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Dette nummeret er i sin helhet viet seksualitet. Seksualitet er en 
utømmelig kilde til lek, lyst, opplevelser og intense følelser. WHOs 
definisjon sier blant annet at seksualitet er en integrert del av ethvert 
menneskes personlighet, den finnes i energien som driver oss til å søke 
kjærlighet, kontakt, varme og nærhet. Den uttrykkes i det vi føler, 
hvordan vi beveger oss, hvordan vi berører andre og selv blir berørt. 
Seksualiteten handler om å være sensuell, så vel som å være seksuell. 
Seksualiteten påvirker altså våre tanker, følelser, handlinger, og vårt 
samspill med andre mennesker. Men som Bernt Barstad skriver i sin 
artikkel om et seksualvennlig miljø er det ikke nødvendigvis de ordene 
som dukker opp i hodene til hjelperne når de kobler begrepet seksualitet 
med utviklingshemning. Da blir det gjerne ord som overgrep, diskrimi
nering, etiske dilemma, sårbarhet som flimrer forbi. Det samme gjen
speiler seg kanskje i utdanningene. Gerd Hilde Lunde fra Høgskolen i 
Østfold skriver i sin artikkel at studentenes i første studieår blant annet 
ser filmen »My beloved Child» (Hundsnes, 2004) som handler om en 
jente som ble seksuelt misbrukt, av sin far, fra hun var 6 til 17 år. Det er 
viktig og riktig å ha fokus på de overgrepene utviklingshemmede kan bli 
utsatt for, men å ha hovedoppmerksomheten rettet den veien gir nok 
den utforskende, lystne, lekende seksualiteten, i sine uendelige 
variasjoner, trange kår. 

Som hjelpere må vi kunne ha flere tanker i hodet samtidig, vi må 
være åpne, tillatende og undrende overfor den enkelte, også som seksuelt 
vesen, samtidig som vi kan forebygge ulovlige seksuelle handlinger og 
overgrep, og dersom overgrep er skjedd må vi vite hva vi skal gjøre. 
I dette temanummeret er derfor første del viet det vi ønsker for dem vi 
skal være støtter og hjelpere for; det gode liv som også innebærer et 
tilfredsstillende seksualliv. I andre del er det artikler som setter søkelyset 
på det som er vanskeligere. Som inngang til det hele har vi valgt 
historien; Arne Skouens 100 år jubileum, seksualitet som en menneske
rettighet og et skråblikk på diskriminering av homofile.

Ann Cecilie Hjelm og Gry Bogetun er gjesteredaktører for dette 
temanummeret. Ann Cecilie Hjelm er vernepleier med videreutdanning 
i sexologi. Hun er ansatt som sexologisk rådgiver i Bergen kommune, 
i etat for tjenester til utviklingshemmede. Hun arbeider også som 
høgskolelektor ved Vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Bergen. 
Gry Bogetun er vernepleier og seniorrådgiver hos Fylkesmannen i 
Finnmark. Hun har sammen med habiliteringstjenestene i Finnmark 
utarbeidet håndboken Utviklingshemming og seksualitet Forebygge og 
håndtere overgrep. Hun sitter i nettverksgruppen: Utviklingshemmedes 
rettssikkerhet knyttet til å begå eller bli utsatt for lovbrudd... •••
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Hurra  
for deg!
Tekst: Mina Wikshåland Skouen

Mina er barnebarn av Arne Skouen,  
som i 966 utga pamfletten «Rettferd for 
de handikappede». Mina Wikshåland 
Skouen arbeider i Den norske Helsingfors
komité, blant annet med rettigheter for 
seksuelle og kjønnsminoriteter.
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En sen ettermiddag sitter jeg og titter ut 
gjennom vinduet hjemme på Eiksmarka i 
Bærum. Mommo kommer ruslende opp 
grusstien i tussmørket, på vei hjem etter et 
av sine onsdagsbesøk hos tante Hege på 
Emma Hjorth. Jeg vet ikke hvor mange 
ganger hun må har gjort det samme, eller 
hvilke tanker, bekymringer, gleder hun har 
med seg hjem, akkurat denne dagen. Pus 
svinser rundt i skogkanten. Mommo 
smiler. 

I min barneverden var Emma Hjort 
bare en del av giftige barnerim: Er du helt 
hemma eller? Bor du på Emma eller? Emma 
gikk en klasse under oss, og hva hemma 
var visste vi ikke. Ikke jeg i hvert fall. Nok 
visste vi likevel, til at vi knep leppene 
sammen når det var voksne rundt oss, og 
til at skammen brant i ansiktet hvis noen 
ble tatt på fersken når de rimet. Da fikk vi 
vite at det ikke het hemma. Og det ble 
enda morsommere å si det en gang til, 
selvfølgelig. For meg hadde ikke Emma 
Hjorth noe å gjøre med tante Hege. Jeg 
tror ikke engang at vi forsto at Emma 
Hjorth var et fysisk sted, med dører og 
tak og vinduer. 

Denne høsten ville min morfar Arne 
Skouen ha fylt 100 år; faren til Hege, 
min Bette, og en av nestorene i kampen 
for mennesker med spesielle behovs 
rettigheter. Som journalist, forfatter og 
filmskaper avslørte han overgrep, gikk 
i strupen på politikere og kom med en 
nådeløs dom over systemets inhumane 
behandling av en av samfunnets mest 
sårbare grupper: de som ikke kunne 
forsvare seg selv. Som Hege. Den gang 
snakket man om kampanjejournalistikk 
– i dag ville vi sagt at Bette kjempet for 

helt grunnleggende menneskerettigheter; 
prinsippet om at alle mennesker er født frie 
og med samme menneskeverd.

Det viktigste med jubileer er å huske 
historiene som må fortelles, ikke glemmes. 
Ved synet av Mommo som kommer 
smilende hjem slår det meg at selv om 
hundreårsdager er viktige, er det så mange 
andre jubileer som er like viktige, om ikke 
mer. 

Neste år er det seksti år siden min 
tante Hege ble født, og femtiåtte år siden 
Mommo og Bette for første gang satt 
håpe  fulle i en sykehuskorridor og ventet på 
hva legene ville si. Barnehagetante Karens 
forsøk på å berolige dem med at det meste 
som var rart med barn forsvant som dugg 
for sola ved tannfellingen, trøstet ikke 
lenger. En ny virkelighet ble til hverdag, 
Hege ble sent av sted til mennesker som en 
trodde visste hva de gjorde. Mommo og 
Bette kunne bare krysse fingrene og med 
hjertet i halsen håpe at de ville forstå 
henne, hjelpe henne og ta vare på henne. 

Mina Wikshåland Skouen.
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Akkurat hvor mange år det er siden 
Bette kom uanmeldt, og tittet inn vinduet 
på pikehjemmet på Emma Hjorth, husker 
jeg ikke. En ukjent jente sto tjoret til en 
stolpe, med klærne vrengt av seg, ingen 
voksne, bare en rekke andre barn, i tjor de 
også. Livet ble snudd på hodet. Men det er 
førtisyv år siden han og en rekke andre 
hadde organisert nok folk til at pamfletten 

«Rettferd for de handikappede» ble 
manifestet for en bevegelse som har vært 
med på å skape det rettighetsvernet 
mennesker med spesielle behov har i 
Norge i dag.

Vi som vokste opp på åttitallet fikk 
presentert en artikkel fra barnekon
vensjonen sammen med Ole Lukkeøye, 
etter barnetv hver lørdag. Alle barn har 

Mina Wikshåland Skouen og Arne Skouen.
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rett til… Vi har lest eventyr, sunget 
sanger og resitert dikt med kloke ord: 
Du skal ikke plage andre, du skal være grei 
og snill, og for øvrig kan man gjøre som man 
vil. Sammen skal vi leve, hver søster og hver 
bror, barn av regnbuen… Noen barn er 
hvite, noen nesten blå – meget er forskjellig, 
men det er utenpå. Du skal ikke tåle så 
inderlig vel den urett som ikke rammer 
deg selv.

Det er pene ord, noen av dem har fine 
melodier som gjør dem lette å huske, og 
de handler om verdier det er viktig å få 
med seg videre i livet. Men å nynne for seg 
selv er ikke nok; vi må forstå verdiene, vi 
må bruke dem, forklare dem og reagere 
når folk ikke vet – eller ikke ønsker å vite. 
Homo og hore toppet listen over skjells
ordene i skolegården sist jeg sjekket. 
Heldigvis slapp jeg dét den gangen, men 
det betyr ikke at vi er i mål. På samme tid 
som jeg kan være gift med kjæresten min, 
Camilla, og staten legger til rette for at vi 
kan få barn, vil én av seks menn ikke sitte 
ved siden av en homofil mann på bussen, 
og for oss er selvmordsstatistikken nesten 
dobbelt så høy som for heterofile i 2013.

Hvert eneste menneske har en 
ukrenkelig rett til å vernes mot diskri
minering, til grunnleggende frihet og 
verdighet, til familie, til likhet for loven, 
til utdanning og til fritid. Homo, hetero, 
kvinne, mann eller noe midt i mellom, 
med og uten spesielle behov og egenskaper 
– individets ukrenkelighet er du født med, 
og ingen kan ta det fra deg. Vi har fått 
egne internasjonale avtaler og nasjonale 
lover som skal styrke enkeltmenneskets 
rettigheter. De skal hindre at det foregår 
systematiske og alvorlige overgrep, slike 

som Bette så da han tittet inn vinduet på 
pikehjemmet på Emma Hjorth. Hvis noen 
rettigheter skal innskrenkes må det gjøres 
etter grundige vurderinger og i overens
stemmelse med et lovverk, ikke vilkårlig, 
basert på skjønn eller sunn fornuft. 

Men også innenfor en gruppe er enkelt
mennesket det viktigste. Ordene som på 
mange vis er der for at vi skal føle oss 
mindre alene; vi, oss, dem, alle, kan sluke 
oss hele og gjøre at det å være jeg, meg, deg 
kommer i annen rekke. Den samme 
gruppe tilhørigheten som gjør at vi har 
et ekstra sett av lover som beskytter våre 
rettigheter kan få det til å se ut som om det 
er akkurat den gruppen, og akkurat den 
loven, som er det som definerer oss. 

Jeg og Hege begynner med samme 
utgangspunkt, med samme rettigheter og 
verdi. Det er hvordan dette påvirker oss, 
og hvordan vi forstår og lever i tråd med 
disse som er forskjellig. 

Dette temaheftet handler ikke om en 
gruppe, det handler om enkeltmennesker, 
og det sammensuriet av identiteter som 
hvert enkeltmenneske bærer med seg. 
Og det handler om ansvaret for å ta 
sårbarheten, gleden, frykten, gjenkjennel
sen, forvirringen og forventningen som 
følger med en seksuell identitet, med 
største alvor, uansett hvem det gjelder og 
hvilke forutsetninger man har. Ikke fordi 
man skal være så innmari grei, men fordi 
vår individualitet og identitet er helt 
ukrenkelige elementer ved hver og en av 
oss. 

Og hvor enn tilfeldig; det er en fin 
hundre, eller snart seksti, eller femtiåtte 
eller førtisyvårsmarkering. •••
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Et seksual
vennlig miljø?
En god seksual
politikk?
Tekst: Bernt Barstad 
ess@exben.no

Innledning

Dette temanummeret har fokus på seksualitet, 
et tema som isolert sett assosieres med glede for 
de fleste av SORRapports lesere. Når temaet 
seksualitet linkes opp mot mennesker med 
utviklingshemming blir seksualiteten ofte 
problematisert. Det er en utfordring å vinkle 
dette temaet positivt, noe denne artikkelen skal 
redegjøre for. 
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I blant når jeg underviser om temaet 
utviklingshemming og seksualitet deler 
jeg forsamlingen i to, den ene gruppen blir 
bedt om å bli mens den andre forlater 
lokalet. Den gruppen som blir igjen får 
beskjed om å lage små setninger/ord som 
beskriver eller assosieres med seksualitet. 
Den andre gruppen får samme oppgave, 
men da knyttet til utviklingshemming 
og seksualitet. Deretter samles de uten at 
den ene gruppen vet hvilken oppgave den 
andre har hatt. Jeg lager en vertikal strek 
på tavla og noterer stikkordene etter hvert 
som de kommer, den ene gruppen på den 
ene siden av streken og den andre gruppen 
på den andre. Svarene er ofte som gjengitt 
nederst på siden.

Jeg har gjort denne øvelsen noen ganger 
og svarene tenderer alltid mot det samme; 
seksualitet blir positivt vinklet mens 
utviklingshemmede og seksualitet blir 
problematisert. Dette skyldes ikke at de 
jeg har utfordret de senere årene er spesielt 
fordomsfulle eller mangler utdanning, 
men at vi er flinke til å problematisere. 
Hos oss tjenesteytere ligger det noe 
udefinerbart i ryggmargen som gjør det 

lettere å se problemene enn mulighetene. 
Den samme fellen kan en gå i når det skal 
lages et temahefte om seksualitet med 
fokus på den målgruppa som SOR
Rapports lesere ofte yter bistand til. 

Jeg legger ikke skjul på at jeg er blant 
dem som oftere ser problemer enn mulig
heter når vi står overfor dette temaet. 
Det er mange fallgruver når vi beveger 
oss på den seksuelle arenaen, og ennå 
vanskeligere når en har en utviklings
hemming. Dagbladet og tabloidpressen 
forøvrig er svært ivrige etter å komme 
med råd til leserne om hvordan man skal 
lykkes på sjekkemarkedet og i senge
halmen. Jeg tror mange lesere er enige 
med meg i at det er et komplisert spill man 
deltar i når man beveger seg inn på disse 
sfærene. Videre at sex med partner kan 
være et komplisert samspill. Alle som 
arbeider med utviklings hemmede sier de 
ønsker at den enkelte skal ha et best mulig 
liv. Jeg tror dem! 

På den ene siden er sex, slik jeg har 
forstått det og ikke minst opplevd det, 
en viktig del av livet. Ikke bare for 
reproduksjonens del, men også for 

Seksualitet: Utviklingshemmede og seksualitet:
 Kjærlighet
 Spenning
 Nærhet
 Fantasi
 Orgasme
 Sex/puling
 Nytelse
 Begjær
 Grunnleggende behov
 Naturlig i alle livsfaser
osv.

 Vanskelig å gripe an
 Organisering av privatliv
 Etisk dilemma
 Overgrep
 Sårbarhet
 Diskriminert
 Passivt og tilbaketrukket personale
 Pårørende
 Onanering
 Kompetanse
osv.
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nytelsens del. Da burde det være en 
selvfølge at vi oppmuntrer de vi skal hjelpe 
til å ha det best mulig også når det gjelder 
denne delen av livet. På den andre siden 
er sex noe privat, og det private skal man 
holde for seg selv. 

Kanskje det er her kimen til konflikt – 
og ikke minst kilden til suksess – ligger. 
Jeg ber ikke om at man skal avprivatisere 
eget sexliv, men kanskje i større grad bry 
seg om sexlivet til dem man jobber for. 
Dette er en komplisert øvelse, og ikke 
minst et tema mange mener er vanskelig 
å introdusere.

Seksualitet
Hvis man skal være litt mer tabloid og 
litt mindre fagspesifikk, kan man si at 
seksualitet deles i to med underpunktene 
som vist i figuren under:

God sex Dårlig sex
Vellykket sex Mislykket sex

Helsebringende sex Skadelig sex

Jeg håper og tror de fleste leserne ønsker at 
seksualiteten til dem man yter tjenester til 
skal være på venstre side av denne streken. 
For å komme dit må man bestrebe en god 
seksualpolitikk og et seksualvennlig miljø.

Dualismen fra media og samfunnet for 
øvrig formidler at sex er helsebringende, 
godt og fantastisk – samtidig som det er 
privat. Siden det er privat, vil mange velge 
ikke å forholde seg til denne delen av livet 
for mange av våre brukere. De regner med 
at de fikser «biffen» selv, eventuelt at noen 

av de andre tjenesteyterne vil ta oppgaven. 
I enkelte miljø er det mange som tenker 
slik, enten fordi de har noen sterke tals
personer for det første alternativet, eller 
fordi tjenestene ofte er så fragmenterte at 
ansvaret for den enkelte ikke er tydelig 
nok. 

En blir også forstyrret av «normer» – jeg 
opplever fra tid til annen, foreldre eller 
andre som bekymrer seg når deres barn/
brukere deltar på kurs jeg holder for denne 
målgruppen: «Det er viktig at de lærer om 
grensesetting og slikt Barstad, men i den 
grad du skal lære dem om sex, så er det 
viktig at de lærer om normal sex». Selv 
sliter jeg litt med å vite hva normal sex er 
– er det den formen for sex som er normal 
for meg, eller er det en samfunnsnorm som 
regulerer dette? 

En god seksualpolitikk  
skaper et seksualvennlig miljø
Det er sentralt i en god seksualpolitikk 
å ta seksualitet på alvor. Man erkjenner at 
de man yter tjenester til har sin form for 
seksualitet. Så lenge formen for seksualitet 
ikke er til skade for andre, i strid med 
straffeloven eller svært uheldig å utøve for 
vedkommende det gjelder, vil god seksual
politikk være å erkjenne, tillate og legge til 
rette for. En god seksualpolitikk synlig
gjøres ved at den enkelte tjenesteyter vet 
hva man skal gjøre i de ulike situasjoner. 
Han eller hun vet hvordan de skal hånd
tere spørsmål fra tjenestemottaker om 
dette tema. Videre vet tjenesteyterne 
hvordan uønsket seksualitet – slik som 
overgrep, uønsket svangerskap eller 
mistanke om seksuelt overførte infeksjoner 
– skal håndteres.
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Da kan vi snakke om et miljø som 
tåler å ha seksualitet på dagsorden, som 
signali serer til de som er i miljøet at sex 
og relaterte spørsmål ikke bare er mulig, 
men også ønskelig. Som tjenesteyter er 
man ofte premissleverandør for tema til 
møter og diskusjoner, formelle og ufor
melle. Man trenger ikke være sexolog for 

å spørre om Kari og Truls har det fint 
sammen. Man trenger heller ikke være 
sexolog for å agere adekvat dersom Kari 
svarer at Truls truer henne til sex når de 
møtes. En tabbe mange tjenesteytere gjør 
i dag, er å tro at de krenker privatlivet når 
de spør Kari om hun har det fint sammen 
med Truls. En større tabbe er det dersom 

Bernt Barstad.  Foto: Thomas Owren.
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tjenesteyteren ikke agerer hvis Kari svarer 
at Truls truer henne til sex.

I et seksualvennlig miljø er det lov å 
sette sex og seksualitet på dagsorden, også 
i møter med den enkelte tjenestemottaker. 
Videre vil den enkelte tjenesteyter evne å 
adressere vanskelige spørsmål til riktig 
instans dersom man selv ikke strekker til.

For at dette skal være mulig må man 
ha en organisasjon, som administrer 
tilbudet til den enkelte, (la oss kalle den 
kommunen). Denne må ikke bare aksep
terer at seksualitet er satt på dagsorden, 
men bidra til at seksualitet blir satt på 
dagsorden. Det kan gjøres på mange vis. 
Kommunen kan skolere de ansatte, den 
kan ansvarliggjøre de ansatte, og sørge 
for at nødvendige tiltak og rutiner for 
å håndtere og forebygge seksuelle overgrep 
er på plass. Kommunen kan insistere på 
at seksualitet skal inn som overskrift på 
kommunen sine maler for individuell plan 
osv. Aller helst bør kommunen sørge for alt 
dette. Når det kommer til individuell plan 
mener jeg at dersom kommunen legger inn 
seksualitet og seksuell helse som egen 
overskrift i planen, vil dette være et viktig 
tiltak for å forebygge uønsket seksualitet 
og fremme ønsket seksualitet, noe som 

også vil ha positiv effekt på overgrep.
Konklusjonen min er følgelig at et 

seksuelt miljø vil bidra til å skape kunn
skap. Kunnskap vil gjøre den enkelte 
oppmerksom på hva sex skal være – og 
ikke minst hva sex ikke skal være. Dette 
vil kunne forebygge uønsket seksualitet. 
Et seksualvennlig miljø vil med andre 
ord bidra til at den enkelte beveger seg 
i riktig retning. 

