
Prosjekt Selvbestemmelse er den offisielle tittelen
på dette prosjektet, men arbeidstittelen er: 
Implementering av retten til selvbestemmelse og
brukermedvikning for utviklingshemmede. 

Prosjektet startet i 2003 og har støtte til drift ut 2008. 

Kunnskap om selvbestemmelse og brukermedvirkning repre-

senterer et bredt og sammensatt felt. Det spenner fra rent juridiske

bestemmelser og prinsipper, via mer utviklingsmessige og essensi-

elle spørsmål til, helt konkrete spørsmål om hvordan og i hvilken

grad selvbestemmelse og brukermedvirkning kan gjennomføres

for personer med utviklingshemning. Prosjekt Selvbestemmelse

har bidratt med spredning av slik kunnskap gjennom ulike faser av

arbeidet i prosjektet.

Før 2003 ble det gjort et kartleggingsarbeid som munnet ut i

rapporten: «Brukermedvirkning og psykisk utviklingshemming». 

Andre fase handlet om å utvikle noen konkrete prinsipper og

verktøy for selvbestemmelse: Dette arbeidet munnet ut i «Grunn-

lagsdokument for utarbeidelse av standarder for selvbestemmelse –

prinsipper for selvbestemmelse».

Tredje fase har hatt fokus på implementering av prinsippene.

Formål

Hensikten med prosjektet er å utvikle en prosess i fagfeltet som

fører mot at utviklingshemmede kan oppleve reell mulighet til

selvbestemmelse og brukermedvirkning. Målet er å formidle det
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juridiske og verdimessige grunnlaget for denne

retten, en formidling som bygger på gode eksem-

pler. Her vil faglige tilnærminger og eksempler

på hvordan selvbestemmelse og brukermedvirk-

ning praktiseres, være sentrale. Eksempler på at

selvbestemmelse og brukermedvirkning ikke

bare er mulig, men en nødvendig vei å gå for å

oppnå intensjoner om gode levekår, livskvalitet

og inkludering for utviklingshemmede. Prosjek-

tet vil gjennom lokale og regionale nettverks -

samlinger bidra til en slik formidling rettet mot

sentrale politikere, ledere og fagpersoner fra

helse- og sosialsektoren og personer med

 utviklingshemning.

To fokus

Prosjekt Selvbestemmelse har to fokus: selv -

bestemmelse og brukermedvirkning. Selv bestem -

melse er et begrep som inngår i beskrivelser som

omhandler retten til å styre sitt eget liv. Bruker-

medvirkning er et begrep som nyttes om den

demokratiske retten man har til å utale seg på

vegne av en gruppe brukere om spørsmål innen-

for offentlig politikk, styring og forvaltning. 

Det har vært et poeng å skille mellom disse

begrepene. Vi har ment at blanding av begrepet

selvbestemmelse og brukermedvikning kan

svekke den enkeltes rett til selvbestemmelse,

fordi selvbestemmelse strekker seg lenger, og i 

en annen retning enn brukermedvirkning. Til-

svarende kan betydningen av brukermedvikning

i demokratiske prosesser reduseres om man

anser brukermedvirkning som ivaretatt gjennom

medvirkning i saker som gjelder enkeltpersoner.

Det er tanken bak å gjøre et skille mellom 

selvbestemmelse og brukermedvirkning til et

skille mellom medvirkning på individ- og

 systemnivå.

Finansiering og organisering

Prosjektet er finansiert av Sosial- og helsedirek-

toratet, og organisert gjennom stiftelsen SOR.

Prosjektet er organisert i kommunale og fem

regionale nettverk. Nær 200 nettverksmed -

arbeidere fra hele landet har etter hvert latt seg

involvere i prosjektet. 

Nettside

Prosjektets nettadresse er:

www.prosjektselvbestemmelse.no 

Visjonen har vært å utvikle en nettside som kan

være en ressursside for temaet selvbestemmelse

og brukermedvirkning.

Formålet med nettsiden er:

• å formidle eksempler på hvordan det arbeides
med å tilrettelegge for selvbestemmelse og
brukermedvirkning

• å formidle aktivitet og hendelser i prosjektet

• å løfte fram de «gode eksemplene».

Arbeidsområder i prosjektet

Prosjektet har tre sentrale arbeidsområder: 

1. Brukerråd
Dette arbeidsområde har fokus på: Hvilke
ordninger finnes rundt om? Hvordan sikre at
utviklingshemmede får anledning til å
kvalifisere seg for oppgavene brukerråd
arbeider med? Hvordan organiseres
brukerråd? Hvordan sikre at de saker
utviklingshemmede selv er opptatt av, skal nå
fram i beslutningsprosessene?

2. Ansvarsgrupper
I dette arbeidsområdet er det fokus på hvilken
rolle ansvarsgrupper spiller blant annet i
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forbindelse med utarbeidelse av individuelle
planer, hvordan slike grupper åpner for at den
enkelte får bestemme selv, og hvordan
selvbestemmelse eventuelt kan vurderes og
graderes.

