsen Aune, 2006.

Thommesen, Normann, Sandvin: Individuell plan. Et sesam, sesam? Kommuneforlaget 2003



vil gi for hvordan en planprosess skal forløpe,

kan det lett føre til en standardisering som står i

motsetning til målet om individualisering.

Organisering av planarbeidet

Det settes ofte et likhetstegn mellom individuell

plan og ansvarsgruppe. Det er ikke uvanlig at

ansvarsgruppen er ansvarlig for utarbeidelsen av

individuell plan, men ikke alltid. En

ansvarsgruppe er en samarbeidsgruppe som ofte

er satt sammen av fagpersoner, personen

ansvarsgruppen er opprettet for og pårørende.

Arbeidet i en ansvarsgruppe skal sikre tverrfag-

lighet, samarbeid, informasjonsflyt og koordine-

ring. Det er en beskrivelse som er sammenfal-

lende med mål for individuell plan og kan være

forklaringen på at det er en kobling mellom

ansvarsgruppe og individuell plan. 

I en ansvarsgruppe/plangruppe er det en som

har rolle som koordinator. Koordinator er en

betegnelse som ofte brukes om den tjenesteyter

som har hovedansvar for oppfølging av den som

skal ha individuell plan. Koordinatoren betegnes

av flere som en krumtapp i individuelt planar-

beid, og bør derfor innehas av en person som

den enkelte eller familien har god kontakt og

samarbeid med.11 Personen planen skal utarbei-

des for bør derfor påvirke valget av koordinator.

Koordinator skal sikre at personen det planleg-

ges for får informasjon og mulighet til deltagelse

og innflytelse i arbeidet med å utarbeide planen,

og sikre god framdrift i planarbeidet. 

Arbeidsformen i en ansvarsgruppe baserer seg

mye på møter. Det er ikke vanskelig å forestille seg

at en person som har utviklingshemning kan

oppleve ansvarsgruppemøtene overveldende. Min

egen erfaring fra individuelt planarbeid er at noen

personer med utviklingshemning føler ubehag

med å være med i slike sammenhenger, og velger

heller at hjelpeverge/pårørende skal tale deres sak

på møter. Mange fagfolk samlet kan lett føre til en

føler seg «liten» og litt brydd over å si noe om sine

egne behov. Mange folk samlet på et møte kan

også gjøre det vanskelig å la alle få komme til

orde, jo flere som skal snakke, jo mindre tid blir

det til å høre på personens egen opplevelse av hva

som er viktig i hans/hennes situasjon. 

Tilrettelegging for medvirkning i planarbeidet

krever bevissthet og innsikt i den maktulikhet

som eksisterer mellom personen med utviklings-

hemning, pårørende og fagpersoner. Om ikke

møter er den formen som gir personen best

anledning til å medvirke og ha innflytelse i plan-

prosessen må en vurdere andre samarbeidsfor-

mer. Kanskje kan fokus på personens medvirk-

ning basert på samhandling i dagliglivets

gjøremål være en annen måte å ha dialog om

individuell plan på?  Kanskje kan det, for noen

personer med utviklingshemning, i større grad

være en samhandling på personens premisser

som gir koordinator mulighet til å bli kjent med

personens virkelighet på en naturlig måte?

Om det likevel er behov for møter underveis i

planarbeidet kan det være nyttig å vurdere hvor-

dan møtene kan forberedes og ledes i samarbeid

med personen det gjelder. Vurderinger som: kan

personen det skal lages plan for trekkes inn i

arbeidet med planleggingen av møtet ved å sam-

arbeide med koordinator om hvilke saker som

skal tas opp og hva som skal formidles? Erfaring

viser at det fører til en annen beredskap for å

være aktiv og til å fremme egne synspunkt på

møtene. Avgjørende for å forstå hva som skjer på

møtene er at det gjøres oppsummeringer og

konkretiseringer av det som bestemmes, og at

det legges vekt på å bruke hverdagsord som per-

sonen forstår. Det er også et poeng å vurdere å

bruke telefon, e-post og mer uformell møteform

som alternativ til noen av ansvarsgruppemøtene.
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Det vil også kunne gjøre det enklere å sam -

arbeide med personen selv. Koordinator for

planarbeidet kan trekke personen det gjelder

med på mange vis, det viktigste er å få arbeidet

til å fungere. Åpenhet for å se flere måter å sam-

handle og samarbeide med personen det lages

individuell plan for, gir også flere mulig heter til å

ivareta medvirkning og gi personen innflytelse i

planprosessen. Det finnes ikke en måte å lage

individuell plan på, men mange! 

Lære av hverandre

Medvirkning, slik det er framstilt her, bygger på

det syn at medvirkning ikke kan forstås instru-

mentelt, som noe som kan måles og veies. Med-

virkning, i denne sammenheng, handler om hva

som vektlegges i samhandling mellom den som

skal ha en individuell plan og de fagfolkene som

er involvert i planarbeidet. Medvirkning handler

om å gi den utviklingshemmede innflytelse og

mulighet til å påvirke det som skjer i plan -

arbeidet. Det innebærer å ta den utviklingshem-

medes perspektiv i den daglige samhandlingen,

for i neste omgang å respektere dette perspektiv

og de uttrykksformer denne personen har.

For at verktøyet individuell plan skal bli et

verktøy for bedre samhandling, slik offentlige

dokumenter uttrykker ambisjon om, er det

behov for større åpenhet og diskusjon om bruk

av verktøyet. I en slik diskusjon bør en tilstrebe å

høre og å lære av personer med utviklingshem-

ning sine egne erfaringer.  Sammen kan fagfolk

og personer som har utviklingshemning utveksle

erfaringer og eksempler på samhandling som

fremmer medvirkning og innflytelse fra perso-

nen i planarbeidet. Slik har regionskonferansene

hatt betydning, for der har utviklingshemmende

selv formidlet sine erfaringer i møte med hjelpe-

apparatet, og fagfolk har sett og hørt!
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