Når det kommer til forebygging og 
håndtering av overgrep, vil et seksual
vennlig miljø kunne bistå den enkelte 
tjenestemottaker, og tjenesteyter, til å 
kunne identifisere overgrep, og ikke minst 
vil tjenestemottakerne ha noen å drøfte 
vanskelige temaer med. Dog forutsetter 
dette at det foreligger gode prosedyrer, 
rutiner og ikke minst kunnskap om 
hvordan man skal identifisere og håndtere 
seksuelle overgrep. Det er med andre ord 
mange gode grunner til å sette seksualitet 
på dagsorden i langt større grad enn det 
som er vanlig i dag. Dette kan begrunnes 
i økt livskvalitet og ikke minst i at økt 
fokus og kunnskap vil virke forebyggende 
på seksuelle overgrep rettet mot og utført 
av personer i denne målgruppen. •••
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Hvordan kan vi som 
tjenesteytere bidra til 
at utviklingshemmede 
kan finne seg til rette 
med sin seksualitet og 
sine seksuelle 
muligheter?
Tekst: Torild Mossing Breistein og Torunn Ovrid
torild.mossing.breistein@sshf.no 
torunn.ovrid@helse-finnmark.no

Seksualitet er en viktig del av ethvert menneskes 
personlighet, noe som ikke kan skilles fra andre sider i 
livet. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller 
evne til å få orgasme. Seksualitet er mye mer. Det finnes 
i den energi som driver oss mot å søke kjærlighet, varme 
og nærhet. Seksualiteten uttrykkes i hva vi føler, hvordan 
vi beveger oss og hvordan vi berøres av andre. 
Seksualiteten påvirkes av våre tanker, følelser, handlinger 
og vårt samspill med andre mennesker (WHO, 1986)
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Seksualiteten er til stede hos alle 
mennesker fra før vi er født, den kommer 
til uttrykk i varierende grad gjennom livet 
og er en viktig del av menneskets identitet. 
Den rommer basale menneskelige behov 
som lengsel etter kontakt, intimitet, 
nytelse, ømhet og kjærlighet. Seksualitet 
er også kroppslige fornemmelser, følelser, 
opplevelser og den utvikles og modnes 
gjennom en livslang prosess. Den har 
også stor innflytelse på menneskers fysiske 
og psykiske helse. Seksualitet er således 
en viktig del av livet også for mennesker 
med utviklingshemming. For at også 
utviklings hemmede skal oppleve en positiv 
seksuell utvikling, identitet, trygghet og 
trivsel må de sikres kvalifisert opplæring 
om egen kropp og seksualitet. En slik 
opplæring må gis i et livsløpsperspektiv. 
Det innebærer å starte når barna er små 
og fortsette i takt med deres utvikling 
og modenhetsnivå. De som yter tjenester 
til mennesker med utviklingshemming har 
en nøkkelrolle i å bidra til dette, ved blant 
annet å legge til rette for et seksualvennlig 
miljø. Det innebærer kort sagt at 
seksualitet blir et tema for diskusjon og 
samtale, og at det blir en naturlig del i 
planer og målsetting for opplæring. 
Seksualitet, etikk og respekt må være 
temaer som er gjenstand for jevnlige 
refleksjoner. Dette forutsetter nødvendig 
kompetanse hos tjenesteyterne. Hvis 
kompetansen mangler bør kvalifisert 
kompetanse hentes inn. 

Seksuelle rettigheter
Ingen mennesker har rettigheter knyttet 
til seksuell tilfredsstillelse, men den 
europeiske menneskerettighets konven

sjonen har slått fast at alle mennesker har 
rett til et privatliv. Det vil si at alle har rett 
til å ha sin egen intime sfære og til mulig
hetene for et uforstyrret seksualliv :

• Retten til seksuell frihet
• Retten til seksuell autonomi
• Retten til seksuelt privatliv
• Retten til seksuelt likeverd
• Retten til seksuell nytelse
•  Retten til følelsesmessige seksuelle 

uttrykk
• Retten til fritt partnervalg
• Retten til å foreta frie og ansvarlige valg
•  Retten til seksualopplysning basert på 

vitenskaplige undersøkelser
• Retten til omfattende seksuell utdanning
• Retten til seksuell helseomsorg

De seksuelle rettighetene har sitt utgangs
punkt i den europeiske menneskerettig
hetskonvensjonen. Seksuelle rettigheter er 
universelle menneskerettigheter basert på 
iboende frihet, verdighet og likhet for alle 
mennesker. På samme måte som helse er 
en fundamental menneskerettighet, må 
også den seksuelle helse være det. Seksuell 
helse er resultatet av et miljø som aner
kjenner, respekterer og utøver disse seksu
elle rettighetene. Den tiende rettigheten 
omhandler opplæring: Retten til omfattende 
seksuell utdanning. Dette er en livslang 
prosess fra fødsel gjennom de forskjellige 
livsavsnitt og skulle omfatte alle sosiale 
sammenhenger (World Association for 
Sexual Health (WAS)). Noen har behov 
for individuell opplæring, andre har nytte 
av å få undervisning i små grupper. For 
mange tenker kanskje at det å snakke om 
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seksualitet handler om å komme tett på, 
og å blande seg inn i personens mest 
intime og private verden. Det handler i 
første omgang om å legge til rette for at 
mennesker med utviklingshemming 
kan ha en positiv seksuell utvikling. Dette 
kan gjøres ved at omgivelsene respekterer 
og støtter den seksuelle utviklingen man 
ser komme hos barna og ungdommene. 
Man må se på det å ha seksuelle følelser 
og behov som helt naturlig også hos 
utviklings hemmede barn, unge og  
voksne. 

Fra barn til voksen
Barndommen preges av utforsking 
og læring på ulike områder. Denne 
utforskingen blir mer kompleks jo eldre 
man blir. Barn søker etter identitet og 
tilhørighet. Barn lærer om kroppen sin 
blant annet gjennom måten det blir berørt, 
håndtert og snakket til. Etter hvert 
utforsker barn kroppen sin i takt med at 
de modnes og utvikles. De har behov for 
å lære navn på alle deler av kroppen sin, 
og etter hvert hvilke funksjoner de ulike 
delene har. Ved at barn får et begreps
apparat for kroppen, vil det lettere kunne 
fortelle om for eksempel uønsket berøring. 
Barnet trenger hjelp til å bli bevisst det de 
liker og ikke liker, og på å formidle dette 
videre. Barn og unge med utviklings
hemming går ofte glipp av rolleleken som 
andre barn får erfaring med i løpet av 
førskolealderen. Mange opplever at det er 
vanskelig å etablere vennskap, og de faller 
som regel utenfor de vanlige ungdoms
miljøene. Evnen til å stille spørsmål er 
ofte svak og de går derfor glipp av den 
informasjonen som unge utveksler seg i 

mellom. Barn og unge med utviklings
hemming trenger spesielt tilrettelagt 
opplæring som er tilpasset den enkeltes 
modenhets og funksjonsnivå. Under
visningen de andre elevene får på skolen 
kan være for vanskelig, og i mange tilfeller 
blir eleven med utviklingshemming tatt ut 
av klassen når de andre elevene får seksual
undervisning. Vår erfaring er at barn og 
unge med utviklingshemming får mindre 
undervisning om seksualitet enn 
jevnaldrende, mens de trenger mer. 

Foreldrenes rolle 
Foreldre til barn og unge med utviklings
hemming må i større grad enn andre 
veilede barna sine, også når det gjelder 
seksualitet. Når andre barn blir selv
stendige og løsriver seg fra foreldrene, er 
barn og unge med utviklingshemming 
ofte avhengige av hjelp fra foreldrene ennå 
i lang tid. Mange utviklingshemmede 
trenger hjelp til personlig stell gjennom 
hele livet. For å få et forhold til kroppen 
som et privat område er de avhengige av 
hvordan denne hjelpen gis. Familiens 
holdninger og måte å forholde seg til 
barnet og ungdommens seksualitet, vil 
i stor grad prege dem og deres forhold til 
egen kropp og seksualitet. Mange foreldre 
gir uttrykk for at de trenger kunnskap og 
veiledning i hvordan de kan møte barnet 
og ungdommen. Seksualitet er vanligvis 
ikke et hverdagstema i de norske hjem, 
og foreldre har få steder hvor de kan ta 
opp disse viktige, men vanskelige 
utfordringene. I noen kommuner er 
helsestasjonen et sted der foreldre kan 
få veiledning. Habiliteringstjenestene 
for barn og unge og voksne (HABU og 
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HAVO) i de regionale helseforetakene 
kan også bidra med kurs og veiledning. 
Interesseorganisasjoner og foreldregrupper 
er andre fora der foreldre kan utveksle 
og dele erfaringer.

Tjenesteyters rolle og kompetanse
Kunnskap gir grunnlag for utvikling av 
gode holdninger. Holdningene våre skal 
være preget av anerkjennelse og respekt. 
Mangel på kunnskap kan gi holdninger 

Foto: Gry Bogetun.
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som igjen gir mangel på aksept. Alle sider 
ved mennesket må aksepteres, også at alle 
mennesker er seksuelle. Seksualitet har stor 
betydning for livskvalitet og vi kan derfor 
ikke velge bort en persons seksualitet når 
vi yter hjelp. Dette innebærer at vi må 
forholde oss til forskjellige uttrykksformer 
for seksualitet, også hos mennesker med 
utviklingshemming. Det vil si at vi som 
tjenesteytere må akseptere alle lovlige 
former for seksualitet som vi møter i vårt 
arbeid. Som ansatte har vi et medansvar 
for at vi har tilstrekkelig kunnskap om 
utviklingshemming og seksualitet. Med 
grunnleggende kompetanse blir vi i stand 
til å forstå og tolke atferd og vi blir mindre 
fordomsfulle. Uvitenhet skaper grobunn 

for fordommer og maktutøvelse. 
Kunnskap om seksualitet og seksualitetens 
uttrykk er nødvendig for å vite hva som er 
vanlig seksualitet på ulike alderstrinn. 
Gjennom kunnskap om hva som er 
normalt og forventet seksuell utvikling 
i ulik alder og modenhetsnivå blir man 
bedre i stand til å vurdere og å sette inn 
tiltak der man ser atferd eller mottar 
informasjon som vekker bekymring.

Det er viktig å avklare hvilken 
opplæring som skal gis, og av hvem. 
PLISSIT modellen (Jack Annon,1976) 
kan hjelpe oss til å klargjøre hvilken 
kompetanse tjenesteyteren trenger 
i forhold til aktuell problemstilling. 
Modellen beskriver ulike nivåer en kan 

Foto: Torunn Ovrid.
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forholde seg til og behandle seksuelle 
problemer på, og hvilken informasjon og 
opplæring som trengs. Modellen beskriver 
hvilken hjelp som er aktuell på de ulike 
nivåene. 

De aller fleste utfordringer kan løses på 
P og LI nivået. Dette fordrer at seksualitet 
settes på dagsorden hos de deler av hjelpe
apparatet som den utviklingshemmede 
har kontakt med. Det er viktig å ha en 
aktiv holdning til den personens seksuali
tet slik at han eller hun forstår at dette 
også er et område i livet man kan få hjelp 
til. Et eksempel er å ha informa sjons
materiell og bøker lett tilgjengelig slik at 
man synliggjør at det er et tema det går 
an å snakke om. Uansett er det viktig at 
tjenesteyter møter dette med en ydmyk 
holdning, og at det legges til rette for et 
seksualvennlig miljø. Med egne personlige 
normer kan man sette store begrensninger 
eller gi muligheter for den utviklings

hemmedes drømmer, ønsker og behov 
for et seksualliv. Det betyr at man må 
jobbe med etisk refleksjon omkring hva 
seksuali tet betyr og hva den enkeltes rolle 
som tjenesteyter skal være. Jevnlig 
veiledning er en viktig faktor i dette 
arbeidet. Det må også avklares hvem 
som skal ha ansvaret for at arbeidet 
kvalitetssikres og videreføres. 

Å undervise og veilede om seksualitet
Mennesker med utviklingshemming har 
forståelsesvansker av ulik grad. Det vil si 
at de tenker og handler konkret, og har 
vansker med å forestille seg noe som ikke 
er til stede. Det kan være vanskelig å forstå 
billedspråk og omskrivinger som for 
eksempel: «å ha is i magen», «å være i 
samme båt» osv. Mange har også vanskelig 
for å generalisere, overføre innlærte 
ferdigheter fra en situasjon til en annen. 
Å ha forståelsesvansker betyr også at 

IT (Intensive therapy = seksualterapi) 
Intensiv metodisk behandling over tid. Krav 
til spesialisert kompetanse, kunnskap og 
erfaring. 
SS (Specific Suggestions = spesifikke råd): 
Gi direkte råd og veiledning om hvordan et 
konkret seksuelt problem kan løses. Dette 
kan for eksempel være råd om bruk av 
seksualteknisk hjelpemiddel
LI (Limited Information = Begrenset 
Informasjon): Gi relevant informasjon i 
forhold til de seksuelle problemer personen 
beskriver eller gir uttrykk for på annen 
måte. Kunne bidra med generell under
visning om temaet.
P (permission= tillatelse): Her viser man 
at det er ok å ha et seksualliv, og at det er 
greit å snakke om det hvis personen ønsker 
det. Tilrettelegge for at mennesker med 
utviklingshemming får ha privatliv.

IT

SS

LI 

P
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mange har vansker med å se sammen
hengen mellom årsak og virkning, hvor 
noe starter og slutter og hvem som påvirker 
hva som skjer. Disse vanskene krever at 
den som underviser eller veileder bør legge 
vekt på følgende: 

•  Kartlegge kognitivt funksjonsnivå. 
Dette er vesentlig for å kunne tilpasse 
opplæringen til den enkeltes moden
hetsnivå 

•  Kartlegge kunnskapsnivået om kropp og 
seksualitet. Før man starter undervisning 
eller veiledning kan man bruke et 
hjelpemiddel for å kartlegge personens 
kunnskap om kroppen og om seksualitet 
– KroppKunntest (barn) og Sexkunn
test (voksne). Testen er utarbeidet ved 

habiliteringstjenesten i Hedmark
•  Resultatene bør være utgangspunkt for 

å sette opplæringsmål. Start med noe 
som er kjent og så bevege seg utover mot 
nye og mer ukjente områder

•  Vær så konkret som mulig – se, røre ved, 
undersøke og prøve selv, repetisjoner

•  Taleformen bør være kort, tydelig og 
presis. Man bør unngå billedspråk og 
ironi 

•  Vi må bruke riktige begreper på kropp og 
seksualitet, slik at det er mulig å kjenne 
igjen disse i det miljøet man ferdes i

•  Konkrete ferdigheter og sosiale regler bør 
være et tema som jevnlig taes opp. Det 
bør benyttes ulike innfallsvinkler, gjerne 
med praktisk øvelser som rollespill, film, 
bilder etc. 

Foto: Torunn Ovrid.
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Det finnes i dag bra med undervis nings
materiell man kan bruke – en oversikt over 
dette finner du på www.nfss.no

Temaer man bør undervise og veilede 
om:

•  Kroppen - utvikling fra barn til voksen
•  Hvordan ta vare på kroppen – hygiene
•  Følelser, om hva venner er og hva 

kjærester er
•  Identitet – hvem er jeg – hva betyr det 

å ha en funksjonsnedsettelse, kjønns
identitet

•  Sosial kompetanse: De sosiale reglene 
som gjelder i det enkelte miljø tilegnes 
ofte ved at man erfarer og lærer av andre 
hva som er akseptabel oppførsel. 

•  Grenser - Når man ikke har lært hva som 
er smart å gjøre i ulike situasjoner er det 
lett å overskride både egne og andres 
grenser

•  Bruk av sosiale medier: Mennesker med 
utviklingshemming er spesielt sårbare 
på nettet. Dette handler om manglende 
sosial kompetanse, men også om et sterkt 
ønske om å få en venn eller kjæreste

•  Seksualitet, graviditet og fødsel – hva 
det innebærer å ha ansvar for barn

•  Prevensjon

Målet må være å bidra til at mennesker 
med utviklingshemming kan utvikle en 
trygg identitet og et godt seksualliv. Alle 
mennesker har i ulike livsfaser behov for 
veiledning og opplæring for å bli kjent med 
sin seksualitet og seksuelle behov, så også 
mennesker med utviklingshemming.

Opplæring og undervisning må rettes 
både mot barn, unge og voksne med 
utviklingshemming, men også nærper

soner og tjenesteytere må få økt sin 
kompetanse. Man trenger som tjenesteyter 
kunnskap om hva seksualitet er og hva 
slags hjelp man kan gi. Seksualitet er i 
utgangspunktet tabubelagt og vanskelig 
for mange å snakke om. Man trenger 
derfor å jobbe med temaet og egne 
holdninger for å kunne yte bistand på 
en profesjonell måte. •••

«Behovet av att bli hörd, sedd och vidrörd 
tillhör de mest grundläggande behoven i 
en människas liv – funktionsnedsättning 
eller inte.» Lotta Löfgren Mårtensson,

Sexualitet och integritet, 1997.

Referanser:
«Kropp, Identitet og Seksualitet» (KIS) – 

kursmateriell utarbeidet av Heidi Karoline 
Lappegård, Hege Nilsen og Grethe Rønvik, 
Nordlandssykehuset, habiliteringsteamet for 
voksne

ESS – etikk, samliv og seksualitet, Exben DA
«Seksualitet og utviklingshemning», Bernt 

Barstad, Universitetsforlaget 2006
«Sexologi»,Jørgen Buttenschøn, Eibapress 2001
«Sexologi i praksis», Elsa Almås og Esben 

Benestad, Tano Aschehoug 1997
«Håndbok. Utviklingshemming og seksualitet. 

Forebygge og håndtere overgrep». 
Habiliteringstjenestene i Finnmark og 
Fylkesmannen i Finnmark, 2011. 

«Hur gör man?» Lotta Löfgren Mårtensson, 
Argument Forlag, 2009

«Sexualitet och integritet» Lotta Löfgren 
Mårtensson, Studentlitteratur 1997

«Telemarksmodellen – vegen blir til mens vi går 
den sammen», Et opplæringsprogram og kropp 
og seksualitet, habiliteringsseksjonen for barn 
og unge ved Telemark sykehus, Skien

NFSS  Nettverket; funksjonshemming, seksualitet 
og samliv. www.nfss.no

Verdens helseorganisasjon (WHO 1986)
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Seksualitet,  
en reell mulighet  
for min sønn? 
Tekst : Antia Tollefsen 
anita.tollefsen@hib.no

Seksualitet er noe vi alle betrakter som en viktig del av 
livet. Det knytter seg til kroppslig og emosjonell nærhet 
og kjærlighet til et annet menneske hvor det å kunne gi 
og ta imot nytelse er i fokus. Det er et intimt og helt 
privat område av livet. Det handler om å våge seg frem, 
flørte og gjøre forsiktige tilnærminger overfor den man 
er interessert i. Kunne ligge naken sammen med et 
annet menneske og kjenne hud mot hud. Er dette noe 
Kristoffer aldri skal få oppleve? Hvorfor ikke? Er det 
noe han savner? Hva kan stenge for den muligheten? 
Hvordan kan jeg og hans hjelpere bidra til at han kan 
få et rikt og meningsfullt liv hvor han kan oppleve å 
komme så nær et annet menneske – å kunne leve ut sin 
seksualitet? Er det nok for ham at han lærer å 
tilfredsstille seg selv? Dette er spørsmål jeg som mor 
har stilt meg opp gjennom årene og kanskje særlig 
den siste tiden.
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Kristoffer er en sosial mann på 27 år som 
er svært glad i andre mennesker. Han bor 
i et bofellesskap for mennesker med 
utviklingshemming sammen med 4 andre 
menn i ulik alder. Det er tydelig at perso
nalet som jobber der er glad i ham og ikke 
minst er det tydelig at han trives og synes 
det er stor stas å ha sin egen leilighet hvor 
han kan bestemme selv. Han sprer glede 
rundt seg med sitt gode humør og er vel 
kjent for å være raus med klemmene sine, 
kanskje spesielt til damene som jobber der. 
Jeg tror nok at de fleste damene som jobber 
eller har jobbet der, har fått mange gode 
klemmer og kyss av Kristoffer. Han elsker 
musikk og dans og spesielt barnesanger 
som spilles om og om igjen. Han har en 
egen evne til å «sense» når noen trenger 
trøst og viser tydelig medfølelse. Han er 
blitt mer og mer interessert i det andre 
kjønn, så seksualitet har vært et aktuelt 
tema de siste årene.