Brukerundersøkelser
Dette arbeidsområdet har fokus på hvordan
brukerundersøkelser kan utformes slik at
utviklingshemmede kan forstå og besvare
spørsmålene. 

Noen felles fokus i de tre arbeidsområdene:

Gode samtaler

Hvordan kan man skape betingelser for å få til

«gode samtaler» med personer med utviklings-

hemning? Slike samtaler vil i så fall bygge på

dialog, der personens egne ønsker og behov kan

settes i fokus.

Samtykkekompetanse

Funksjonsvansker som følger utviklingshemning

fører til at samtykkekompetansen kan være redu-

sert i større eller mindre grad. Hvordan sikre at

den enkelte sitter med informasjon som bidrar til

at han eller hun kan fatte et informert samtykke?

Utfordringen ligger i å synliggjøre gode eksempler

på hvordan en kan forholde seg til utfordringen å

tilstrebe informert samtykke i praksis. 

Prinsipper for selvbestemmelse

Det ble etablert en arbeidsgruppe med

utviklingshemmede representanter, tillitsvalgte

fra NFU, ansatte fra kommune og stat, og

 prosjektleder (den gang Karl Elling Ellingsen).

Gruppen kom fram til følgende prinsipper som

du kan bli mer kjent med på nettsiden:

www.prosjektselvbestemmelse.no

Hovedbudskapet fra arbeidsgruppen var: Den

aller viktigste forutsetningen for å sikre selvbe-

stemmelse er at man tar seg god tid til å lytte til

hverandre, og til å bli kjent med den det gjelder.

Prinsippene bygger på en prosess bygd opp

rundt:

• Å se – og bli sett 

• Å høre – og bli hørt 

• Å kjenne – og bli kjent 

• Å hjelpe – og bli hjulpet 

• Å respektere – og bli respektert 

• Å forstå – og bli forstått 

Målet er å skape trygghet og forståelse. Respekt i

ord og handling kan være en konkret måte å vise

at vi alle er like mye verdt, og et godt grunnlag

for samarbeid. Medvirkning, selvbestemmelse og

ivaretakelse av interesser og behov kan ses

som grunnleggende forutsetninger

for menneskerettigheter og menneskeverd.

Tanker om betydningen av 
Prosjekt Selvbestemmelse

Alle tilbakemeldinger fra prosjektets lokale nett-

verksamlinger og regionale konferanser, tyder på

at prosjektet har hatt betydning, både når det

gjelder kunnskapsutvikling og påvirkning i

feltet. Mye tyder på at særlig arbeidet med konfe-

ransene både har initiert og fått fram eksempler

på hvordan selvbestemmelse og brukermedvirk-

ning kan ivaretas. Det er gledelig. Eksempler har

den kraft i seg at de stimulerer til refleksjon over

praksis, ikke for å kopiere, men som inspirasjon

til refleksjon over egen og andres praksis.

Vi vet at flere forhold gjør selvbestemmelse og

brukermedvirkning for utviklingshemmede sår-

bart, både på system- og individnivå. Ivaretakelse

av retten til selvbestemmelse og brukermedvirk-
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ning for utviklingshemmede er i stor grad

avhenging av omgivelsenes respekt for denne

retten. Selvbestemmelse og brukermedvirkning

for utviklingshemmede reiser mange vanskelig

spørsmål for praksis, som det ikke alltid finnes

enkle løsninger på. En pågående debatt, og høy

bevissthet om hvordan denne retten best kan i

varetas, er derfor nødvendig. Vi håper at prosjek-

tet har stimulert til at kommunene følger opp

arbeidet som er lagt ned. Nettverksarbeid er av

flere fremhevet som en egnet metode for kom-

petanseutvikling ved gjensidig læring, erfarings-

utveksling og støtte over tid. Avgjørende for å

bevare og videreutvikle nettverkene som er

dannet i prosjektperioden er at arbeidsgiver gir

aksept for bruk av ressurser til dette. Vi håper at

det i framtiden også vil være nasjonale prosjekter

som har fokus på temaet, og som følger med

utviklingen i feltet på området.

Økt deltagelse og engasjement fra de

utviklings hemmede selv i prosjektet, har vært en

gledelig tendens. Særlig har det vist seg på de

 regionale konferansene, som vurderes som

 spennende og nyskapende. Dette er viktige

 erfaringer, og vi håper det fører til at det i frem -

tiden legges mer til rette for å lære – sammen med,

og av – til forskjell fra konferanser der vi lærer om

– via fagfolk som alltid har visst best! Det å lytte

til hva personer med utviklingshemning selv er

opptatt av når det gjelder selvbestemmelse og

brukermedvirkning, er noe vi bør tilstrebe til -

rettelegging for i større grad enn hva har vært

 tilfelle til nå. Ikke primært gjennom konferanser,

men i alle sammenhenger.
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