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Den selvfølgelige selvbestemmelse?

For de fleste av oss er selvbestemmelse i forhold til tros- og livssyn

en selvfølge. Vi har frihet og mulighet til å utøve vår tro eller vårt

livssyn på den måten vi selv ønsker. Det er derfor lett å glemme at

dette ikke er like selvfølgelig for alle. For mennesker med

utviklingshemning er det ingen selvfølge å få mulighet til å utøve

sin tro eller sitt livssyn ut fra egne ønsker og behov, fordi de ofte

må ha hjelp av andre for å finne ut av hvem de er, og hva de

ønsker.

Min erfaringsbakgrunn er spesialprest i Borg bispedømme, med

ansvar for å legge tilrette for trosutøvelse for mennesker med

utviklingshemning i Den norske kirke. Samtidig er jeg far til en

datter med Down syndrom. Selv om min referanseramme er Den

norske kirke, er artikkelen forsøkt skrevet ut fra et helhetsperspek-

tiv. Artikkelen er selvfølgelig også et subjektivt bidrag, med fare for

feiltolkninger. Så lenge vi må tolke signaler, vil ingen være helt

objektive, selv om noen av oss liker å tro det. Absolutt objektivitet

finnes neppe. Vi har alle vår referanseramme, og vi tolker signa-

lene ut i fra egen erfaringsbakgrunn. Men selv om ingen av oss er

absolutt objektive, har vi et felles ansvar for å finne mest mulig

objektive kriterier i arbeidet med å beskrive den enkeltes selvbe-

stemmelse i forhold til tros- og livssynsutøvelse. 

Jeg har en drøm. Drømmen er blitt til på bakgrunn av samtaler

og møter med utviklingshemmede, deres nærmeste og deres tje-

nesteytere. Drømmen er at også de som ikke selv har mulighet til å

sette ord på sine åndelige ønsker og behov, skal bli lyttet til – slik at

de kan formidle hvordan de ønsker å uttøve sin tro eller sitt livs-
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syn, og at de skal få muligheten til å utøve sin tro

og sitt livssyn i det tros- eller livssynssamfunn de

tilhører eller ønsker å delta i. Jeg har et ønske om

å være talerør for de mange som må ha hjelp av

andre for å finne ut hvem de er i forhold til sitt

tros- eller livssyn, og hvordan de ønsker å uttøve

sin tro eller sitt livssyn. Resten av artikkelen er et

forsøk på det.

Bruk av makt 

Handler ikke selvbestemmelse i forhold til tros-

og livssynsspørsmål, når alt kommer til alt, om

bruk av makt? Når vi ikke selv kan gi uttrykk for

hva vi ønsker i forhold til tros- og livssynsutø-

velse, og ingen hjelper oss til å finne ut av hva vi

ønsker – er ikke det bruk av makt? Når vi må

utøve en praksis vi ikke ønsker, eller ikke får

mulighet til å utøve den praksis vi ønsker – er

ikke det bruk av tvang? 

Dere som har ansvar for å legge til rette 

for at vi skal få en god livskvalitet; dere har 

også et ansvar for – og en forpliktelse til, ut 

fra faglige kriterier – å kartlegge og legge tilrette

for vår tros- og livssynsutøvelse. Når dere lar

dette være et ikke-tema, og ikke tar tak i

 tematikken, har dere ikke da allerede tatt en

avgjørelse for oss? 

Selvbestemmelse og respekt

Dere må ta meg på alvor, også på det åndelige

område. Jeg har like mye rett til å bestemme selv

i forhold til tro og livssynsutøvelse som alle

andre. Flere tjenesteytere synes det blir for van-

skelig å finne ut av hva jeg egentlig ønsker i for-

hold til tros- og livssynsutøvelse. De bare

bestemmer for meg. Slik skal det ikke være. Jeg

vil bestemme selv, selv om det er en krevende

prosess både for meg og for dere. For meg hand-

ler det å få bestemme selv, om respekt og men-

neskeverd. 