Spørsmål knyttet til seksualitet kom 
i fokus da Kristoffer var i tenårene. Han 
begynte å utforske sin egen kropp og han 
forsøkte å tilfredsstille seg selv. Men han 
hadde ikke de nødvendige kunnskapene 
og ferdighetene. Dette opplevde jeg 
problematisk som mor. Det ble et dilemma 
hvor jeg på den ene siden ønsket at han 
skulle lære hvordan han kunne tilfreds
stille seg selv, samtidig som jeg opplevde 
at jeg som mor, ikke kunne være den som 
viste ham hvordan han skulle gjøre det. 
Dette ble tatt opp med hans lærere og ble 
for så vidt tatt på alvor; lærerne viste en 
film om seksualitet og snakket med 
elevgruppen som Kristoffer var en del av. 
Kristoffer fortsatte med å kose med seg 
selv, men hadde fortsatt ikke lært de 

ferdighetene som skulle til for å få 
utløsning. Jeg opplever at utfordringene 
er sentrale også for hjelpeapparatet; 
hvordan lære personer som er utviklings
hemmet å tilfredsstille seg selv. Hvem skal 
i så fall gjøre det og hvordan? Hvilke 
hjelpemidler kan en ha nytte av? Dette 
er spørsmål jeg ikke har svar på, men som 
jeg tenker er viktige.

For et par år siden ble Kristoffer 
forelsket i en jente han var blitt kjent 
med på dagsenteret. Han klarte ikke å ta 
øynene vekk fra henne. Alt stoppet opp 
når han så henne. Han fulgte henne der 
hun gikk og ble stående og se på henne. 
Han ville klemme henne og legge hodet 
på brystet hennes og kose med henne, noe 
han gjorde innimellom, men dessverre var 
det ikke alltid like greit for jenten. Han 
hadde et bilde av henne med seg overalt. 
Hver natt når han la seg, kysset han bildet 
og lå det ved siden av seg på hodeputen. 
Det var en spennende tid, det var godt å se 
at han var forelsket, men samtidig litt 
vondt. Vondt fordi jenten han tydelig var 
forelsket i, ikke gjengjeldte hans følelser på 
samme måte. Godt fordi han fikk oppleve 
hvordan det er å være forelsket. Hans 
følelser for denne jenten gikk over etter 
hvert. Jeg tror han gjennom denne 
forelskelsen opplevde følelser som han ikke 
tidligere hadde erfart. Han begynte i større 
grad å interessere seg for det kvinnelige 
perso nalet, men også damene han jobbet 
sammen med på dagsenteret. Samtidig 
så vi at han i større grad forsøkte å 
tilfredsstille seg selv. Personalet opplevde 
og at han oftere hadde ereksjon når de 
kom inn for å hjelpe ham.

Igjen ble seksualitet et tema i mine 
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møter med personalet. Etter diskusjoner 
ble det bestemt at han skulle få tilbud om 
hjelp fra habiliteringstjenesten; gå på kurs 
og få opplæring om seksualitet. Jeg tenkte 
det var kjempeflott! Og Kristoffer og en 
annen i boligen gikk frimodig på kurs. Jeg 
vet ikke hvordan temaet ble tatt opp på 
kurset, det er ikke Kristoffer i stand til å 
formidle, men noe har han lært. Kurset 
skapte en ny handlingsregel for hvordan 
han skulle forholde seg til kroppslig 
berøring. Det Kristoffer formidler at han 
har lært, er det han kaller «stopp-regelen». 
Stoppregelen sier, i følge ham, at du må 
spørre først før du kan gi en klem, et kyss 
på kinnet eller ta på rumpen eller brystet 
til en jente. En regel som jeg i utgangs
punktet forstår behovet for og som jeg og 
ser kan hjelpe ham og hindre at han går 
over grensene til et annet menneske. 
Samtidig opplever jeg at stoppregelen lett 
kan bli en barriere mot det spontane og 
umiddelbare i ulike former for tilnærming. 
Tidligere var gode klemmer og kyss noe 
som skjedde spontant og hvor vi som 
nærmeste familie fikk mange, mens nå 
stopper han ofte opp og sier til seg selv, 
«husk stopp-regelen». 

Jeg tenker at «Stopp- regelen» i noen grad 
er blitt styrende og unaturlig for hans måte 
å forholde seg til oss som familie på, og blir 
en unaturlig måte å møte det andre kjønn 
på. Det spontane og umiddelbare mistes 
når en alltid skal spørre om lov først. Hvis 
han alltid først skal spørre om tillatelse før 
han våger seg frempå for å gi en klem, et 
kyss, eller ta noen på rumpen, mistes også 
noe av spenningen og vågestykket det er å 
prøve seg frem i møte med en man ønsker 
å innlede et forhold til. 

Det er klart at Kristoffer må lære seg 
grenser slik at han ikke påfører andre 
menneske noe vondt. Men jeg tenker at 
vi har så lett for å lage spesielle regler for 
hvordan man skal oppføre seg når det 
gjelder personer med utviklingshemming. 
Det er viktig å hindre at han går over 
grensen for hva som er greit; forebygge 
muligheten for overgrep mot personer som 
kanskje ikke er i stand til å formulere hva 
som oppleves godt eller riktig. Men, skal 
det være hovedinnholdet i et kurs om 
seksualitet? Kanskje er fokusering på slike 
«stoppregler» et resultat av hvor vanskelig 

Foto: Scandinavian StockPhoto.
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det kan være å lære ham hva som kreves av 
takt og sensibilitet overfor andre menneske 
når en skal våge seg frem med en seksuell 
tilnærming. Det å lære ham å tolke 
signaler fra den andre. Det er kanskje dette 
som er utfordringen; å sette ord på hva 
seksualitet handler om på en slik måte at 
det blir forståelig og håndterbart for 
Kristoffer. Men kanskje først og fremst 
å lære Kristoffer å kjenne seg selv og at 
han skal bli i stand til å kunne formidle 
hva han opplever som godt og hva som 
ikke er greit. 

Kanskje er vi for redde? Kanskje har vi 
for liten tiltro til at Kristoffer skal klare å 
«sense» hva som oppleves godt og hva som 
ikke er godt hos den andre. Jeg vet ikke, 
men det er viktig å være klar over at slike 
handlingsregler kan få konsekvenser som 
kanskje ikke var tiltenkt. Samtidig ser jeg 
at det kan være vanskelig for Kristoffer å 
tolke den andres signaler når det gjelder 
seksuell tilnærming. En slik regel kan 
derfor være en hjelp for ham, men det må 
balanseres slik at seksualitet ikke bare blir 
forbundet med regler for hva som er lov og 
ikke lov. Hovedfokuset i et slikt kurs må 
etter min mening være at seksualitet er 
noe fint og godt og ikke minst en reell 
mulighet.

I etterkant av kurset fikk Kristoffer en 
stimulator og opplæring i hvordan den 
skulle brukes. Han benytter stimulatoren 
i blant. En dag hans tantebarn, som er 
5 år, var på besøk, fant hun stimulatoren 
og spurte Kristoffer hva det var for noe. 
Hun fikk til svar at den «rister tissen». 
Det var et svar som tantebarnet på 5 år 
forstod og godtok. Jeg synes det er flott at 
Kristoffer ikke opplevde at det var et flaut 

eller pinlig spørsmål. Det sier meg at 
seksualitet er et tema som ikke er så 
vanskelig å snakke om med Kristoffer, men 
at vi må være konkret og beskrivende. 
Det er en utfordring fordi de begrepene vi 
vanligvis benytter når vi snakker om sex er 
abstrakt eller vanskelige å forstå for ham. 
Et kurs om seksualitet, som Kristoffer skal 
ha nytte av, krever et språk som er konkret 
og beskrivende, et språk som er tilpasset 
hans vokabular. 

Kristoffer har lite besøk av venner eller 
venninner og han er ikke i stand til å gå på 
besøk eller delta i ulike tilstelninger alene 
Til tross for hans svært sosiale vesen er han 
avhengig av at personalet eller familien 
aktivt tar initiativ slik at han kan bli kjent 
med andre og kanskje oppleve et 
kjæresteforhold og et seksualliv. Men da 
dukker et annet spørsmål opp: Hva om 
Kristoffer hadde en venninne på besøk, 
våger vi da å la de være alene og privat? 
Hva skal i så fall til for at vi våger det? 
Kanskje det er viktige spørsmål å ta 
med seg. 

Å lære Kristoffer å tilfredsstille seg 
selv, er et skritt i riktig retning. Jeg ønsker 
Kristoffer et rikt og meningsfullt liv hvor 
han kan få mulighet til å oppleve nær
heten, gleden og nytelsen i det å ha sex 
med et menneske han er glad i. Men jeg er 
redd det er en urealistisk drøm og at vi har 
en lang vei å gå før seksuelt samvær med et 
annet menneske blir en reell mulighet for 
Kristoffer. •••
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Sexologisk 
rådgiver i etat  
for tjenester  
til utviklings
hemmede
Tekst: Gry Bogetun 
fmfigbo@fylkesmannen.no

Hvem: Ann Cecilie Hjelm (32).
Hva: Vernepleier med videreutdanning i 
sexologi. Ansatt som sexologisk rådgiver i 
Bergen kommune, i etat for tjenester til 
utviklingshemmede. 

Intervju med Ann Cecilie Hjelm
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Hvordan vil du beskrive stillingen din? 
Siden august 2013 har jeg hatt en 20 % 
stilling som sexologisk rådgiver i Bergen 
kommune. Stillingen er knyttet til etat 
for tjenester til utviklingshemmede, og 
mine oppgaver denne høsten har i hoved
sak vært å holde tilrettelagte kurs for 
personer med utviklingshemning om 
kropp og seksualitet. Bortsett fra det 
jobber jeg på Høgskolen i Bergen, som 
høgskolelektor. 

Hvilke tema snakker dere  
om på kursene? 
Vi tar opp tema knyttet til pubertet, 
kropp, venner og kjærester. Mange ønsker 
å lære om onani og prevensjon. Vi snakker 
om egne og andres grenser, og vi snakker 
mye om seksuell helse. Kursene er gratis 
og arrangeres på kveldstid. Jeg håper og 
tror at disse kurskveldene fungerer som 
en introduksjon til temaet seksuali
tet. Noen kommer med ledsager på 

Ann Cecilie Hjelm holder kurs om kropp og seksualitet.
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kursene, andre kommer alene. Felles 
for mange av deltagerne er at de kan lite 
eller ingenting om seksualitet fra før.

Hvilke andre oppgaver ligger til 
stillingen utenom å holde kurs? 
I høst vil det meste av stillingen gå til å 
avvikle disse kursene. Parallelt arrangerer 
vi fagsamlinger for ansatte. På samlingene 
ønsker vi å fange opp tema som dukker 
opp i etterkant av brukerkursene. Det kan 
være konkrete situasjoner, eller spørsmål 
og utfordringer som ansatte opplever er 
knyttet til seksualitet. Vi bruker tid på 
å gjøre tjenesteytere tryggere i samtaler 

om seksualitet. Mange formidler at de 
er usikre på sin rolle og hvordan man 
kan snakke om – og veilede. Vi bruker 
rollespill og gruppediskusjoner. Vi tar også 
opp seksualpositivitet, og hvordan man 
kan tilrettelegge for et seksualvennlig 
miljø.

Når disse kurs og fagsamlingene er 
over, tror jeg vi vil sitte med et klarere 
bilde av hvilke utfordringer vår etat har i 
forhold til tema som har å gjøre med 
seksualitet. Noen utfordringer vet vi om 
allerede, andre vil avdekkes underveis. 
Utfordrin gene skal vi jobbe videre med, 
og jeg tror det vil være en hensiktsmessig 

En viktig del av kurset er å sette ord på hva seksualitet kan være.
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måte å bruke stillingen på i fortsettelsen. 
Det er en relativt liten stilling per dags 
dato, men det er jo et mål å gjøre den 
større. 

Hvem er naturlige samarbeidspartnere 
i en stilling som dette? 
Når jeg sier «vi», så mener jeg meg selv 
og to miljøterapeuter som jobber i Bergen 
kommune. Bente Nilssen Owren og 
Kristine Knutsen. Ressursgruppen for 
seksualitet har vi kalt oss. Per i dag er det 
vi som holder og avvikler kursene og 
fagsamlingene. Etter hvert kurs evaluerer 
vi og snakker sammen om problemstilling 
og utfordringer som dukker opp underveis. 

Vi har også kontaktet Habiliterings
tjenesten og Barnehuset her i Bergen. Vi er 
i gang med å bygge et samarbeid med disse 
instansene. Det er viktig at tjenester som 
jobber inn mot den samme målgruppen 
kjenner til hverandre og kan ha en dialog. 
Da jeg begynte i stillingen opplevde jeg 
at mange instanser var involvert i våre 
tjenester, men ikke at vi nødvendigvis 
jobbet sammen. Mange holder på med sitt. 
Det er tungvint. 

Videre har vi et samarbeid med verne
pleier utdanningen på Høgskolen i Bergen, 
der studenter kan melde seg på bruker
kursene som observatører. Mange syns 

det er spennende, og flere kommer med 
tilbakemeldinger om hva de gjerne vil 
lære mer om. De av studentene som melder 
seg på, er gjerne dem som er interessert 
i temaet seksualitet fra før, og som for 
eksempel har lyst å skrive bachelor
oppgaven sin om utviklingshemning 
og seksualitet. Det er veldig positivt. 

Vi har et godt samarbeid med 
Kondomeriet i Bergen om leketøy og 
hjelpemidler. De ansatte på Kondomeriet 
er utrolig flinke til å formidle lyst og 
nytelse. Jeg har lært svært mye av å snakke 
med de ansatte der. Gammel, ung, homo, 
hetero, funksjonshemmet eller ikke: det 
finnes et leketøy for alle, og det finnes en 
positiv seksualitet for alle. Det er deres 
grunntanke, og er en type normalisering 
feltet vårt trenger. Vi må snakke om lyst og 
det som er deilig. Vi har så lett for å snakke 
om det som er farlig og det vi er redd for.

Og når det er sagt, tror jeg de viktigste 
samarbeidspartnerne er alle dem som 
setter seksualitet på dagsorden ute i 
tjenestene. De som står i veilednings
situasjoner og legger til rette for et 
seksualvennlig miljø. Vi har kalt disse 
for seksualagenter. Det er alle de som tør 
å ta seksualitet på alvor. De trenger vi 
mange av! •••
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«Å snakke om 
seksualitet på en 
ordentlig måte»
Tekst: Ann Cecilie Hjelm  
ann.cecilie.hjelm@hib.no

Hvordan skal man som hjelper snakke om 
seksualitet, hvis man ikke er vant til det?  
Hva er viktig å tenke på for personalet?  
SOR Rapport har møtt Kadija Alas (28) og 
Birte Boland (32). Begge jentene bor i Åsane 
utenfor Bergen, og begge har meninger om 
hva som er viktig når en skal snakke om  
kropp og seksualitet. 
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Kadija Alas og Birte Boland.  Foto: Ann Cecilie Hjelm.
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Er det vanskelig å snakke om kropp og 
seksualitet, når man bor i bofellesskap? 
Birte: Ja. Det kan være det. Men jeg mener 
at hvis du har et spørsmål, så skal jo de 
som jobber der hjelpe deg med det du lurer 
på. Men det kan være vanskelig hvis du 
spør noen om noe, også merker du at den 
andre trekker seg. Så blir du stående uten 
svar. Det er dumt. Da kan du føle seg flau 
etterpå fordi du spurte. 

Kadija: Jeg syns ikke det er så vanskelig. 
Eller, noen ganger er det kanskje litt 
vanskelig. Si for eksempel hvis noen har en 
kjæreste. Når du bor i bofellesskap, så er 
det så mange som er involvert i 
situasjonen. Men kjærestetid er free time. 
Likevel er det ofte at personalet skal inn i 
leiligheten akkurat da. 

Kan det handle om at personalet er 
bekymret for noe eller gjerne vil vite 
hvem som er på besøk? 
Kadija: Jo, men bekymret hele tiden? 
Hvert 5.minutt? Hvor mye kjærester 
rekker du å være på 5 minutter? Hvis noen 
er forelsket vil de ha god tid. Jeg kan ringe. 
Jeg kan si fra hvis det er noe jeg trenger 
hjelp til. Og det gjelder jo ikke bare med 
kjærester, men også med venner som 
kommer på besøk. Jeg har ikke alltid lyst 
at personalet skal treffe alle mine venner. 
Det føler jeg bli som en kontroll. 

Birte: Hvis jeg får besøk, er det mitt besøk. 
Ikke hele bofellesskapet sitt besøk. 

Vi kommer inn på diskusjonen om 
privatliv. I bofellesskap jobber det ofte 
mange ansatte. Disse ansatte er nødt for 
å snakke sammen. Men hva er viktig for 
hjelpere å tenke på, når de skal snakke 
om kropp og seksualitet, samtidig som 
de skal ivareta den andres privatliv? 
Kadija: Det er viktig å være høflig og vise 
respekt. Personalet må for eksempel alltid 
være høflig hvis de treffer noen som er på 
besøk. Uansett om det er venner eller en 
kjæreste som er der. Og noen ganger kan 
de jo kanskje tenke litt på hvor mange 
spørsmål som stilles. Det blir ofte mange 
spørsmål. Hva skal du nå? Hva skal du 
der? Hva skal du etterpå? For noe av det de 
spør om er jo også en del av privatlivet, 
egentlig. 

Birte: Ja – særlig det med at noe er privat. 
Hvis noen forteller noe, så er det fint å 
slippe å lure på om det kommer rett på 
datamaskinen eller i en rapport. Det har jo Foto: Ann Cecilie Hjelm.
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ingen lyst til. Jeg har heller ikke lyst å vite 
private ting om andre der jeg bor. 
Personalet må snakke sammen på 
kontoret, med lukket dør. Det syns jeg er 
viktig. 

Også er det viktig å få lære om kroppen. 
Det er mange som bor i bofellesskap som 
ikke har lært så mye, men man kan jo 
alltid lære. 

Dere har begge to vært på kurs i høst, om 
kropp og seksualitet. Hvordan var det?
Kadija: Det var fint. Det var spørsmål og 
tema hvor vi kunne være ærlige. Vi kunne 
snakke ordentlig om det. Og få ordentlige 
og ærlige svar. Vi lærte om seksuell helse. 

Birte: Det syns jeg er viktig, å kunne 
snakke ordentlig. Sånn at man forstår og 
blir tatt på alvor. Alle kan jo egentlig gå på 
kurs. Hvis noen ikke kan lese, kan de se på 

bilder og høre på. Det er viktig at alle får 
vite så mye som mulig om kroppen og om 
hvilke følelser vi kan ha. Det går an å 
tilpasse det. Det er mange ting som er 
viktig å lære. Og det må jeg bare si – det 
beste med hele kurset var når personalet 
ikke var der. De ble sendt ut av kurset. Det 
var veldig greit!

Jentene understreker at dette er viktig å 
få frem, fordi de mener det kan gjelde 
mange som bor i bofellesskap. Jeg har 
selv jobbet i bofellesskap i flere år, og jeg 
kan ikke annet enn å si meg enig i det de 
forteller. Dette ER viktige poeng. Det 
handler om hvordan ansatte kan 
ivareta den enkeltes privatliv på en 
verdig måte. Det handler om følelsen av 
ikke å bli kontrollert. Også handler det 
om å snakke om kropp og seksualitet på 
en ordentlig måte. Takk for disse gode 
poengene! •••

Illustrasjon: Anne Andvåg Benum.
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Utviklingshemming og seksualitet: 
Refleksjonar frå  
ein praksisperiode
Tekst: Ingrid Sæther Heggland,  
vernepleiestudent ved Høgskolen i Bergen 

Møte med Olav
Då eg var i praksis fekk eg vere saman med ein 
mann med utviklingshemming som eg her kallar 
Olav. Ein dag hadde eg og ein tenesteytar avtala 
med Olav å kome inn med medisin til han. Me 
banka på døra, og gjekk inn. Då me kom inn på 
rommet hans oppdaga me at han såg pornografi. 
Tenesteytar sa fort at me heller kunne kome igjen 
seinare, og me gjekk ut frå rommet. På vaktrommet 
fortalde tenesteytar om situasjonen til kolleger; 
«Det er ekkelt at han så ofte ser på pornografi. Me 
må jo gjere noko for å få han til å slutte med det» 
Ein kollega fortalde at ho tidlegare hadde sagt til 
han: «Kan du ikkje skru det av og heller sette på 
noko kjekt?» Denne tenesteytaren sa òg at ho 
meinte me burde sei i frå til foreldra hans. Eg stilte 
spørsmål om dei hadde snakka med Olav om 
seksualitet og pornografi, då svara dei nei.

32 – DESEMBER  2013



Pornografi kan definerast som tekstar, 
bilete og filmar med seksuelt eksplisitt 
innhald som søker å virke seksuelt opp
hissande (snl.no). Nettstaden helse kompe
tanse.no viser til WHO (1986) sin defini
sjon der seksualitet blir definert som ein 
del av menneska sin personlegdom. 
Det er eit grunnbehov som mellom anna 
vert uttrykt i kjærleik, kontakt og nærleik. 
Seksualitet påverkar tankar, kjensle, 
handlingar og samspel (helsekompetanse.
no). Seksualitet har innverknad på mental 
og fysisk helse (Barstad, 2006:56). 
I kommunen der Olav bur har dei 
styrings kort, overordna mål, for tenester 
til personar med utviklingshemming. 

Desse styringskorta skal vere retnings
gjevande for tenesteytinga. Måla omfattar 
mellom anna å fremje sjølvbestemming 
og brukarmedverknad, bidra til trivsel, 
meistring, utvikling og god helse, samt 
søke å skape eit meiningsfullt tilvære 
gjennom heilskapleg tenestetilbod og sikre 
tilstrekkeleg kompetanse hos tenesteytarar 
(Styringskort, 2012:5).

Rett til vern
Då me oppdaga at Olav såg pornografi, 
synes eg det var positivt at tenesteytar tok 
initiativ til at me skulle gå ut. Å verta 
forstyrra i ein så privat situasjon kan virke 
inngripande og krenkjande. Seksualitet 

Foto: Torunn Ovrid.
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er ein del av den intime sfære, og Den 
europeiske menneskerettskonvensjonen 
skal verne mot inngrep i privatlivet. 
Rett til seksualliv for menneske med 
funksjonsnedsetjing er omhandla i 
standardreglane til FN. Ingen skal nektast 
moglegheit til å oppleve eigen seksualitet, 
så lenge det ikkje strider med lovverket 
(regjeringen.no). Eg meiner alle skal ha 
same vern av seksualiteten, uavhengig av 
funksjonsevne. Olav er mykje omgitt av 
tenesteytarar. Dette gjer han nok meir 
utsett for krenkingar av privatlivet, som 
kan gjere det vanskelegare å oppretthalde 
seksuallivet. Kor bevisst er me på dette? 
I kva grad vert privatlivet respektert? 
Korleis vert ønske og behov ivareteke? 
Det er viktig å reflektere over slike 
spørsmål, fordi dei ofte omhandlar makt 
og etikk. Tenesteytarar si rolle gir 
moglegheit til å krenkje privatlivet 
(Barstad, 2006:101). Kanskje Olav hadde 
gløymd at vi skulle komme innom med 
medisiner? Me burde venta til han opna 
døra for oss. Dermed kunne han fått 
førebudd seg og sjølv invitert oss inn, eller 
gitt oss beskjed om at han var oppteken.

Det kan vere krevjande å handtere 
problemstillingar knytt til teieplikt, 
pårørande og sjølvbestemming. Olav er 
vaksen og myndig. Personar kan sjå lovleg 
pornografi dersom dei er fylt 18 år. 
Eg stiller spørsmål ved at tenesteytar vil 
seie i frå til foreldra om hans bruk av 
pornografi. Sjølvbestemming står sentralt 
i arbeid med menneske. Det handlar om å 
ta eigne val, og vere den ein ønske. Det er 
viktig at personar med utviklingshemming 
får verktøya dei treng for å kunne påverke 
livet sitt (Bollingmoe, Ellingsen, Selboe, 

2005). For å ivareta sjølvbestemminga til 
Olav, kan ikkje pårørande i dette tilfellet 
bli informert utan samtykke frå han. 
Retten til sjølvbestemming inneber rett 
til å råde over opplysningar om seg sjølv 
(regjeringen.no).

Personalets eigne haldningar  
og grenser
Vidare tenkjer eg på haldningar. I kva grad 
skal subjektive meiningar prege våre hand
lin gar i møte med tenestemottakarar i ein 
slik situasjon? Kan utsegn om at porno er 
ekkelt, og at ein difor må få han til å slutte, 
vise manglande kunnskap hos tenesteytar 
fordi ein legg eigne preferansar til grunn? 
Eg meiner tenesteytarar heile tida må 
grunngje handlingar fagleg. Val skal vere 
til det beste for tenestemottakaren ein yter 
tenester til, og ein skal sørgje for at ved
kommande får behov dekka. Å sei at Olav 
bør slutte å sjå pornografi med grunn
gjeving i at tenesteytar synes det er ekkelt 
er eit lite relevant argument, som manglar 
fagleg grunngjeving. 

Eg stiller spørsmål ved kvifor teneste
ytaren vil få han til å slutte å sjå porno
grafi. Nyting er kjelde til fysisk, psykisk, 
intellektuell og åndeleg velvære (Barstad, 
2006:57). Dersom pornografi gir han 
tilfredsstilling, kan det ha samanheng med 
dei overordna måla om å bidra til trivsel 
og god helse. Sjølvbestemming inneber òg 
å ha rett til å ta val andre ikkje ville tatt. 
Eit viktig prinsipp må vere at Olav kan 
nyte eigen seksualitet ut frå eigne mogleg
heiter og lyster (Barstad, 2006:54). World 
Association for Sexology har vedtatt 
«The declaration of sexual rights». Desse 
inneber mellom anna retten til å holde 
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seksualiteten sin privat og retten til 
seksuell fridom, så lenge det ikkje kjem 
i strid med lovverket (Barstad, 2006:56-
57). Tenesteytarane bør respektere Olav 
sitt val og ikkje la eigne haldningar og 
grenser hindre han i å oppleve eigen 
seksualitet.

Eg forstår likevel at tenesteytarane 
reagerer på Olav sin bruk av pornografi, 
med tanke på at det er noko han ser fleire 
timar kvar dag. Pornografi gir unyansert 
og lite røyndomsnær kunnskap om 
seksualitet. Pornografi kan prøve å skildre 
fantasiar hos konsumenten som kan vere 
grenseoverskridande. Nokre døme er 
fantasi om valdtekt, bruk av press og vold, 
stor aldersforskjell og sex med nokon som 
er bevisstlaus. I pornografi kan det bli 
brukt maktmisbruk og press for å oppnå 
sex. Somme gonger kan det vere tvil om 
eine parten samtykker til dei seksuelle 
handlingane og filmane kan vere nedver
digande. Det kan vere framstilt som at 
kvinna oppnår stor glede når ho gir etter 
for press (Barstad, 2012:3). 

Pornografi som einaste læringsarena
Barstad skriv «Jeg er bekymret for at 
dersom man har porno som eneste 
læringsarena, vil det oppstå en økt risiko 
for seksuelle overgrep, hvor den utviklings
hemmede både kan bli overgriper og 
offer.» (Barstad, 2012:3). Ved å berre lære 
om seksualitet gjennom pornografi, kan 
personar med utviklingshemming få ei 
oppfatning av at ein skal gi etter for press. 
Omvendt kan personen få ei oppfatning 
av at dersom den andre parten ikkje vil, 
må ein presse og overtale så vert ved
kommande nøgd etterpå, eller at det er 

lovleg og naturleg å ha sex med småjenter. 
Personar med utviklingshemming kan ha 
vanskelegare for å forstå at pornografi er 
skodespel. Kanskje kan dei tru at jenta 
på filmen er ei jente, og klarer ikkje å forstå 
at ho eigentleg er vaksen og utkledd. 
Uformelle kanalar er ikkje så tilgjengelege 
for personar med utviklingshemming, 
blant anna har dei færre vener og får i 
mindre grad rom til prøving og feiling 
(Barstad, 2012:3). Barstad stiller spørsmål 
om dersom ein person med utviklings
hemming begår overgrep med bakgrunn 
i pornografi, er det hans skyld? Ein kan 
sjå på strafferettsleg tilregneligheit og 
intelligens, eller på opplæringa personen 
har fått. Eg meiner Barstad har eit godt 
poeng. Korleis handtere seksualitet med 
pornografi som einaste læringsarena? 
Pornografi viser ei røynd annleis den me 
lever i, og dermed kan mykje av innhaldet 
bli vanskeleg å generalisere.

Ein tanke eg gjorde meg er at teneste
ytarar ikkje har oversikt over kva porno
grafi Olav ser. Dermed veit dei ikkje om 
pornografien er lovleg. Kan tenesteytarar 
få oversikt over pornografien Olav ser, eller 
strider det med sjølvbestemminga hans? 
Kanskje veit han ikkje kva pornografi som 
er lovleg? Eit anna aspekt ved pornografi er 
at det kanskje kan påverke synet på 
utsjånad og kva me ser på som attraktivt, 
noko eg trur kan auke kroppsfikseringa. 
Pornografi har lite fokus på kvalitetar 
og verdiar som er verdsett i mellom
menneskelege relasjonar, noko eg meiner 
gir lite heilskapleg bilete at seksualitet. 
Dette fordi seksualitet omhandlar mykje 
meir enn samleie.
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Opplæring
Mange av overgrepa personar med 
utviklingshemming begår, er skyldt 
manglande opplæring (Barstad, 2006:74). 
Eg tykkjer personar med utviklings
hemming bør få meir seksualundervisning, 
blant anna fordi utviklingshemminga gjer 
at dei treng lenger tid for å lære. Redusert 
mentalt tempo gjer at ein tenker seinare. 
Kortare auditivt minnespenn er eit anna 
kjenneteikn ved utviklingshemming og 
fører til vanskar med å få med seg heile 
innhaldet i det som vert sagt. Vanskar med 
samansette arbeidsminnefunksjonar fører 
til problem med å holde orden på fleire 
element samstundes og bearbeide 
informasjon. Personar med utviklings
hemming held seg ofte konkret til verda 
og har vanskelegare for å forstå abstrakte 
omgrep. Siste kjenneteikn eg vil nemne 
er vanskar med å generalisere lærdom; 
overføre lærdom frå ein situasjon til ein 
annan. Desse kjenneteikna gjer at personar 
med utviklingshemming blant anna har 
behov for fleire repetisjonar (Larsen og 
Wigaard, 2009:25). Eg vil legge vekt på 
å skape tilrettelagde læringsarena med 
rettleiing. Eg meiner seksualitet bør vere 
fag på skulen, med oppfrisking i kunn
skapane etter nokre år. Pornografi 
inneheld mange av dei pedagogiske 
ingrediensane som gjer den enkel å forstå; 
rett på sak, enkel handling, repetisjonar, 
fråvær av metaforar og unødvendige 
forstyrrande element, og enkelt språk 
(Barstad, 2012:3). Ved å bruke nokre av 
dei same ingrediensane i opplæringa, trur 
eg bodskapen kan blir enklare å forstå for 
personar med utviklingshemming.

Eg stiller spørsmål ved kvifor teneste

ytarane ikkje har snakka med Olav om 
pornografi og seksualitet. Opplæring 
i seksualitet meiner eg er viktig for å få 
nyansert kunnskap, men det stiller krav 
til tenesteytarar; at dei har kompetanse om 
utviklingshemming og seksualitet, god 
kjennskap til Olav og gode kommuni
kasjonsferdigheiter. Dei må vite kva 
kunnskap Olav har, kva han vil ha hjelp 
til og korleis ein best kan gi hjelpa. Med 
setninga «Kan du ikkje skru det av og 
heller sette på noko kjekt?» føler eg at 
Olav ikkje vert respektert og teke på alvor. 
For å bistå andre menneske er respekt 
avgjerande. Kanskje skulle ein starta ein 
samtale med Olav? Kva tenker han om 
filmane? Kva kunnskapar og oppfatningar 
har han om seksualitet? Å samtale med 
han tenkjer eg gir gode høve til å få 
oversikt over pornografien han ser, finne 
ut kva kunnskap han har, og snakke om at 
pornografi sjeldan skildrar røynda.

Det er sannsynleg å tru at gjennom 
meir nyansert og røyndomsnær opplæring, 
er sjansen redusert for at brukar begår 
overgrep (Barstad, 2012:3). Ein viktig del 
av seksualopplæringa er å lære å respektere 
grenser og lære kva overgrep er (Barstad, 
2006:74). Ein anna del er viktigheita av 
å sjølv gi uttrykk for grenser. Gjennom å 
lære korleis kroppen fungerer, vil nok 
brukaren få auka føresetnader for å nyte. 
Er Olav klar over kva som skjer ved 
seksuell opphissing og korleis han kan 
tilfredsstille seg sjølv? Setninga «Kan du 
ikkje skru det av og heller sette på noko 
kjekt?» opnar ikkje for samtale om tema, 
noko han kanskje hadde trengt. Med 
utsegn som dette held ein seg passiv til 
Olav sin seksualitet. Utfordringa blir å 
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formidle at seksualitet er noko fint, 
samstundes som ein påpeiker viktigheita 
av å forholde seg til grenser. For å klare 
å formidle må ein finne kommuni
kasjonsmåtar tilpassa Olav, vere direkte 
i kommunikasjonen og ikkje bruke 
abstrakte omgrep. Opplæring i seksualitet 
kan vere relevant i forhold til dei overordna 
måla om trivsel, utvikling, meistring, 
meiningsfullt tilvære og god helse. 

I samtalar om seksualitet er det 
avgjerande at ein ivartar Olav si sjølv
bestemming og ikkje går nærare enn han 
ønske og er fortruleg med. Dette krev 
lydhøre tenesteytarar som kan fange opp 
og tolke både verbale og nonverbale signal. 
Det er viktig å ta opp tema på rett tids
punkt, ha god tid og opne for samtalar når 
han viser interesse. Vidare vil eg legge 
vekt på å skape ein situasjon prega av 
respekt og tryggleik. Som tenesteytar må 
ein vere audmjuk og ivareta teneste
mottakar sin verdigheit og integritet. 
Kanskje er tenesteytarane usikker på 
kor langt dei kan gå i rettleiing og hjelp? 
Det kan vere nyttig å få rettleiing frå 
utanforståande som har kompetanse om 
seksualitet og utviklingshemming, som 
habiliteringstjenesten. Å prate med 
utanforståande kan kanskje vere enklare 
for brukaren? Habiliteringstenesta kan 
kartlegge brukaren sine kunnskapar 
og rettleie personalet. Kunnskapane til 
brukaren meiner eg dannar utgangs
punktet for korleis ein best kan møte han.

Dersom ein skapar eit miljø der ein kan 
snakke om seksualitet, aukar sjansen for at 
tenestemottakar tør å ta opp slike tema 
(Barstad, 2006:99). Eg trur open dialog og 
respekt blant tilsette er avgjerande for å 

kunne skape eit slikt miljø. Eg tenkjer det 
er både lærerikt og viktig å diskutere 
korleis ein vil møte seksuelle problem
stillingar og prøve å skape ei felles 
forståing. Kanskje skal berre nokre få 
snakke med tenestemottakaren om 
seksualitet?

Eg har òg reflektert rundt mi rolle. 
Som student ser eg situasjonen litt meir 
utanfrå. Det kan vere enklare for meg 
å reflektere objektivt i ettertid, kanskje 
spesielt med tanke på at eg ikkje kjenner 
Olav så godt. Kanskje ser eg ikkje heile 
situasjonen? Kanskje er den tatt ut av 
samanheng og at eg difor eigentleg ikkje 
forstår så mykje som eg trur sjølv? 
Utsegna til personalet var nok spontane, 
lite gjennomtenkte, reaksjonar. Ved å 
presentere nokre av mine refleksjonane, 
kunne me kanskje fått til ein god dialog.

Oppsummering
Eg meiner dei overordna måla er relevante 
når tenesteytarar møter utfordringar knytt 
til seksualitet. Det stiller krav til at teneste
ytarar har kompetanse om seksualitet og 
utviklingshemming, og klarer å formidle 
denne, slik at personar med utviklings
hemming får naudsynt kunnskap til å 
handtere seksualitet på ein god måte.

Eg har reflektert rundt omgrepet 
sjølvbestemming og kvifor eg meiner 
at pornografi kan ha negativ effekt for 
enkelte med utviklingshemming. 
Pornografi i seg sjølv treng ikkje vera 
skadeleg, men det kan ha negativ effekt 
dersom det vert einaste læringsarena. 
Vidare har eg lagt vekt på viktigheita av 
opplæring i seksualitet. Tenesteytarar må 
ta tenestemottakar sin seksualitet på alvor. 
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Viktige stikkord er kommunikasjons
ferdigheiter og god kjennskap til teneste
mottakar. Etter å ha reflektert over 
tenesteytarar si rolle meiner eg at dei bør 
invitere til å snakke om pornografien og 
andre tema innafor seksualitet, og prøve 
å formidle nyansert bilete av seksualitet. 
Ein må møte tenestemottakar på hans 
forståelsesnivå og prøve å skape gjensidig 
tillit, openheit og respekt. Seksualitet bør 
stå sentralt i arbeidet for personar med 
utviklingshemming. •••
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Bevisstgjøring  
om prevensjon, 
sterilisering  
og abort
Tekst: Bernt Barstad 
ess@exben.no

Uønsket svangerskap er noe man søker å unngå. 
Som tjenesteyter vil man kunne komme opp i 
situasjoner hvor man skal håndtere spørsmål knyttet 
til seksualitet. Dersom miljøet vedkommende bor 
eller oppholder seg i, fremstår som et seksualvennlig 
miljø (se egen artikkel), vil sjansen være større for at 
man som tjenesteyter vil kunne operere preventivt i 
forhold til disse spørsmålene, fremfor å handle akutt. 
Dette innebærer at man som tjenesteyter lettere kan 
komme i posisjon til å rådgi tjenestemottaker i valg 
av prevensjonsmidler, eller bruk av nødprevensjon, 
fremfor å være en som må handle akutt knyttet til 
spørsmål om abort. Forutsetningen er at de som yter 
tjenester må ha nødvendig kompetanse om ulike 
prevensjonsmidler, abort og sterilisering.
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Innledning
I denne artikkelen vil jeg gjøre rede for 
ulike prevensjonsmidler. Det gjøres også 
kort rede for nødprevensjon, som ofte er en 
løsning dersom vanlig prevensjonsmiddel 
av en eller annen grunn svikter, eller man 
har glemt å benytte prevensjon. Videre vil 
jeg skrive om abort. Jeg gjør rede for 
nødvendige hensyn dersom kvinnen har 
psykisk utviklingshemming, og vise de to 
abortmetodene som anvendes. Avslut
nings vis orienterer jeg om regelverk 
knyttet til sterilisering og hvordan 
operasjonene gjennomføres. 