Noen tenker at det bare er de som er såkalt

godt-fungerende som kan uttøve sin tro eller 

sitt livssyn. Det er feil. Uansett hvem vi er, 

så har vi mulighet for å uttøve troen eller livs -

synet – på vår måte. Men vi trenger hjelp. Vi

trenger at dere arbeider med å finne språk og

uttrykksmåter vi kan kommunisere med.

 Kanskje trenger vi hjelp på en helt annen måte

en dere er vant til. 

Flere av oss har opplevd at tjenesteyterne

vegrer seg for å ta borti tros- og livssynstematik-

ken. De legger til rette for deltakelse på diskotek

og på rockekonsert, men har gjerne en annen

holdning til tros- og livssynsutøvelse. Vi ønsker

at dere skal se på tros- og livssynsutøvelse på

samme måte som andre aktiviteter. La oss få

prøve oss fram. Se om vi trives. Lær språket 

vårt slik at dere kan tolke signalene våre.

 Opplever vi det godt å være der, så la oss få 

være der. Om det så er kirkekaffen som er det

beste. Opplever dere at vi ikke trives, selv om vi

tilhører kirken/ forsamlingen, så la oss få slippe 

– selv om alle rundt oss mener at vi tihører dette

fellesskapet. Det handler om trivsel. Dere må

ikke gjøre dette så vanskelig og til noe helt

 spesielt. 

Jeg er et helt menneske

Husk at jeg er et helt menneske. Ofte har jeg

opplevd at folk ikke tror jeg har åndelige behov,

siden jeg ikke er i stand til å uttrykke min tro

eller mitt livssyn på den måten som er vanlig.

Det er feil. Jeg er både ånd, sjel og legeme. Jeg er

ikke hemmet i forhold til den åndelige dimen-

sjon, selv om jeg har en utviklingshemning. Det

er måten å uttrykke eller sette ord på troen eller

livssynet mitt, som jeg må gjøre på en annen
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måte enn mange andre. Heldigvis er det flere og

flere som oppdager at vi er hele mennesker, med

vanlige ønsker og behov. 

Mange av oss tilhører allerede et tros- eller

livssynssamfunn. Vi er døpt, barnevelsignet, har

hatt navnedag, er konfirmert osv. Mange av

familiene våre har vært aktivt med i det tros-

eller livssynssamfunn vi tilhører. Noen av oss er

kristne, noen er muslimer, noen er pinsevenner,

noen katolikker, noen er humanetikere, noen er

hinduer og noen har ikke noe forhold til et tros-

eller livssynssamfunn. Uansett hvem vi er og hva

vi tilhører, må dere behandler oss med lik

respekt. Alle som gir oss bistand, må forholde

seg til oss som hele mennesker, «med dets fysiske,

psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige sider».

(Rammeplan, 1999 s. 9.)

Mange av oss opplever at det er godt å tilhøre

et tros- eller livssynsfellesskap. Som et helt ordi-

nært medlem. Det er godt å bli sett på som en

del av fellesskapet, og kjenne at vi hører hjemme

der. Det er godt å være kjent og kjennes av andre.

Det er godt å tilhøre det sosiale nettverk. Andre

igjen ønsker et løsere forhold til sitt tros- eller

livssynssamfunn. De ønsker å delta av og til.

Noen av oss ønsker ikke å delta i det hele tatt.  

Vet du hvem jeg er?

Skal du kunne hjelpe meg til å få klarhet i hvilke

behov jeg har i forhold til tros- og livssynsutø-

velse, må du kjenne meg godt. Og det tar tid. Vi

trenger mye tid sammen om du skal bli kjent

med meg. Å bli kjent med mine åndelige sider er

et spennende prosjekt. På samme måten som du

har lært meg å kjenne i forhold til hva jeg liker

av mat, musikkstil, hva som gjør godt for krop-

pen min osv, må du lære å kjenne mine ønsker i

forhold til tro og livssynsutøvelse. Jeg tror nok

du kommer til å bli overrasket. 

Jeg har mye inni meg i forhold til tro og livs-

syn som få kjenner til. Jeg vil gjerne invitere deg

inn. Men kom inn med varsomhet og forsiktig-

het. Og husk at vi er forskjellige, og har svært

forskjellige behov. Mange av oss ønsker å fort-

sette å leve slik vi er vant til fra oppveksten

hjemme, også etter at vi flytter for oss selv. Sam-

tidig er det flere av oss som ønsker å gå noen nye

veier. Noen ønsker å være mindre aktiv i sitt

tros- eller livssynssamfunn, mens andre ønsker å

være mer aktiv. Det er viktig for meg at du som

tjenesteyter får klarhet i hvilke behov og ønsker

jeg har i forhold til å utøve min tro eller mitt

livssyn. Dere må jobbe faglig med denne «kart-

leggingen». Det beste er å gjøre det i et tverrfag-

lig team. Sammen med min familie og mine

nærmeste må dere som tjenesteytere finne ut av

hva jeg ønsker rundt tros- og livssynsutøvelse.

Dette er ikke så vanskelig som dere tror. 

Min historie, mine røtter og den kulturen jeg

er vokst opp, må alltid være utgangspunktet når

dere skal trenge inn i og gjøre dere kjent med

hva jeg ønsker i forhold til tros- og livssynsutø-

velse. Først må dere få klarhet i om jeg er

medlem av et tros- eller livssynssamfunn eller

ikke. Er jeg døpt, barnevelsignet, hatt navnedag

eller hatt andre ritualer? Er jeg konfirmert eller

hatt andre overgangsriter? Hvilke tradisjoner har

familien min i forhold til tros- og livssynsutø-

velse? På hvilken måte har jeg deltatt i mitt tros-

eller livssynssamfunn tidligere? Hvordan deltar

jeg i mitt tros- eller livssynssamfunn i dag?

Hvilke fellesskap er jeg med i? Hvordan organi-

seres dette? Hvordan trives jeg i dette fellesska-

pet? Disse opplysningene danner rammen for

det videre arbeid. Flere kommuner prøver nå ut

et verktøy kalt «Brukers ønsker i forhold til tros-

og livssynsutøvelse». 1
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Planer som styrer hverdagen

Å utøve en tro eller et livssyn, handler både om å

uttøve troen eller livssynet i hjemmet mitt og i

fellesskap med andre. I hjemmet mitt handler det

om måltider, om mattradisjoner og om matre-

gler. Det handler om bordbønn og aftenbønn, og

forskjellige dags-ritualer. Det handler om å lese

eller bli lest for av hellige skrifter. Det handler om

hvordan jeg praktiserer den ukentlige høytidsda-

gen, og de årlige høytider og fester. Det handler

om klær og om estetikk i hjemmet mitt. Når du

som tjenesteyter gir meg bistand, må du også øve

deg opp i å utøve bistand på en måte som er i

tråd med mitt verdigrunnlag. Å utøve troen eller

livssynet i fellesskap med andre, handler for meg

om å få mulighet til og delta i fellesskapets rytme. 

Mange av oss trenger ikke bare bistand for å

finne ut av hvem vi er, og hva vi ønsker i forhold

til tros- og livssyn. Vi har også behov for bistand

for at vi skal kunne få gjennomført det vi ønsker.

Mange av oss trenger at noen legger til rette

dagen for oss, går sammen med oss og sikrer at

vi får levd det livet vi ønsker. Vi trenger hjelp til å

utøve vår tro eller vårt livssyn.