Prevensjon
Det er en erkjennelse for de fleste at en 
kvinne kan bli gravid av å ha ubeskyttet 
sex med en mann. Det finnes tiltak som 
hindrer graviditet, også kalt preventiver. 
Det finnes mange ulike prevensjonsmidler, 
men alle, med unntak av kondom, 
anvendes av kvinner. Kondom er det 
eneste prevensjonsmiddel som beskytter 
mot seksuelt overførte infeksjoner. 

Kondom 
Kondom er det eneste prevensjons alter
nativet for menn. Det beskytter mot 
graviditet og sykdommer.  Kondom rulles 
på penis når den er stiv. Det hindrer sæd
celler, virus og bakterier i å komme dit de 
ikke skal. Kondomet er laget av tynn 
gummi. Det finnes mange forskjellige 
typer. Noen er ekstra tynn, noen har smak 
eller lukt, noen er ekstra store. Har du 
latex allergi finnes det latexfrie kondomer. 
Kvaliteten på kondom varierer. Det 
anbefales alltid å ta med kondomer kjøpt 
i Norge når man reiser på ferie. Gummi 

tåler ikke sterk varme eller kulde. 
Oppbevar kondomene i romtemperatur. 
Gummi reagerer med fett. Bruk vann
basert eller silikonbasert glidemiddel.

Bruksanvisning for kondombruk:
•  Sjekk datostemplingen og at pakken 

er hel
•  Åpne pakningen forsiktig slik at 

kondomet ikke blir skadet
•  Penis skal være stiv når kondomet 

rulles på
•  Har du forhud skal denne trekkes tilbake
•  Klem sammen tuppen på kondomet 
•  Hold kondomet ved penisroten når 

penis trekkes ut

Kondomet skal bare brukes en gang. Har 
du flere partnere samtidig må du bruke 
nytt kondom for hver partner. Kondomet 
må brukes under hele samleiet hvis du vil 
beskytte deg mot uønsket farskap eller 
sykdom.

Implantat
Dette er en hormonstav som opereres inn 
under huden på innsiden av overarmen av 
en lege. Den er 4 centimeter lang og 
2 millimeter tykk. Etter inngrepet kan 
man føle at implantatet ligger bak huden 
med fingrene.
Fordeler: Kan ligge der i tre år. Det finnes 
også en type med 2 staver som virker i 5 år. 
Implantatet inneholder bare gestagen og 
kan brukes av dem som ammer. 

Minipiller 
Inneholder ett enkelt hormon, gestagen. 
Pillene virker ved å forandre slimproppen 
i livmorhalsen slik at sædcellene vanskelig 
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når opp til livmoren og egglederne. 
Dessuten påvirkes livmorslimhinnen 
slik at egget har vanskelig for å feste seg. 
I 30 til 50 % av syklusene hemmes også 
eggløsningen. 
Fordeler: Minipiller er et østrogenfritt 
alternativ og kan brukes av kvinner som 
ammer. 
Ulemper: Menstruasjonsblødningen kan 
bli uregelmessig, og småblødninger kan 
forekomme mellom menstruasjonene. 
Minipillen skal tas hver dag, helst på 
samme tidspunkt. 

P-piller 
Ppillene hindrer eggløsning. I tillegg blir 
slimet i livmorhalsen mindre gjennom
trengelig for sædceller. Det finnes mange 
typer ppiller. Kombinasjons ppiller har 
et 12 timers «glemmeintervall», men det 
anbefales sterkt at pillene tas til noenlunde 
samme tid hver dag. 
Fordeler: Et meget sikkert prevensjons
middel, som ikke forstyrrer samleiet. 
Gir regelmessige og ofte mindre og kortere 
blødninger. Menstruasjonssmertene 
minsker. Kvinner som bruker ppiller har 
mindre enn halvparten så stor risiko for 
svangerskap utenfor livmoren, kreft i 
eggstokkene eller livmoren, samt god
artede svulster i brystene. Ppiller har ofte 
en gunstig effekt mot kviser, sjenerende 
hårvekst og på muskelknuter i livmoren. 
Risikoen for egglederbetennelse og 
sterilitet kan også reduseres. 
Ulemper: I begynnelsen kan bivirkninger 
være kvalme, hodepine, ømhet i brystene, 
uregelmessig blødning eller dårlig humør. 
Nedsatt sexlyst. En sjelden gang kan 
ppillebrukere få en liten stigning i 

blodtrykket. Noen kan få forbigående 
problemer med kontaktlinsene, på grunn 
av redusert utskillelse av tårevæske. 
Sikkerhet: Brukt riktig, er ppillen nesten 
100 % sikker. 

P-plaster 
Det kan settes på overarmen, bak på 
ryggen eller på rumpa. Det skal sitte på 
i en uke før det kastes. Man bruker tre 
plaster etter hverandre, så går man en uke 
uten. Plasteret virker som ppiller ved at 
det forhindrer eggløsning. 
Fordeler: Enkel å bruke. Man slipper å 
huske pillen hver dag. Det er også sikkert 
selv om man skulle ha diare eller oppkast, 
i motsetning til ppiller. 
Ulemper: Plasteret er forholdsvis stort og 
lite diskret. Man må huske å fjerne og sette 
på nytt plaster hver uke. 
Sikkerhet: Like sikkert som ppiller.

P-ringen 
Er en myk ring som settes inn i skjeden 
av kvinnen selv.. Den skal sitte der i tre 
uker. Da tas den ut. Etter en uke legger 
man inn en ny. Den virker som ppiller 
ved at den forhindrer eggløsning. 
Fordeler: Månedlig prevensjon som er 
enkel å bruke. Man slipper å huske en pille 
hver dag. Få bivirkninger, god blødnings
regulerende effekt. Enkelt å utsette men
strua sjon ved å bruke flere ringer etter 
hverandre uten opphold. 
Ulemper: Huske å fjerne og sette inn en  
ny ring. Kan være ubehagelig for partner.  
Sikkerhet: Liker sikker som ppiller.  
Den er også sikker selv om man skulle ha 
diare eller kaste opp, i motsetning til 
ppiller. 
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Spiral 
Det finnes kobberspiraler og hormon
spiraler. Begge typer er en liten gjenstand 
av plast, som settes inn i livmorhulen av 
en lege. 

Kobberet hemmer sædcellenes 
bevegelighet gjennom livmoren. Spiralen 
hindrer egget i å feste seg i livmoren. 
Fordeler: Høy sikkerhet, lang brukstid. 
Hormonspiralen er vanligvis effektiv i 
fem år. Virker med en gang den er lagt 
inn i livmoren. Hormonspiralene har 
lavt hormoninnhold og kan brukes under 
amming. 
Ulemper: Kobberspiralen kan gi kraftigere 
menstruasjon, og av og til menstruasjons
smerter. Hormonspiralen kan gi småblød
ninger de første månedene. Selve inn
settingen kan være litt ubehagelig. 
Sikkerhet: Med vanlig spiral blir cirka 
1 av 100 kvinner gravide i løpet av ett år. 
Kun 00,2 av 100 kvinner blir gravide 
med hormonspiral. 

P-sprøyte 
Dette er en sprøyte som gis hver 3. måned. 
Hormonet hindrer eggløsning og påvirker 
slimet i livmorhalsen så det blir ugjennom
trengelig for sædceller. 
Fordeler: Kun en injeksjon hver tredje 
måned. 
Ulemper: Psprøyten kan gi blødnings
forstyrrelser i starten, og av og til kan 
menstruasjonen bli borte. Det kan ta 
ganske lang tid å bli gravid etter siste 
psprøyte. Anbefales ikke til unge kvinner, 
da det kan være risiko for benskjørhet. 
Av samme grunn anbefales heller ikke 
bruk av psprøyte sammenhengende i mer 
enn 2 år.

Sikkerhet: Meget sikker dersom den blir 
tatt jevnlig. 

Nødprevensjon
Dersom man bruker et trygt prevensjons
middel, på en forsvarlig måte, er sjansen 
for graviditet minimal. I gitte tilfeller kan 
det være grunn til å tro at noe har sviktet 
for eksempel at en har kastet opp eller 
glemt å ta ppillen til riktig tidspunkt. 
Det kan også være at prevensjonsmiddelet 
har sviktet, for eksempel at det gikk hull 
i kondomet, og da kan man agere via ulike 
innslagspunkt: 

Nødprevensjon (også kalt «angrepille»), 
er en pille som kan kjøpes reseptfritt på 
apotek. Det finnes to ulike typer, den ene 
inneholder hormonet levonorestrel 
(Postinor eller Norlevo tabletter) som må 
tas innen 72 timer etter samleie. Den er 
ikke 100 % sikker., men jo tidligere man 
tar pillen, jo sikrere er den. Tar man pillen 
innen 24 timer er den 80 % sikker, etter 
72 timer er den 58 % sikker. Den andre 
pillen, som er relativt ny, har virkestoffet 
ulipristal (Elaaone tabletter). Dette 
preparatet har en dokumentert virketid 
inntil 120 timer. Det anbefales at man tar 
en graviditetstest to uker etter at man har 
tatt nødprevensjon. Nødprevensjon har 
sine bivirkninger, hvor kraftig kvalme, 
brekninger og blødningsforstyrrelser er 
vanlig.

Abort
Abort er en mulighet ved uønsket 
svangerskap. Det er kvinnen selv som 
bestemmer om hun skal ta abort. Abort 
kan skje til og med 12. svangerskapsuke. 
Svangerskapsuker regnes fra første dag i 
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siste menstruasjon. Er kvinnen under 16 år 
skal den eller de som har foreldreansvar gis 
anledning til å uttale seg, med mindre 
tungtveiende grunner taler mot det. Abort 
er regulert etter «Lov om svangerskaps
avbrudd» Det er to former for abort; 
kirurgisk eller medisinsk. Det er kvinnen 
selv som velger hvilken form for abort hun 
vil ha. 

Kirurgisk abort (skjer under narkose).  
Gjennomføres ved at livmortappen åpnes 
med et lite instrument, deretter føres en 
liten sugeslange inn og innholdet i 
livmoren suges ut. Deretter skrapes som 
regel livmorslimhinnen bort. Inngrepet tar 
ca. 10 minutter og vanligvis kan man dra 
hjem etter få timer.

Medisinsk/medikamentell abort 
(abortpille).  
Her tar man først en pille som stopper 
utviklingen av fosteret. Etter to døgn drar 
man til sykehuset og får ført inn stikkpiller 
i skjeden som har til formål å få livmoren 
til å tømme seg, noe som tar 4–6 timer. 
Endelig sluttkontroll er etter 4–6 uker. 

Kvinner med psykisk utviklings
hemming har samme rettigheter og 
muligheter som kvinner forøvrig når det 
gjelder abort, men med noen unntak: 
I Abortloven § 2 bokstav e går det fram at 
dersom kvinnen er alvorlig sinnslidende 
eller psykisk utviklingshemmet i betydelig 
grad, er grensen for svangerskapsavbruddet 
utgangen av 18. svangerskapsuke. I følge 
§ 4 kan begjæring om svangerskaps
avbrudd framsettes av vergen dersom 
kvinnen er alvorlig sinnslidende eller 

psykisk utviklingshemmet i betydelig 
grad. Kvinnens samtykke skal innhentes 
såfremt det kan antas at hun har evne til 
å forstå betydningen av inngrepet. Dersom 
kvinnen ikke har verge skal det oppnevnes 
en verge for henne.

Det finnes en åpning for å gjennomføre 
abort på kvinner uten at disse har gitt sitt 
samtykke.Dette er nærmere gjort rede for 
av Aslak Syse i «Håndbok for abortnemd 
arbeid» (Rapport IS1496, Helsedirek
toratet): Dersom vergen begjærer inn
grepet må en ha Fylkesmannens samtykke 
for at inngrepet skal kunne finne sted. 
Dette er en viktig rettssikker hetsgaranti 
mot uønsket «tvangsabortering». Det at 
abortinngrep etter loven kan utføres uten 
kvinnens samtykke, medfører ikke at det 
vil foreligge en ordinær «tvangs»
situasjon. Det samtykkes til inngrep fra 
en som har rettslig samtykkekompetanse 
på kvinnens vegne, og det ligger i (hjelpe)
vergemålet at dette utøves «til beste for» 
kvinnen. 

Dersom kvinnen setter seg til motverge 
fordi hun har situasjonsinnsikt, har hun 
tilstrekkelig kompetanse til å kunne avgi 
gyldig samtykke. Inngrepet kan da ikke 
lovlig utføres uten at slikt samtykke gis. 
Er kvinnens motstand basert på angst 
for en ukjent situasjon, vil situasjonen være 
at inngrepet – som tannbehandling og 
andre nødvendige fysiske undersøkelser 
og inngrep – blir gjennomført ved fysisk 
bruk av tvang. Motstanden vil fysisk bli 
overvunnet gjennom å gi de medikamenter 
som skal til for å gi nødvendig muskel
avspenning og smertelindring i samband 
med forberedelsen av selve inngrepet. 
En slik tvangsbruk vil være legitim når 
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vedtaket er lovlig fattet etter abortlovens 
regler ( Rapport IS1496)

Definisjonen på «psykisk utviklings
hemmet i betydelig grad» tar utgangs
punkt i en IQ tilsvarende 55. En vurdering 
knyttet mot IQ er ikke tilstrekkelig, men 
bygger på en helhetsvurdering, hvor IQ 
er et av momentene. Etter utgangen av 
18. svangerskapsuke har den absolutte 
fristen for abort gått ut og man må bære 
frem barnet.

Sterilisering
Lov om sterilisering § 1 sier blant annet: 
Sterilisering er operasjon, eller annet inn
grep som tar sikte på å oppheve en persons 
forplantningsevne. Loven omhandler også 
kastrering, noe som ligger utenfor 
rammene for denne artikkelen. Kriterier 
for å begjære sterilisering er at man har 
bosted her i landet og har fylt 25 år. 
Unntatt er personer som har en alvorlig 
sinnslidelse, er psykisk utviklingshemmet 
eller psykisk svekket.

Hvis man har en alvorlig sinnslidelse, 
er psykisk utviklingshemmet eller er 
psykisk svekket, kan man søke om 
sterilisering. Hvis man er alvorlig 
sinnslidende, har en alvorlig psykisk 
utviklingshemming eller har en alvorlig 
psykisk svekkelse og søker om sterilisering, 
kreves også samtykke fra vergen.

Alvorlig psykisk utviklingshemming 
er ut fra min forstand ekvivalent med 
benevnelsen psykisk utviklingshemmet 
i betydelig grad, som ble omtalt under 
delen om abort. Lov om sterilisering har 
en liten utdyping av dette: «Vergen kan 
fremsette søknad på vegne av person som 
har en så alvorlig sinnslidelse eller psykisk 

utviklingshemming eller psykisk svekkelse 
at vedkommende ikke har evne til selv å 
ta standpunkt til inngrepet og helbredelse 
eller vesentlig bedring ikke kan påregnes» 
(§4).

Sterilisering av menn
Sterilisering av menn er et lite kirurgisk 
inngrep, hvor man med lokalbedøvelse 
fjerner en bit av de to sædlederne som går 
fra testiklene. Sædcellene produseres i 
testiklene og lagres i bitestiklene. Etter 
sterilisering vil man ved utløsning ha 
tilnærmet samme mengde væske som før, 
men uten sædceller. Det er ikke smertefullt 
å sterilisere seg når man er mann. Foruten 
sprøytestikket når bedøvelsen settes, kan 
det kjennes litt ubehagelig for enkelte når 
man trekker i selve sædlederne. Man kan 
plages noe med ømhet og hevelse i pungen 
de første dagene og bør ta det noe med ro. 
Komplikasjoner ved operasjonen utover 
hevelse og bloduttredelse er sjeldne. Man 
kan være seksuelt aktiv etter ei ukes tid, 
men er ikke regnet som steril før man etter 
3 mnd. har vært til etterkontroll og sjekket 
om det er sædceller i sæden. Sterilisering 
beskytter ikke mot seksuelt overførbare 
infeksjoner. Sterilisering har ingen effekt 
på hormonene, slik at stemme, skjeggvekst 
osv forblir som før. Sterilisering for menn 
på offentlig sykehus har en egenandel på 
kr 1268, (pr 04.03.13)..

Sterilisering av kvinner
Sterilisering av kvinner er en noe mer 
omfattende operasjon enn sterilisering av 
menn. Ved sterilisering foretas det en liten 
operasjon på egglederne, slik at egget ikke 
kan kommer fra eggstokken, gjennom 
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egglederne og ut i livmoren. Sterilisering 
for kvinner på offentlige sykehus har en 
egenandel på kr 6079, (pr 04.03.13). Det 
er to former for sterilisering av kvinner: 

Kikhullsoperasjon gjennom bukveggen 
(laparoskopi)
Dette foregår ved at man fører et fingetykt 
instrument gjennom et snitt i bukhulen 
under navlen. Dette instrumentet fungerer 
som en slags kikker, deretter fører man 
noen smale instrumenter gjennom et eller 
flere små snitt i bukhulen. Ved hjelp av 
disse instrumentene vil man lukke egg
lederne. Operasjonen tar 15–20 minutter. 
Kvinnen er i narkose under operasjonen.

Operasjon ved åpning av bukveggen 
(laparotomi)
Enkelte ganger kan det være nødvendig å 
utføre steriliseringen som en operasjon. 

Da lager man et snitt nederst på magen. 
Gjennom dette snittet finner man frem til 
egglederne og lukker dem. Snittet er 5–10 
cm langt og man vil få et lite arr, dette som 
et såkalt «bikinisnitt» like over eller i 
kjønnsbehåringen. •••

Referanser:
Barstad, Bernt (2006). Seksualitet og 

utviklingshemming. Oslo, Universitetsforlaget
IS2048 B: Infromasjon om sterilisering. 

Helsedirektoratet 2010
Lov19750613 nr 50: Lov om 

svangerskapsavbrudd
Lov19770603 nr 37: Lov om sterilisering
Rapport IS 1446. Håndbok for abortnemdarbeid, 

revidert utgave 2013. Oslo Helsedirektoratet 
www.lommelegen.no
www.med3.no
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Innledning
Å bli foreldre er en av de mest intense 
overganger i en persons liv. Flere personer 
med utviklingshemming opplever også 
denne overgangen. For unge mennesker, 
som vokser opp i «normaliserings tids
alderen» er det naturlig å ønske seg familie 
og barn. De fleste personer med utvik
lings hemming har behov for tilpasset 
opplæring, støtte og tilrettelegging. 
Dette gjelder både i forhold til seksual
veiledning og familieplanlegging. 

Det er i liten grad utviklet tilpasset 
informa sjon og opplæringsmateriale som 
kan forberede personer med kognitive 
funk sjonsvansker på foreldrerollen. Det er 
heller ikke utviklet norske lettlestbrosjyrer 
om svangerskap, graviditet og prevensjon. 
Nybakte foreldre med utviklingshemming 
møter i liten grad helsepersonell som har 
kunnskap om diagnosen og hvilke tilrette
legginger som er nødvendige. Denne 
artikkelen ønsker å belyse noen aspekter 
i dette vanskelige landskapet.

FNs menneskerettskonvensjon slår fast 
at alle har samme rett til å utnytte våre 
muligheter til å stifte familie og få barn. 
Det legges ingen begrensinger på evnenivå 
eller omsorgsevne i utgangspunktet. (FNs 
standardregel 9 – United Nations, 2006).

Barnets rett til tilstrekkelig omsorg er 
nedfelt i barnekonvensjonen, og reguleres 
i lov om barnevern av 17. juli 1992 nr. 100 
§ 412 bokstav d. Staten kan fatte vedtak 
om omsorgsovertakelse dersom det er 
overveiende sannsynlig at barnets helse 
eller utvikling kan bli alvorlig skadd, fordi 
foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekke
lig ansvar for barnet. 