Våre ønsker må derfor alltid settes inn i de

planverk som styrer dagen vår; dagsplanen,

månedsplanen og årsplanen. Mange av oss

trenger en detaljert plan som hjelper oss

gjennom dagen. I planen må det stå hva jeg

ønsker å gjøre, hvem som hjelper meg slik at jeg

får gjort det jeg ønsker å gjøre, og hvilke tiltak

som må til for at jeg skal få gjennomført det jeg

ønsker. Mange av oss får ikke gjort det vi ønsker,

fordi det ikke er nedfelt i de planer som styrer

hverdagen vår. Ofte erfarer vi at mangel på

planer hindrer oss i å leve etter egen selvbestem-

melse. Uten planer blir tingene ofte tilfeldig.

Mitt album

Det er mange tjenesteytere som er innom hjem-

met mitt i løpet av en måned. Det er ikke bare

kjente. Når vikaren for vikarer kommer, så vet de

ofte lite om hvem jeg er. Jeg ønsker meg et album

hvor min tros- og livssynshistorie er nedtegnet i

bilder og tekst. Her kan det også stå hva jeg har

deltatt i før, og vise hvordan jeg ønsker å leve

livet mitt i dag. Ingen burde kunne gjøre tjeneste

i hjemmet mitt uten at de var kjent med albumet

mitt.  

Jeg ønsker at jeg og du som er min nærmeste

bistandsyter, skal lage et album som vi kan vise

til alle dem som gir meg tjenester. Det ville være

spennende å gjøre dette sammen med deg. Da vil

du også bli enda bedre kjent med meg. En slik

perm vil også sikre at min selvbestemmelse blir

respektert. 

Et ansvar og en forpliktelse

Mange av vennene mine opplever at det er dem

som er på vakt som avgjør hvilke aktiviteter de

får delta på. Slik skal det ikke være. Det er vår

selvbestemmelse som skal styre hverdagen vår. 

Å utøve vår tro eller vårt livssyn, er for oss like

viktig som mat og klær. Derfor vil vi at dere skal

skrive avvik når planer som er vedtatt ikke

gjennomføres. Selvsagt kan det hende at jeg var

for sliten, men da står det bare at jeg var sliten.

Det kan også være at det en dag mangler tjenes-

teytere. Det skjønner jeg, men ikke hver gang. Og

det er ikke greit at den som gir meg bistand

overkjører meg og hindrer meg i å gjøre det jeg

ønsker. Derfor er det viktig at avvikene skrives

ned og drøftes. En slik ordning er en kvalitets -

sikring av min selvbestemmelse.
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Min selvbestemmelse i forhold til tros- og livs-

synsutøvelse er også nedfelt i norsk lov. I følge

norsk lov har jeg rett til å anta en religion etter

eget valg og «… frihet til alene eller sammen med

andre, offentlige eller private, å utøve min religion

eller tro gjennom gudstjeneste, iakttagelse av religi-

øse skikker, andaktsøvelser og undervisning.»

Dette er nedfelt i Artikkel 18 i FN`s Konvensjon

om sivile og politiske rettigheter, som fra 1999 er

en del av norsk lov. Denne loven gir meg en ret-

tighet, og den gir deg som er min tjenesteyter et

ansvar. 

Mange som jobber hos meg, er ikke klar over

at både lovverk og offentlige føringer viser at jeg

har rett til å få mulighet til å uttøve min tro eller

mitt livssyn. Og at både tjenesteyterne og de

enkelte tros- og livssynssamfunn har et ansvar

for å gjøre det mulig for meg å praktisere det slik

jeg ønsker. Jeg håper at avdelingslederne forteller

personalet hvilke lovverk og regler som forplik-

ter tjenestene deres.

Andre lover og retningslinjer

Egentlig er det underlig at det skal være så van-

skelig å gi oss del i de samme rettigheter som

andre mennesker har. Vår erfaring viser at det

stadig må tilleggslover til, for at vi skal få del i de

rettigheter som er en selvfølge for andre. Den

siste er «Diskriminerings- og tilgjengelighets -

loven». Loven trer i kraft 1. januar 2009, og skal

sikre at ingen blir diskriminert på grunn av ned-

satt funksjonsevne. Loven vil selvfølgelig også

gjelde i forhold til vår mulighet til tros- og livs-

synsutøvelse. (Ot.orp. nr 44 (2007–2008) 

Også Stortinget har understreket vår selvbe-

stemmelse i forhold til tros- og livssynsutøvelse.