Personer med utviklingshemming skal 

vurderes på lik linje med andre. At en 
person er utviklingshemmet, er ikke 
tilstrekkelig grunn til omsorgsovertakelse, 
svikt i omsorgsevne skal dokumenteres. 
Det refereres til forskning som hevder at 
kvinner med funksjonsnedsettelser ofte 
føler seg mistenkeliggjort og motarbeidet 
i forhold til sin evne til omsorg for barn. 
Kvinner med utviklingshemning beskriver 
at de føler at de må flytte for å unngå at 
barnevernet overtar omsorg for barnet 
(NOU 2001:22).

Kunnskapsoppsummering
En vet ikke hvor mange foreldre med 
utviklingshemming som finnes, og hvor 
mange som lever med sine barn. Studier 
viser forekomsttall som varierer mellom 
10–30 % (Bager 2003; Gilberg 1983; 
Møch et.alt 1997; Skov&Henningsen 
2001).

Hvordan det går i oppveksten er et 
viktig spørsmål, og en svensk studie av 

Bjørn Neset.

DESEMBER  2013  – 49  



Anita Rønstrøm for Redd Barna i 1981, 
(referert i Hindberg 2003) omfattet ti 
familier, med 17 barn i alderen 2 til 15 år. 
Disse ble fulgt gjennom fire år. Mødrene 
var lettere utviklingshemmet, seks av dem 
levde sammen med barnefaren. Mødrene 
hadde selv hatt en vanskelig oppvekst, dels 
med foreldre som var rusbelastet og 
psykisk ustabile, dels fordi de vokst opp 
på institusjon eller i fosterhjem. De fleste 
mødrene i undersøkelsen manglet gode 
rollemodeller for foreldrerollen. Under
søkelsen sier ikke noe om medfødte 
vansker hos barna, men viser at barna 
lå etter i utvikling, følelsesmessig og 
atferdsmessig. 13 barn viste tendenser til 

å ville isolere seg. 2 av barna ble omplassert 
tidlig, og utviklet seg normalt. 7 barn ble 
etter hvert plassert i fosterhjem. Samtlige 
familier hadde hatt støttetiltak, og dag
tilbud. Rapporten konkluderer med at 
fagfolk i for stor grad forholdt seg som 
tilskuere til feilutvikling uten å omplassere 
barna. En overså at foreldrene til tross 
for innsats fra hjelpeapparatet ikke lyktes. 
Omsorgsovertakelse av risikobarn av 
forebyggende grunner ble sett som en 
inngripen i de voksnes medborgerlige 
rettigheter. 

En annen studie, (Gilberg et.al. 1983) 
fulgte opp 15 kvinner med i alt 41 barn. 
34 % av barna var, eller ble antatt å være 

Illustrasjon: Anne Andvåg Benum.

50 – DESEMBER  2013



utviklingshemmet. 45 % var omplassert 
til fosterhjem. De fleste av disse hadde 
vært utsatt for omsorgssvikt og utviklingen 
lå kraftig etter. 85 % av barna var registrert 
hos hjelpeapparatet for mistanke om 
utviklings og tilpassingsproblemer. 
En norsk studie tegner et liknende bilde 
(Mørch et.al. 1997). Av 65 barn i alderen 
1 til 17 hadde 43 % av barna alt fra 
lærevansker til alvorlig utviklings
hemming. 40 % var utsatt for omsorgs
svikt, dvs. hadde dårlig ernæring, hygiene, 
understimulering og ukontrollert atferd. 
Samtlige familier hvor barna hadde 
utviklingshemming fikk bistand, mens 
bare 1 av 15 av familier med barn med 
normale kognitive ferdigheter fikk det. 
Dette kan tyde på at foreldres kognitive 
vansker ikke nødvendigvis er utslags
givende i seg selv. 

I en dansk kartlegging av personer 
med utviklingshemming var færre enn 
10 % foreldre, (Skov og Henningsen 
2001). Anslag for andelen av utviklings
hemming hos deres barn, er 12 til 15 % 
om den ene foreldre er utviklingshemmet, 
andelen øker til 40 % om begge er det. 
De fleste barna har med andre ord ikke 
utviklingshemming. 

Faureholm (1994) fant at mødrenes 
foreldreegenskaper varierte mindre med 
graden av utviklingshemming, og mer 
med egne oppvekstkår, og nåværende 
livssituasjon. En tredjedel ble vurdert til 
å ha positive foreldreegenskaper, en tredje
del negative og en tredjedel med både 
positive og negative. De positive består i 
å klare seg i hverdagen, være stabil og ha 
et nettverk å forholde seg til, være sam
arbeidsvillig og ta til seg råd og veiledning 

og ha forståelse for barnets behov. 
De negative egenskapene beskrives som 
manglende impulskontroll, tilpasnings
vansker og umodenhet, svak selvfølelse 
og ellers lav skåre på det meste. 

Evy Kollbergs avhandling (1989) 
kunne heller ikke påvise noen sammen
heng mellom intelligens og foreldreevne. 
Det avgjørende var stabile emosjonelle 
oppvekstforhold, en positiv selvfølelse, 
å kjenne seg verdsatt, og å oppleve at en 
er betydningsfull for sine barn. 60 % 
av foreldrene bedømmes som relativt 
velfungerende. De andre foreldrene hadde 
store problemer med å fungere grunnet 
samlivsvansker, utrygghet, savn av positive 
forbilder, negativt selvbilde og liten tillit til 
omgivelsene. Psykiske problemer eller 
rusproblemer kunne også være tilfelle. 
Gunvor Andersson (1992) undersøkte 
sosialtjenestens kontakt med foreldre med 
utviklingshemming. Hun beskriver en 
utbredt ambivalens blant sosialarbeiderne. 
Ambivalensen ligger i avveiningen mellom 
barns rett til god oppvekst og foreldres 
krav om integritet og selvbestemmelse. 
Ambivalens skaper uenighet mellom 
personalet, etater og i rettsvesenet. Og 
sjelden er uenigheten så uforsonlig som 
i disse sakene. 

Den svenske Socialstyrelsens kunn
skapsoversikt (Socialstyrelsen/Starke, 
2006) er basert på vitenskapelige artikler 
i perioden 1990 til 2003. Rapporten er delt 
i tre: foreldre med utviklingshemming, 
barn til foreldre med utviklingshemming 
og familiens møte med myndigheter og 
profesjonelle. I innledningen sies at i dag 
vet en ganske godt hva som kan fungere 
og hvilke mangler det er i foreldrenes 
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omsorgsevne. Gjennom opplæring og 
trening kan foreldreevnen styrkes. 
En forutsetning er at opplæringen og 
kontakten med profesjonelle er konti
nuerlig og tett. 

Faureholm (2004) fulgte i sin doktor
gradsstudie 20 familier i ti år, hvor en eller 
begge foreldrene hadde utviklings 
hemming, Hun intervjuet barna, 20 unge 
voksne, 11 kvinner, 9 menn i en opp
følgings studie ti år etter hun først kom i 
kontakt med dem. De fleste forteller om 
en vanskelig oppvekst med mobbing og 
trakassering, flere mente at de i større 
utstrekning burde blitt sett av de profe
sjonelle. I ettertid sier mange at de hadde 
ønsket å bli informert om mødrenes 
diagnose og dermed få en forklaring på 
hvorfor de hadde så omfattende besøk av 
profesjonelle.

Skov og Møglemose (2002) fant at 
godt samspill mellom profesjonelle og 
foreldre avhenger blant annet av at hjelpen 
er samordnet, og at den ikke gis av for 
mange hjelpere. Støtten må kjennes som 
støtte til å forbedre egen kompetanse. 
I det ligger at en må respektere foreldrenes 
selvstendighet, ha interesse for og engasjere 
seg i familien.

Mindre god hjelp opplevdes som 
kriseorientert, uttrykk for stereotypier 
om at foreldrene var uten evne, at deres 
synspunkter ikke ble tatt hensyn til og at 
de ikke fikk være med i beslutninger. 
Hjelpernes ulike perspektiv (klient eller 
medborger) påvirket relasjonen. 

Det blir bekreftet et sterkt samvirke 
mellom et støttende nettverk, et psykisk 
velbefinnende og positive foreldre
erfaringer. Det som oppleves som støttende 

hjelp, kan være praktisk hjelp til å handle, 
å komme seg til helsetilbud, tilgjengelighet 
og gjensidighet. Hjelp som ikke ble 
opplevd støttende var den som kom 
uregelmessig, ikke svarte til behovet og 
med liten kapasitet (Stenfert Kreose 2002). 

Profesjonelle hjelpere støtter seg ofte 
på språket. Kognitive vansker kan gi store 
utfordringer i å forstå og tilegne seg 
betydningen av hva som blir sagt. Det er 
behov for enklere formuleringer og klart 
uttrykte meninger, og en likeverdighet 
i kommunikasjonen. Flere studier under
streker behovet for bedre opplæring av 
personalet. 

Studier gir varierende oppfatninger av 
hvorvidt utviklingshemmede kan nyttig
gjøre seg foreldretrening. Feldman (1998) 
har imidlertid utviklet en validert modell 
som ser ut til å gi resultater. 

Modellen omfatter både kartlegging, 
plan for nødvendig innsats og hva 
foreldrene må trene på. Deretter «hands 
on» trening i hverdagsomsorgen. Når den 
beherskes, må en lære om barns utvikling 
og signaler, samspill med barnet, med 
praktiske øvelser, å gi tydelig alders ade
kvate grenser og instruksjoner. I treningen 
inngikk bruk av enkle bilder, dels fungerte 
dette som selvinstruerende materiell. 
En brukte også rollespill, muntlige 
instruk sjoner, modellæring, positiv for
sterking og generalisering. Etter treningen 
skåret ikke mødrene i treningsgruppen 
dårligere enn en sammenligningsgruppe, 
og effekten holdt seg et år etter. 

Oppsummert viser studier at mellom 
10–30 % av gruppen utviklingshemmede 
får barn. Mellom 12–40 % av barna får 
selv en utviklingshemming. Hvorvidt 
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barna og familiene klarer seg bra, avhenger 
av at de har et støttende nettverk, at 
foreldrene har gode foreldreerfaringer fra 
egen oppvekst, god selvtillit og stoler på 
seg selv. 

Å kunne ta et informert valg
Foreldreevne er et vanskelig begrep og 
siden forskere har brukt ulike utvalg har 
en ofte studert litt ulike grupper. Booth 
og Booth (1998) mener dessuten at det er 
hensiktsmessig å se foreldreevne som en 
fordelt ressurs i et nettverk, snarere enn 
en individuell egenskap. Når det gjelder 
foreldreegneskaper dreier det seg om evne 
til innlevelse, kunne gi omsorg og forstå 
barnets behov, løse praktiske oppgaver, 
ha en stabil personlighet, ha sosial evne og 
kunne samarbeide og ta mot hjelp. 

Å bruke intelligenstester blir for snevert 
ettersom det oftest ikke kartlegger 
adaptive evner, det vil si tilpassing til 
omgivelsene. 

Det er viktig å stille spørsmål ved om 
unge mennesker med utviklingshemming 
har tilstrekkelig kunnskap om seksualitet 
og foreldrerollen. Kan bedre informasjon, 
veiledning og tilpasset opplæring gi den 
enkelte bedre grunnlag for selvstendige 
valg knyttet til seksualitet og det å velge 
å få barn eller ikke barn? Unge med 
utviklingshemming deltar vanligvis på 
seksualundervisning i skolens regi, men 
det er sjelden at denne undervisningen 
er særlig tilrettelagt for deres kognitive 
funksjonsnivå. Helsesøster kan veilede 
de unge, det kan også fastlege. Imidlertid 
er også deres kunnskap om de kognitive 

Illustrasjon: Anne Andvåg Benum.
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vanskene og hvordan man pedagogisk 
kan møte dem liten. Kurs og opplæring 
om seksualitet og om foreldrerollen som er 
tilpasset, og retter seg mot gruppen, er ikke 
vanlig.

Klinisk erfaring både fra kommunal 
virksomhet og spesialisthelsetjenesten 
gir eksempler på kvinner med utviklings
hemming som fratas omsorgen for barn 
både en og flere ganger. Barnevernet ber 
om bistand til å forhindre at enkelt
personer starter nye svangerskap. Fastleger, 
foreldre og omsorgsmiljø henvender seg til 
spesialisthelsetjenesten med bekymring 
omkring enkeltpersoners ønske om å bli 
foreldre.

Metoden «Real care baby»
For å møte usikkerhet omkring hvordan 
en kan klare seg som foreldre kan man 
bruke en simulatordukke. Real care baby 
er en dukke med funksjoner som 
etterlikner en nyfødt babys behov for stell 
og omsorg. Dukka lagrer informasjon om 
hvordan den behandles og har funksjoner 
som registrerer røff behandling og 
manglende omsorg. Den er utviklet som 
et hjelpemiddel i å undervise unge i 
barneomsorg, og også som et ledd i å 
forebygge graviditet hos ungdommer.

Mange spørsmål om omsorg for barn 
krever at man kan tenke abstrakt. Dette 
kan være vanskelig for mange. Noen 
innser ikke selv at de har utilstrekkelige 
ferdigheter. 

Real Care baby gir et konkret utgangs
punkt, hvilke behov har et barn, hvilke 
oppgaver har man som foreldre, hvordan 
forandrer hverdagslivet seg når du har 
barn?

For mange kan det også gi en mer 
konkret følelse av hvilke valg en skal ta:

En ung kvinne og hennes samboer 
ønsket seg barn. Omsorgpersonellet 
vurderte deres muligheter til å kunne 
dra omsorg for barnet som svært lav. 
Paret fikk låne en dukke i to døgn. 
På oppsummeringen kom det frem at 
mannen måtte ta den største delen av 
omsorgen, kvinnen gjorde lite. Hun 
fikk låne dukken en gang til, mannen 
ville ikke være med på dette. 

Den unge kvinnen konkluderte da selv at 
dette ble for vanskelig nå, hun ville vente 
til hun ble mer moden før hun fikk barn.

En simulatordukke kan brukes i mange 
sammenhenger:

–  som et ledd i en prosess der et par søker 
råd om egen omsorgsevne

–  den kan hjelpe en gravid kvinne ved 
refleksjon rundt et valg om man skal 
beholde barnet eller ikke.

–  den kan gi muligheter til å øve på 
spebarnstell

–  den kan brukes som et ledd i under
visning om seksualitet og samliv i 
grupper hvor alle får anledning til å låne 
dukken.

I prosjektet «Å undervise om kjærlighet», 
(Midjo 2012) ble babydukken brukt som 
ledd i opplæring av unge med lettere 
utviklingshemming. Dukken ble presen
tert flere ganger i løpet av kurset, og man 
kunne også låne den med hjem. Fordeler 
og ulemper med foreldreansvaret ble 
drøftet i gruppesamtale med 10 unge 
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med lett utviklingshemming. Unge med 
utviklingshemming kan sammen sette ord 
på både positive og negative forventninger 
knyttet til omsorg for egne barn. 
Gruppesamtalene kan gi opplevelse av 
samhørighet med andre i samme situasjon, 
og deltagerne kan føle at de får støtte på 
at det er tillatt å velge å ikke få barn. 

For personer med moderate og alvorlig 
utviklingshemming, kan et barneønske 
kanskje handle om å ha noen å gi omsorg 
til. Andre har et så sterkt ønske om å få 
familie og egne barn, at dette ønsket ikke 
så lett lar seg påvirke. Imidlertid er 
erfaringen at flere som mottar veiledning 
velger å utsette. Målsettingen må være å 
bidra til at alle kan ta selvstendige valg.

Oppsummert
Personer med kognitive funksjonsvansker 
vil oppleve utfordringer i mange situa
sjoner i livet. Å leve «vanlige liv» er 
krevende, men ønsket. Tilrettelegging, 
bistand, informasjon, opplæring er 
vesentlige elementer for at gruppen skal 
mestre livets utfordringer. Når det gjelder 
seksualitet og foreldrerollen er vi dessverre 
ennå langt fra å tilby gode tjenester. •••
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Nå som alle vet:  
Hva gjøres?
Av Thomas Ergo, tidligere journalist i Dagbladet,  
nå i Stavanger Aftenblads gravegruppe

Den 49 år gamle kvinnen var naturlig nok litt 
brydd under møtet vårt, som foregikk sammen 
med hennes søster og mor. Etter hvert tødde 
Mona opp, og fortalte litt om hva hun hadde 
opplevd. I begynnelsen hadde hun oppfattet det 
som et slags kjæresteforhold. Etter hvert ble det 
mer ubehagelig, dels på grunn av hans krav om 
totalt hemmelighold, og skremslene om hva som 
kunne skje, om omverdenen fikk vite om dem. 
Han var tross alt hennes sjef, og ansatt i det 
offentlige, i den vernede bedriften hvor hun 
arbeidet. 
– Jeg sa til ham: «Én gang kommer det til å 
komme ut.» «Nei,» sa han.» «Det kommer 
aldri ut».
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Arbeidslederen hennes hadde rett. Det vil 
si nesten rett. Da hun i 1987 varslet ansatte 
i kommunen om det seksuelle «forholdet», 
fordi det ante henne at dette var galt, ble 
ledelsen i kommunen varslet. Hva skjedde? 
Kort fortalt: Ingenting. Den anklagede 
bedyret sin uskyld, og saken ble feid under 
teppet, uten at en gang Monas hjelpeverge, 
hennes mor, ble orientert. Mona syntes å 
ha lært ei lekse: Å aldri mer sladre om 
«forholdet» til sin sjef.

Først i 2005, 18 år etter Monas varsling, 
oppdaget Monas mor de seksuelle over
grepene ved en tilfeldighet. Hun gjorde det 
kommunen kunne ha gjort i 1987: 
Anmeldt den offentlige tjenestemannen til 
politiet. Etterforskningen avdekket at 
konsekvensene av at han ikke ble stoppet 
på 80tallet, var store for flere enn Mona. 
Den betrodde arbeidslederen ble dømt for 
overgrep mot ytterligere to kvinner ved 
den samme vernede bedriften. Saken fikk 
ingen dekning nasjonalt, og begrenset 
dekning lokalt. 

Hjerteskjærende og grusomt, var blant 
stortingspolitikernes og andres reaksjoner, 
da jeg i 2010 begynte å skrive, i Dagbladet, 
om en rekke overgrepssaker, der ofrene var 
kvinner med utviklingshemming, og 
overgriperne hadde en tendens til å være 
betrodde ansatte og ledere i det offentlige. 
I enkeltsakene var systembristene åpen
bare. Varslinger ble feid under teppet av 
kommunale ledere. Endte saken opp hos 
politiet, var risikoen stor for at den ble 
nedprioritert. Jeg skal innrømme at det 
irriterte meg at enkelte politikere bemerket 
at sakene jeg skrev, om heldigvis var 
enkeltsaker, og at de verste lå litt tilbake 
i tid. Som om de mente at «vi er heldigvis 

kommet lenger nå, i 2010». Det motiverte 
meg til å identifisere flere og nyere saker. 
De ble systematisert, og undersøkt ved 
hjelp av sjekklister utarbeidet i samarbeid 
med ulike fagfolk og eksisterende 
beskrivelser av gode rutiner for varsling. 
Nye historier om hvordan overgrep mot 
noen av våre mest sårbare og utsatte 
medmennesker blir neglisjert i kanskje 
verdens mest velutviklede velferds
samfunn, publisert i Dagbladet i romjula 
2010, skapte reaksjoner. 

Det var til manges overraskelse Robert 
Eriksson fra FrP, lederen av Stortingets 
arbeids og sosialkomité, i høst landets nye 
arbeidsminister, som framsto som den 
offensive på Løvebakken. Hans interpella
sjon i Stortinget i februar 2011, bidro til 
at den rødgrønne regjeringen erkjente 
den manglende varslingsberedskapen 
Dagbladet hadde dokumentert. Temaet 
seksuelle overgrep og varsling ble tatt inn 
i inkluderingsminister Audun Lysbakkens 
(SV) informasjons og utviklingsprogram, 
hans grep for å styrke KommuneNorges 
ivaretakelse av mennesker med utviklings
hemming. Temaet overgrep var ikke nevnt 
med et ord da programmet ble lansert 
noen måneder tidligere, høsten 2010.

En arbeidsgruppe med fagfolk ble 
etterhvert nedsatt av regjeringen, for å 
utrede muligheten for varslingsrutiner 
for kommuner og andre aktører som 
arbeider med mennesker med utviklings
hemming. Gruppa la denne våren (2013) 
fram sitt forslag til tiltak og retningslinjer. 
Lysbakkens etterfølger som inkluderings
minister, Inga Marte Thorkildsen, rakk så 
vidt, før stortingsvalget i høst, å legge fram 
en melding om utviklingshemmedes 
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levekår. Der er behovet for nye varslings
rutiner i forhold til overgrep et aktuelt 
tema.

I oktober i år publiserte undertegnede 
og to kollegaer i Aftenbladet en dokumen
tar om Kampensaken. I august 2010 ble 
28 år gamle Jonny André Risvik torturert 
til døde av sine «venner». De fleste over
griperne var lettere utviklingshemmet, alle 
hjelpetrengende, tidligere eller nåværende 
barnevernsbarn, den eldste ei jente på 16. 

Dess flere overgrepssaker jeg har sett 
nærmere på, dess mer er det blitt klart for 
meg at samfunnets og det offentliges svikt 
i å oppdage og gripe inn i forhold til 
samfunnets mest risikoutsatte, ofte er – 
som i Kampensaken og overgrepssakene 
– systembetinget. 

Jeg har sett mye ondskap, men ingen 
onde mennesker. Passivitet, maktesløshet 
eller en tilsynelatende misforstått respekt 
for selvråderetten, er derimot gjengangere 
i disse tragiske sakene. Man kan si mye om 
Roger fra Haugesund, med en IQ på 40, 
og som trampet i hjelp en drikkekompis 
for en sekspakning med øl (Magasinet 
Plot, 2/2011). Men ond er den minst 
passende karakteristikken, både på ham 
og omsorgsarbeiderne som visst så mye, 
men mislykkes i å hjelpe ham. Jeg vil heller 
kalle det i sum for en grov omsorgssvikt 
fra systemets side.

Det er behov for å styrke systemene som 
ivaretar mennesker som selv ikke er i stand 

til å forstå sitt beste, som er spesielt 
sårbare, eller som utgjør en risiko for seg 
selv og andre. Jo, retten til å fatte dårlige 
valg er kanskje en menneskerett. Men er 
den enda viktigere enn enkeltmenneskers 
rett til å beskyttes mot å skade seg selv 
eller andre? 

Er det virkelig så flott å respektere 
utviklingshemmedes rett til å leve elendige 
og uverdige liv? Jonny var et offer, men det 
er saktens også hans venner, som ikke fikk 
bedre omsorg på sin uhyggelige vei mot 
tragedien. Og som – dels på grunn av 
samfunnets svikt – endte i fengsel. 

Som en rekke fagfolk nå synes enige 
om, er det behov for å styrke beredskapen 
mot overgrep i vid forstand – ikke bare 
seksuelle overgrep. Og som Stiftelsen SOR 
tok til orde for i Aftenbladet senest i 
forbindelse med Kampensaken denne 
høsten: Systemer som nå skal lages, bør 
kanskje omfatte flere enn utviklings
hemmede, og utvides til å gjelde 
risikoutsatte voksne generelt. 

En person kjent fra historiebøkene, hvis 
navn ikke skal nevnes her, spurte en gang: 
Hva må gjøres? Nå som alle vet, er det på 
tide å spørre: Hva gjøres? I skrivende stund 
er det noen dager siden jeg møtte landets 
nye helseminister, Bent Høie, fra Høyre. 
Han fikk spørsmålet, for han har jo 
muligheten til å gjøre noe. På den annen 
side: Det er det vel flere som har? •••
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Utviklingshemming  
og seksualitet – 
forebygge og 
håndtere overgrep
Tekst: Gry Bogetun 
fmfigbo@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Finnmark har i samarbeid med 
habiliteringstjenestene i Finnmark utarbeidet en 
enkel håndbok, der første del gir kunnskap om 
generell, seksuell utvikling og hvordan seksualitet 
kan forstås hos mennesker med utviklingshemming. 
Andre del gir kunnskap om hvordan seksuelle 
overgrep kan forebygges og hvordan mistanke eller 
viten om seksuelle overgrep skal håndteres.
Håndboken har også et kapittel om internkontroll, 
et viktig element i det å bevare kontinuitet i 
bevissthet og kompetanse.

Håndboken retter seg mot tjenesteytere som gir 
bistand til mennesker med utviklingshemming. 
Artikkelen er et lite sammendrag av håndboken som 
er utarbeidet av Torunn Ovrid og Hilde M. 
Kristiansen, spesialister i sexologisk rådgivning i 
samarbeid med Gry Bogetun, seniorrådgiver.
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Seksualitet og utviklingshemming
Håndboken tar utgangspunkt i seksualitet 
som en uttømmelig kilde til nærhet og 
ømhet, spenning og lek, nytelse og 
livsglede. Seksualitet er også kroppslige 
fornemmelser, følelser og opplevelser som 
kan utvikles og modnes gjennom en 
livslang prosess. Seksualitet er en viktig 
del av menneskets identitet. 

Det legges også vekt på at mennesker 
med utviklingshemming har den samme 
retten til seksuell utfoldelse som alle andre. 
Men de kan ha reduserte forutsetninger 
for å tilegne seg kunnskap og erfaring 
om sosiale normer og seksualitet. Det er 
også slik at det enkelte barn, den enkelte 
ungdom med utviklingshemming, vokser 
opp uten å ha deltatt i uformell læring og 
utforsking sammen med andre barn. 

Dette kan resultere i manglende 
kompetanse i forhold til å gi uttrykk for 
– eller å forstå egne og andres grenser. 
Det kan være et misforhold mellom 
kroppslig og kognitivt utviklingsnivå, 
der omgivelsenes krav og forventninger til 
passende atferd ikke er i overensstemmelse 
med det den utviklingshemmede faktisk 
forstår. 

Det er derfor svært viktig at vi som 
tjenesteytere tar det medansvar vi har for 
å etablere et kompetent, seksualvennlig 
miljø der individuell seksualitet aner
kjennes og respekteres. I håndboken 
beskrives dette som: 
Retten til seksuell helseomsorg: 
Seksuell helseomsorg må være tilgjengelig for 
forebygging og behandling av seksuelle 
bekymringer, problemer og forstyrrelser. 
(World Association for Sexual health 
(WAS). Oversatt til norsk av Esben Esther 

Pirelli Benestad og Elsa Almås. Tilpasset 
til håndboken av Torunn Ovrid og Hilde 
Margrete Kristiansen)

Det er viktig at den enkelte tjenesteyter 
og det enkelte fagmiljø har nok kompe
tanse til å møte den enkeltes seksualitet på 
en åpen og fordomsfri måte. Videre er det 
viktig at fagmiljøet legger tilrette for at den 
enkelte bruker får kunnskap ut fra egne 
behov og forutsetninger. Det er av stor 
betydning for utviklingen av en trygg og 
god seksuell identitet.

Forebygge krenkelser og overgrep
Mennesker med utviklingshemming 
utsettes for overgrep. Studier viser at de 
utsettes for overgrep fra nærpersoner, fra 
personer de kjenner. Det kan være andre 
mennesker med utviklingshemming, 
tjenesteytere eller andre hjelpere. Over
grepene finner oftest sted i bo aktivitets 
eller dagtilbud (Olsen, Terje og Rønning, 
Hild, 2013, Kunnskapsoppsummering, 

Gry Bogetun.  Foto: Mikkel Eknes.
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Rettssikkerhet for utviklingshemmede, 
Nordlandsforskning) .

Som det beskrives ovenfor begår 
mennesker med utviklingshemming også 
overgrep. Dette kan skyldes manglende 
kompetanse på egen seksualitet, grenser 
og normer. Mennesker med utviklings
hemming har ofte ikke forutsetninger for 
å forstå hvilke skader et overgrep påfører 
et annet menneske. Kunnskap om sosiale 
normer og seksualitet kan forebygge 
overgrep begått av personer med 
utviklingshemming.

Kunnskap om sosiale normer og 

seksualitet kan også forebygge overgrep 
i form av at kunnskap skape ferdigheter i 
å motsette seg krenkelser og overgrep. 
Kunnskap om egne rettigheter og egne 
grenser kan gi forutsetninger for å 
protestere. Kunnskap kan også gi 
forutsetninger for å fortelle om krenkelser. 
Men for å kunne motsette seg, protestere 
og fortelle må den enkelte ha kunnskap 
om gjeldende sosiale normer og retten til 
å ikke bli utsatt for uønsket seksuell 
aktivitet fra annen person. Tjenesteyterne 
må ha kunnskap nok til å lære den enkelte 
hvilke kroppsdeler som er private. Disse 
kroppsdelene må ha navn slik at uønskede 
krenkelser og overgrep kan formidles og 
forstås.

Håndtere overgrep
Håndboken gir en konkret og enkel inn
føring i hvordan den enkelte tjenesteyter 
skal forholde seg ved mistanke om over
grep, den beskriver eksempler som kan 
være uttrykk for overgrep. Et slikt 
eksempel er:

Forandring i atferd  
Overgrep kan føre til mange forandringer 
i personens atferd. Det kan være å isolere seg, 
konsentrasjonsvansker, passivitet, aggressi-
vitet rettet mot seg selv eller andre. Reagerer 
uvanlig på vanlige hendelser (smak, lyd, 
lukt, bevegelser, ...) (Håndbokens s. 23) 

Håndboken har flere eksempler på atferd 
som kan være et uttrykk for overgrep, men 
som også kan være uttrykk for andre ting. 
Tjenesteyterne må kartlegge hva som er 
årsak til endringer i atferd. Dersom det er 
behov for bistand til dette, kan spesialist
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helsetjenesten kontaktes for utredning 
og kartlegging.

Håndboken beskriver konkrete 
prosedyrer for overgrep. Den beskriver 
hvordan tjenesteytere skal gå frem ved 
mistanke om overgrep og prosedyrer for 
å håndtere akutte, konkrete overgrep.

Internkontroll
Sist men ikke minst, håndboken inne
holder en oppfordring om å implementere 
kunnskap om seksualitet – og kunnskap 
om det å forebygge og håndtere overgrep 
i virksomhetens internkontroll. Vi, som 
har skrevet håndboken har vurdert dette 
som nødvendig for å sikre at nødvendig 
kompetanse om seksualitet – og om 
overgrep etableres, vedlikeholdes og 
fornyes. 

Sirkelen (Demings sirkel) er et utgangs
punkt for bevisst styring gjennom plan
legging, utføring/utøvelse, kontroll og 
korrigering, les mer om dette i:  
Hvordan holde orden i eget hus. 
Internkontroll i sosial- og helsetjenesten, 
veileder IS-1183.

Eksempel på internkontroll i praksis:
Planlegging 
av hvordan virksomheten skal sikre at 
den enkelte ansatte har tilstrekkelig 
kompetanse:
Virksomheten lager en oversikt over 
gjeldende regler og generelle prosedyrer for 
virksomheten. Videre kartlegges hvilke 
kompetansebehov som følger av individuelle 
behov.
Det utarbeides prosedyrer for opplæring. Hva 
skal opplæringen inneholde, hvordan skal 
opplæringen gis, hvem skal kunne gi 
opplæring og når skal den gis?

Utførelse
opplæring gjennomføres i henhold  
til planer

Kontroll
av egen virksomhet

Evaluering av om opplæringsprosedyrene 
ivaretar behovet for kompetanse, hvilke 
erfaringer har de ansatte gjort seg?

Etterspørre synspunkter fra de som mottar 
tjenestene som ytes, hvilke erfaringer har de 
gjort seg, foreligger det klager?

Sjekke om det har forekommet uønskede 
hendelser, om avvik har oppstått på grunn av 
manglende kompetanse?

Foreligger det risiko for svikt? Gjennomføre 
en intern revisjon av egen virksomhet?

Et eksempel på resultater av slik kontroll kan 
være at det avdekkes flere uønskede hendelser. 
Kommunen må da finne ut hva de skyldes. 
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En gjennomgang av hendelsene og de 
avviksmeldingene som er sendt i etterkant 
viser at årsaken er at flere nyansatte ikke har 
fått den planlagte opplæringen. De ansatte 
forklarer det med at det ikke er tid til å gi 
opplæring fordi det ikke er frigjort tid til 
opplæring i turnus. Det er gjort flere 
erfaringer på at det ikke er mulig å gi 
opplæring samtidig som det ytes tjenester.

Korrigering
relevante tiltak iverksettes

Hvis man legger eksemplet ovenfor til grunn 
så kan tiltaket være;

Å frigjøre tid til opplæring, det settes inn 
vikar for den som skal gi opplæringen

Planlegging 
og så videre – arbeidet med 
internkontroll er et arbeid som må pågå 
kontinuerlig

Håndbokens rolle
Håndboken som er presentert gir inn
føring i noen viktige kunnskapsområder 
som tjenesteytere som jobber med 
mennesker med utviklingshemming har 
behov for.

Den ble i utgangspunktet utarbeidet, 
i påvente av tilsvarende kunnskapskilder 
fra sentrale myndigheter. Det pågår et 
større arbeid i regi av Barne, likestillings 
og inkluderingsdepartementet, et arbeid 
som inkluderer stiftelsene Signo og SOR. 

Det er sannsynlig at det blir utarbeidet 
gode retningslinjer som kan erstatte 
håndboken fra Finnmark. Men inntil disse 
foreligger er håndboken en viktig 
kunnskapskilde i forhold til seksualitet og 
i forhold til overgrep.

Håndboken er gratis og kan lastes ned 
fra Helse Finmark sin hjemmeside;  
http://www.helsefinnmark.no/ og fra 
Fylkesmannen i Finnmark sin hjemme
side; http://www.fylkesmannen.no/. •••
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Ingen hemmeligheter:

om overgrep  
og elæring
Tekst: Trude Stenhammer, rådgiver i Stiftelsen SOR 
trudesor@gmail.com

Barne, ungdoms og familiedirektoratet har 
oppnevnt er arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra Norsk forbund for 
utviklingshemmede (NFU), Kommunenes 
sentralforbund, Askøy Kommune, 
habiliteringstjenesten i Oslo/SUMO gruppen, 
habiliteringstjenesten i Sør Trøndelag og 
Stiftelsen SOR. Arbeidsgruppens mandat er å 
utarbeide et forslag til en generell prosedyre og 
veileder for oppfølging av mistanke om, eller 
begåtte seksuelle overgrep, mot personer med 
utviklingshemning. Forslaget til prosedyre og 
veileder vil bli sendt ut til høring hos en rekke 
instanser, før den endelige versjonen avsluttes. 
Stiftelsen SOR har sekretariatfunksjon for 
arbeidsgruppen.
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Åpenhet og kunnskap er den røde tråden 
i dette temanummeret. Åpenhet og 
kunnskap om overgrep er dessverre ikke 
så fremtredende som vi kunne ønske. 
Temaet er tabubelagt og det har vært 
forsket lite på forekomsten av overgrep mot 
risikoutsatte voksne. I Stiftelsen SOR har 
vi et sterkt ønske om at det blir gjort mer 
på dette feltet.

Denne artikkelen har fokus på overgrep, 
men der er viktig å understreke at organi
sa sjoner og tjenesteytere først og fremst 
må tilstrebe et seksualvennlig miljø for 
tjenestemottakerne. Det kan blant annet 
innebære at man tilbyr opplæring. Bruk 
av opplæringspakker som f.eks. «ESS» og 
«Kropp, identitet og seksualitet»(KIS) 
(lenker bakerst) er utmerkede redskap for 
bruk i opplæring. Slike opplæringspakker 
kan til en viss grad bidra til å forebygge 
overgrep, fordi tjenestemottakerne blir 
bedre til å skille mellom hva som er 
seksualitet og hva som er seksualisert 
vold og overgrep. I tillegg trengs det mer 
opplæring, både for tjenestemottakere 
og tjenesteytere, om hva overgrep er og 
hvordan man skal håndtere mistanke om 
og begåtte overgrep.

Journalisten Thomas Ergo har de siste 
par årene skrevet om en rekke skjebner, 
hvor mennesker med utviklingshemming 
ble utsatt for grove, og tidvis også lang
varige overgrep. Gjerningsmennene og 
kvinnene bak disse overgrepene blir sjelden 
tiltalt og enda sjeldnere straffet. Sakene blir 
dysset ned, eller man nektet å tro den eller 
de som har varslet om overgrepene. Når en 
sak endelig havner hos rettsvesenet hender 
det at bevis er borte, man finner det 
vanskelig å avhøre vitner, og i noen tilfeller 

avviser politiet sakene fordi offeret har 
utviklingshemning og man er redd for at 
deres vitnemål ikke holder i retten. 
Det begås overgrep i alle deler av helse og 
sosial tjenestene. Et stort antall overgrep 
blir begått av personer offeret kjenner, som 
andre utviklingshemmede, familie eller 
tjenesteytere. Det er et ubehagelig faktum 
som angår oss alle; så lenge vi ikke har et 
godt nok system for å varsle om og straffe
forfølge overgrep kan overgriperne drive 
med sine uhyrligheter i trygg forvisning 
om at det ikke får konsekvenser. 

White paper
I noen land har de tatt overgrep mot 
sårbare voksne på alvor og England og 
Wales er ledende i Europa på dette feltet. 
I 2000 publiserte den britiske regjeringen 
et såkalt White Paper, en slags Melding til 
Stortinget, om risikoutsatte voksne som 
heter «No Secrets». «No Secrets» gir klare 
føringer på hvordan offentlige og private 
tjenester skal arbeide for å forebygge, 
identifisere og etterforske overgrep mot 
risikoutsatte voksne (Adults at risk). «No 

Trude Stenhammer.
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Secrets» bruker følgende definisjon på en 
risikoutsatt voksen:

«En person over 18 år som mottar, 
eller burde motta, helse, omsorgs 
eller sosiale tjenester, p.g.a sin 
psykiske helse eller annen 
funksjonshemming, alder eller 
sykdom, og som ikke er i stand til, 
eller muligens ute av stand til, å ta 
vare på seg selv og er ute av stand til å 
beskytte seg selv fra skade eller 
utnyttelse». Dette omfatter altså alle 
risikoutsatte voksne, ikke bare 
personer med utviklingshemming.

Overgrep defineres på følgende måte:
«Overgrep er et brudd på individets 
humane og sivile rettigheter av en 
person, andre personer eller en 
organisasjon. Dette bruddet på 
rettigheter kan bestå av en eller flere 
gjentagende handlinger. De kan være 
av fysisk, verbal, eller psykologisk 
karakter, det kan være omsorgssvikt 
eller unnlate å handle, eller den 
sårbare personen kan bli overtalt til å 
gå inn i en finansiell eller seksuell 
transaksjon som han eller hun ikke 
har samtykket til, eller er ute av stand 
til å samtykke til».1 

Ulike typer overgrep defineres i «No 
Secrets» som: Fysiske overgrep, seksuelle 
overgrep, psykologiske overgrep, finansiell 
og materiell utnyttelse/tyveri og 
diskriminerende overgrep 

1)  Oversatt fra: No Secrets, guidance on developing and 
implementing multiagency policies and procedures to 
protect vulnerable adults from abuse, Department of health 
(DOH), 2000.

Hva skjer i Norge?
I Norge blir overgrep mot utviklings
hemmede ofte forstått som seksuelle 
overgrep. Dette kan føre til en noe snever 
oppfatning av hva overgrep er, og at andre 
overgrep blir ikke identifisert og varslet 
om. Det er også grunnlag for å hevde at 
flere overgrepstyper ofte opptrer sammen; 
for eksempel seksuelle og fysiske overgrep.