Mange tjenesteytere er ikke kjent med at Innst. S.

nr. 150 (2006 – 2007) Mestring, muligheter og

mening, innstilling fra helse- og omsorgskomi-

teen om framtidas omsorgutfordringer, under-

streker at mennesker med utviklingshemning må

sikres muligheten til å praktisere sin tro eller sitt

livssyn... 

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpar-
tiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folke-
parti, Senterpartiet og Venstre, mener at mennesker
med psykisk utviklingshemming må sikres å kunne
utøve sin tro eller sitt livssyn. Dette området kan lett
bli oversett av personalet som yter omsorgtjenester.
Mennesker med psykisk utviklingshemming eller
nedsatt kommunikasjonsevne, har ikke samme
mulighet til å formidle sine behov for tros- og livs-
synsutøvelse eller til å praktisere sin tro/sitt livssyn
som andre uten bistand fra omsorgpersonell. 

Flertallet vil understreke at det er tjenesteyter som
sammen med tjenestemottakeren og hans/hennes
nærmeste som har ansvar for å tilrettelegge for
tros- og livssynsutøvelse. Kartlegging av behovet for
den enkelte på dette området, eventuell kontakt og
samarbeid med tros- og livssynssamfunn, skal som
andre viktige områder nedfelles i individuell plan
for å sikre ivaretakelse av en viktig side i et mennes-
kes liv». (2.21 Styrket rettssikkerhet.)

I følge Stortinget er flertallsmerknader i Innst. 

S. nr. 150 (2006–2007) retningsgivende for norsk

helsepolitikk. Dette betyr at du som tjenesteyter,

sammen med mine nærmeste, har ansvar for å

legge tilrettelegge for min tros- og livssyns -

utøvelse. 

Individuell plan

Når planer lages, er det viktig at du som er min

tjenesteyter passer på at også min selvbestem-

melse i forhold til tros- og livssynsutøvelse blir

ivaretatt. Mange glemmer dette punktet. De

tenker ikke på det. I starten glemte også Helse -

direktoratet denne dimensjon. Når Helsedirekto-

ratet reviderte «Veileder til individuell plan» 

i 2007, tok de inn følgende tekst i veilederen: 
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«at hensynet til tjenestemottakerens ønske, syns-

punkter, ytrings- og trosfrihet skal stå sentralt, og

at tjenestemottakere må sikres å kunne utøve sin

tro eller sitt livssyn også på områder der det ytes

omsorgstjenester». (Helsedirektoratet 2007 s. 14) 

Når spørsmål om tros- og livssynsutøvelse

kommer på banen i arbeidet med min Individu-

elle plan, er det viktig at dere tar dere god tid og

kvalitetssikrer de spørsmålene dere stiller. Det er

lett å stille ledende spørsmål til meg. Det må

dere ikke gjøre. Dere må jobbe med

spørsmålene, slik at dere får fram hva jeg egent-

lig ønsker. Husk det er mine behov og mine

ønsker dere skal få fram. Først da blir min selv-

bestemmelse virkelig. 

Oppsummering

Jeg ønsker bare å ha samme rettigheter som

andre, og at min selvbestemmelse i forhold til

tro og livssynsutøvelse skal bli respektert. Men

for å få en virkelig selvbestemmelse, er jeg

avhengig av at dere legge til rette for dette.

Sammen skal vi finne ut av dette. Det er også

mye lettere for dere å gi meg bistand i hverdagen

når dere vet hvordan jeg ønsker å innrette livet

mitt. Jeg ser fram til å leve som et helt menneske.

Det handler om min livskvalitet. Og du vil se at

dette er en spennende del av tjenesten din.
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