I 2003 kom Europarådet’s rapport 
«Safeguarding of adults and children with 
disabilities against abuse» ført i pennen av 
dr. Hillary Brown, i samarbeid med 
Working Group on Violence Against, 
and Illtreatment as well as Abuse of 
People with Disabilities. (Se link til 
rapporten nedenfor). Norge var også 
involvert i arbeidet med denne rapporten, 
uten at det fikk nevneverdige konsekvenser 
for arbeidet med denne problemstillingen, 
iallfall ikke for mennesker med 
utviklingshemming. Derimot har lokale 
fagmiljøer vist iherdig innsats i forhold 
til dette problemområdet, blant annet 
miljøer i Finnmark, Nordland og på 
Østlandet. 

Status i Norge nå er at den rødgrønne 
regjeringen og embetsverket har begynt å 
ta disse problemstillingene på alvor. 
Hvordan den nye regjeringen vil ta fatt i 
dette gjenstår å se. Barne likestillings og 
inkluderingsdepartementet (BLD) gav 
Helse SørØst ved Avdeling for nevro
habilitering i oppdrag å utarbeide forslag 
til retningslinjer for forebygging av over
grep, og oppfølging av offer for overgrep. 
Denne gruppen kalles SUMO. Gruppen 
la frem en fyldig rapport (se link bakerst). 
Rapporten inneholder blant annet 
risikoanalyseverktøy og intervjuguider 
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som kan være svært nyttige i dette 
arbeidet. 

For øyeblikket pågår det en videreføring 
av SUMOgruppens arbeid i regi av Barne 

ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). 
Representanter fra Bufdir, SUMO 
gruppen, Signo, Askøy Kommune, KS, 
Habiliteringstjenesten i Sør Trøndelag og 

Illustrasjon: Anne Andvåg Benum.
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SOR jobber med å lage en prosedyre som 
tjenestesteder og kommuner kan bruke når 
det har blitt begått overgrep, eller det er 
mistanke om overgrep. 

E-læringskurset  
«Ingen hemmeligheter»
Stiftelsen SOR har et et samarbeid med 
NFU og Ekstrastiftelsen Helse og 
Rehabilitering om å lage et elæringskurs 
for håndtering av seksuelle overgrep. 
EMPO tv, og utviklerne av ESS, Bjørg 
Neset og Bernt Barstad, deltar også i 
arbeidet med å utvikle elæringskurset 
«Ingen hemmeligheter». Navnet har vi 
lånt fra det engelske White Paper’et. 
Illustrasjonene til kurset er lagd av 
kunstnere med utviklingshemning, som 
jobber på Atelier Karavana i Danmark. 
Empo TV kommer i løpet av høsten 2013 
til å produsere flere reportasjer om over
grep. Disse blir fortløpende integrert i 
elæringskurset «Ingen hemmeligheter».

Bakgrunnen for å starte dette prosjektet 
var en kombinasjon av flere forhold. Til 
tross for lite forskning om omfanget av 
seksuelle overgrep har vi likevel noe 
kunnskap. I SUMO rapporten står det 
følgende: «Mennesker med utviklings
hemming anslås å være minst dobbelt så 
utsatte for seksuelle overgrep om normal
befolkningen. Dette estimatet er basert 
dels på studier fra andre land og dels på 
norske studier av personer med andre typer 
funksjonsnedsettelser» (Eggen, Fjeld, 
Malmo, Welle, & Zachariassen, 2009: 23). 
Dette er urovekkende høye tall og må 
gjøres noe med. Alle som er involvert i 
dette prosjektet har i mange år hatt et 
engasjement for å bedre håndtering av 

mistanke om, og begåtte, overgrep mot 
utviklingshemmede. SOR har gode 
erfaringer med at elæringskurs vi har 
utarbeidet har fått stor utbredelse. Kurset 
er bygget opp med tekniske løsninger som 
gjør at kursdeltakerne kan dokumentere at 
man har gått gjennom hele kurset på nett 
(åpnet hver eneste nettside), og bestått 
testspørsmålene. Vi ønsker også at 
kommunene kvalitetssikrer opplæringen, 
og at de krever og dokumenterer at ALLE 
ansatte har tilegnet seg et minimum av 
kunnskap om et så viktig tema.

Kurset retter seg mot tjenesteytere og 
andre som ønsker å lære mer om hvordan 
man identifiserer, varsler og bistår når en 
tjenestemottaker har vært utsatt for 
overgrep. EMPO TV reportasjer illustrerer 
forskjellige problemstillinger man kan 
komme opp i når man står overfor over
grepsproblematikk. Deler av kurset er viet 
den unnfallenhet og usikkerhet som råder 
blant tjenesteytere når det har oppstått 
mistanke om overgrep. De overraskes, 
blir handlingslammet, tar beslutninger 
som ofte ikke gir den risikoutsatte part 
tilstrekkelig beskyttelse, eller foretar ofte 
valg som forkludrer etterforskning og 
svekker bevis. Men det trenger ikke være 
slik. Teksten gir konkrete forslag til rutiner 
man kan innarbeide i egen organisasjon.

Det finnes gode eksempler på hvordan 
man har jobbet godt med forebygging og 
har håndtert mistanke om overgrep på 
forbilledlig måte. Problemet er at svært 
mange ikke kjenner disse eksemplene og 
mangler kunnskap om hva de bør gjøre 
for best mulig å forebygge og håndtere 
overgrep. Ved å gjennomføre dette kurset 
får man kunnskap som gjør det lettere 
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å bidra til at personer med utviklings
hemning i større grad kan beskyttes mot 
overgrep, og at mistanke om overgrep kan 
håndteres på best mulig måte. Det tar 
ca 1 time å gjennomføre kurset. Ved å 
gjennomgå alle sidene, samt bestå en 
avsluttende test, utstedes det kursbevis 
som kan lastes ned.

Kurset er under oppbygging, men blir å 
finne på www.sorkompetanse.no. Der 
finner man også andre nyttige elærings
kurs som SOR har utviklet. •••

Linker til opplæringspakker; 
dokumenter og retningslinjer:
eSS opplæringspakke: http://www.exben.no/
KIS opplæringspakke: http://www.

nordlandssykehuset.no/kis/category24188.html
SUMO rapporten: http://naku.no/node/1121
Europarådet’s: Safeguarding of adults and children 

with disabilities against abuse:
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/socsp/

Abuse%20_E%20in%20color.pdf
Atelier Karavana: http://www.aarhus.dk/da/

borger/Handicapogpsykiatri/Voksenmed
handicap/Beskaeftigelseogaktiviteter/
Karavana.aspx

Britiske nettsteder:
for de som har lyst til å lese mer om dette på 
engelsk er det verdt å merke seg at man har endret 
språkbruken noe. Tidligere ble uttrykket 
«vulnerable adults» ofte brukt. Nå er det en 
tendens til å bruke «adults at risk» i stedet). Her i 
Norge prøver vi å fremme uttrykket «risikoutsatte 
voksne».2.
“No secrets”, Department of Health’s veileder, 

2000: http://www.dh.gov.uk/en/
publicationsandstatistics/publications/
publicationsPolicyAndGuidance/DH_4008486

Surrey County Council har vært ledende i 
Storbritannia på dette området, med godt 

2)  Se punkt 2.3, s 8 og 9 i ”No Secrets”, www.gov.uk 

samarbeid mellom forskjellige instanser, inklusive 
The Criminal Justice System. Tjenesteytere fra 
forskjellige nivåer i forvaltningen deltar på 
obligatoriske kurs sammen med jurister og 
polititjenestemenn.
Surrey County Councils lokale side for 
Safeguarding Vulnerable of Adults (SOVA), som er 
utarbeidet i tråd med veilederen fra Department of 
Health:
http://www.surreycc.gov.uk/sccwebsite/

sccwspages.nsf/LookupWebPagesByTITLE_
RTF/Protecting+and+safeguarding+adults?open
document

Lettlest brosjyre for utviklingshemmede om 
hvordan man beskytter seg selv og hva man skal 
gjøre hvis man blir utsatt for forskjellige typer 
overgrep:
http://www.surreypb.org.uk/index.php?page=/

news7

Care and Quality Commission er en uavhengig 
statlig tilsynsmyndighet for helse og sosiale 
tjenester: http://www.cqc.org.uk/

Webside for “appropriate adults”, personer som er 
opplært til å støtte offeret, men også overgripere, 
hvis vedkommende er en risikoutsatt voksen:
http://www.appropriateadult.org.uk/
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Mennesker med 
utviklingshemming 
har rett til et 
seksualliv og en 
samlivsform etter 
eget ønske!
Tekst: Jens Petter Gitlesen, forbundsleder NFU

Mennesker med utviklingshemming tar i liten 
grad del i den uformelle læringen, der kjæreste
forhold og seksuell utvikling finner sted. Det betyr 
at disse har behov for systematiske tiltak for å legge 
til rette for en trygg og god identitetsutvikling. 
Det er behov for offentlige styringsdokumenter 
som setter teamet seksualitet på dagsorden, som 
motvirker taushet og diskriminering av mennesker 
med utviklingshemming. Det må iverksettes tiltak 
som sikrer at foreldre får tilstrekkelig informasjon, 
at tjenesteytere og pedagogisk personell får 
tilstrekkelig kompetanse.
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Seksualitet og tabu
Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
(NFU) har vært en rimelig klar forkjemper 
for at menneskerettighetene også skal 
gjelde mennesker med utviklingshemning: 
Mennesker med utviklingshemning skal 
ha rett til de samme livsforholdene som 
andre innbyggere. De som er avhengig av 
bistand og tilrettelegging for å oppnå en 
slik likeverdighet, har rett på det.

Landsmøtet i 1983 vedtok ti prinsipper 
som uttrykker NFU sine politiske hold
ninger. Prinsippene finner en på NFU sine 
nettsider. Ordlyden i prinsippene er endret 
flere ganger. Med ett unntak er prinsippene 
innholdsmessig de samme i dag som i 
1983. 

Prinsipp nr. 7 sier at «Voksne mennesker 
med utviklingshemning har rett til et 
seksualliv og en samlivsform etter eget 
ønske». 

I stortingsmelding 47 (198990) 
«Om gjennomføring av reformen for 
mennesker med psykisk utviklingshemning» 
beskrives målsetninger i politikken overfor 
mennesker med utviklingshemning. 
Stortingsmeldin gen beskriver de fleste 
livsområder, men den beskriver ikke 
seksualitet.

’Den seksuelle revolusjon’ tidfestes til 
1960 og 70tallet. Den var begynnelsen på 
en langt større åpenhet rundt seksualitet 
og en mye enklere tilgangen til preven
sjonsmidler. Mennesker med utviklings
hemning, har ikke tatt del i denne 
utviklingen på samme måte som den 
øvrige befolkningen. De befinner seg 
kanskje i en situasjon som kan sammen
lignes med den situasjon som befolkningen 
forøvrig var kommet i på 1970tallet?

Med tiden har tabuer bleknet. NFU 
var tidlig ute, ikke minst takket være 
tidligere landsstyremedlem Grete Rønvik 
sitt arbeid med å sette seksualitet på 
dagsorden. Utviklingshemning og 
seksualitet har begynt å komme inn i 
offentlige doku menter, men politikkfeltet 
henger langt tilbake, sammenlignet med 
situasjonen for den øvrige befolkningen. 
På tiltaks feltet, er det vanskelig å finne 
systematiske tiltak knyttet til seksualitet.

Seksualitetsbegrepets innhold
Seksualitetsbegrepet er mye diskutert blant 
fagfolk. I denne diskusjonen inngår ulike 
former for seksualitet, som samleie og 
onani og ulike syn på forholdet mellom 
seksualitet og forelskelse.  Diskusjonen om 
seksualitet inneholder også temaene 
seksualisert vold og overgrep.

I arbeidet med dette relativt lite utvik
lede fagfeltet, seksualitet og utviklings
hemning, er det viktig å ikke ha for 
stramme, generelle definisjoner. Det kan 
ekskludere vesentlige temaområder som 
må diskuteres.

Seksualitet og læring 
Seksualitet og seksuell atferd har vesentlige 
kulturelle, sosiale og etiske dimensjoner. 
De rådende forhold læres i stor grad i det 
sosiale fellesskapet. Lærevansker er 
nærmest synonymt med utviklings
hemning. Seksuell atferd er i liten grad 
offentlig, og kommunikasjonen knyttet til 
seksuell atferd er ofte lite konkret. Denne 
type adferd består av vage signaler hvor 
både kroppsspråk og tale benyttes. Mange 
personer med utviklingshemning har 
utfordringer med kommunikasjon, og 
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spesielt vag og sammensatt kommu
nikasjon. Når personer med utviklings
hemning i liten grad inngår i de ordinære 
sosiale systemene, blir læringsbetingelsene 
dårligst for dem som har størst behov for 
gode læringsbetingelser. 

Foreldre og selvbestemmelse
De fleste foreldre er konservative i forhold 
til sine barn. Vi godtar selvsagt at barna 
skal bli voksne. Uavhengig av barnas alder, 
vil foreldrene ofte fortsette sine forsøk på 
velmenende styring av egne barn. Den 
kampen taper alltid foreldrene. Det er 
nok svært uvanlig at ungdom involverer 
foreldrene i sitt eget seksualliv. For 
ungdommer med utviklingshemning kan 
det forholde seg motsatt. Foreldrene kan 
styre dem gjennom hele ungdommen og 
langt inn i voksenlivet. Mange vil ikke 
være i stand til å etablere et seksualliv 
uten at foreldre eller andre sikrer en 
tilrettelegging. 

Det er liten tvil om at tabuene fortsatt 
råder, selv om ingen kjenner det fulle 
omfanget. Det er all grunn til å tro at 
svært mange unge ikke opplever til
strekkelig tilrettelegging til å kunne leve 
ut sin seksualitet. Enkelthistorier forteller 
at det fortsatt synes å være foreldre som 
mener at prevensjon ikke er aktuelt for 
personer med moderat utviklingshemning. 
Kjæresteforholdet kan begrenses til å holde 
hverandre i hånden. Imidlertid er for
eldrene og personene med utviklings
hemning den minst profesjonelle parten. 
Både personer med utviklingshemning 
og foreldrene kan ha store behov for 
opplæring og bistand.

Seksualitet som problematferd
Når NFU kontaktes, er det oftest for å 
søke hjelp og bistand. Våre erfaringer er 
lite representative for alle med diagnosen 
utviklingshemning, men fanger trolig godt 
opp typiske utfordringer. Mange av 
forholdene er slike som ligger i grense
landet for hva en vil definere innenfor 
seksualitetsbegrepet. Er f.eks. det å spre 
nakenbilder av kjæresten via mobiltelefon 
knyttet til seksualitet? Overdreven onani 
i offentlighet er utvilsomt knyttet til 
seksualitet. Det å bruke opp en mager 
trygd på sextelefoner, er nok ofte seksuelt 
motivert. Blotting og seksuelt samkvem 
uten gjensidig samtykke er andre 
eksempler på uheldige episoder. 

Mange personer med utviklings
hemning har trolig først og fremst negative 
erfaringer knyttet til seksualitetsfeltet. 
Forholdet blir ikke bedre av at det ikke er 
en klart definert instans som kan bidra 
med kompetanse for å løse utfordringene.

Forekomsten av ulike seksuelle 
legninger og dobbeldiskriminering
Samfunnets aksept og forståelse av 
homoseksualitet og andre ikke hetero
seksuelle holdninger er blitt langt større 
de siste tiårene. En bør absolutt spørre om 
det er like akseptabelt eller like lett for 
mennesker med utviklingshemning å i det 
hele tatt ha en seksualitet og spesielt en 
ikke heteroseksuell legning. Basert på 
egne usystematiske erfaringer, synes det 
å være svært liten utbredelse av ikke – 
heteroseksuelle legninger blant personer 
med utviklingshemning. Det kan være 
mine erfaringer er feil. Det kan være at 
forhold knyttet til utviklingshemning 
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medfører mindre utbredelse av ikke 
heteroseksuelle legninger, men det kan 
også være at seksualitet er en spesielt stor 
utfordring for mennesker med utviklings
hemning og at de med ikkeheteroseksuell 
legning har spesielt store tilleggs
utfordringer.

Tanker om løsninger
Det er vanskelig å se noen enkel løsning 
som skal kunne fjerne det meste av 
utfordringer. De meste av positive tiltak 
vil være knyttet til opplæring, informasjon 
og kunnskap. Når en stort sett mangler det 
meste av tiltak, bør nær sagt alle tiltak 
hilses velkommen.

Seksualitet blant personer med utvik
lings hemning er knapt omtalt i noen 
offentlige styringsdokumenter. Skal en 
ha en politikk på feltet, kreves slike 
dokumenter. 

Foreldre kan ha behov for informasjon 
og opplæring i det å forholde seg til barnets 
utvikling av seksualitet, selvbestemmelse, 
tilrettelegging og veiledning. 

I henhold til læreplan i naturfag for 
8. til 10. trinn i grunnskolen er mål for 
opplæringen i emnet «Kropp og helse» 
blant annet at elevene skal kunne drøfte 
problemstillinger knyttet til seksualitet, 

ulik seksuell orientering, prevensjon, abort 
og seksuelt overførbare infeksjoner mm. 
Elever med utviklingshemning har i all 
hovedsak fritak fra læreplanen. Det er 
svært sjelden at seksualundervisning 
inngår i elevens individuelle opplærings
plan. Den mangelfulle opplæring er delvis 
en konsekvens av at heller ikke pedagogene 
eller spesialpedagogene kjenner til 
utfordringene på feltet.

Utviklingshemning og seksualitet er 
forhåpentligvis en problemstilling som vil 
få sterkere fokus i fremtiden. Skal utford
ringene reduseres, må det utformes 
offentlige styringsdokumenter. 

Vi har strukturer vi kan bygge på. 
Det finnes profesjoner og institusjoner 
som kan ivareta de ulike oppgavene. 
Vi kan benytte peda gogene, spesial
pedagogene, vernepleierne, psyko logene, 
helsesøstrene og sosiala rbeiderne. En bør 
benytte skolen, profesjon sutdan ningene, 
habiliterings tjenesten og andre allerede 
eksisterende strukturer. Et første skritt som 
kan iverksettes umiddelbart, er at også 
elever med utviklingshemning får den 
seksual undervisningen som læreplanen sier 
at de skal ha. Her har Utdannings
direktoratet en jobb å gjøre. •••
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Hvordan møter 
høgskolen (HIOA) 
utfordringer knyttet 
til personer med 
utviklingshemming 
og seksualitet? 
Tekst: Gerd Hilde Lunde
høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus
Institutt for atferdsvitenskap, Bachelor i vernepleie
gerdhilde.lunde@hioa.no
www.hioa.no
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Høgskolen i Oslo og Akershus ved 
avdeling for atferdsvitenskap (AV) 
gjennomfører undervisning i temaet 
kropp, identitet og seksualitet både på 
bachelor og videreutdanningsnivå. 
Vernepleierens arbeidsgrunnlag innebærer 
filosofiens, psykologiens, pedagogikkens, 
sosiologiens, statsvitenskapens, medisinens 
og rettsvitenskapens forståelse av hva et 
menneske er, og kan være. Innenfor slike 
temaer omtales også rettigheter det enkelte 
individ har. I vernepleierutdannelsen 
drøfter man grundig hva som påvirker en 
persons handlinger, og hvordan en kan øke 
personens livskvalitet. Temaer som kropp, 
identitet og seksualitet er derfor viktig og 

bør fremkomme i fagplaner og 
undervisning «Seksualitet er en kjerne
dimensjon ved det å være et menneske, og 
inkluderer seksuelle handlinger, kjønns
roller, kjønnsidentitet, seksuell orientering, 
erotikk, intimitet, nærhet, bekreftelse, 
kjærlighet og reproduksjon» (Landmark et 
al., 2012).  

Å arbeide med funksjonshemmede og 
temaene kropp, identitet og seksualitet kan 
være krevende, mer krevende enn å arbeide 
med de samme temaene overfor funksjons
friske som kommuniserer lett. En blir ikke 
bare involvert i drøftelser og refleksjoner 
rundt tiltaket, men noen ganger også i 
tilretteleggelsen av ulike seksuelle 

PLISSIT-MODELLEN
(Annon og Robinson, USA, 70-tallet)

Intensive 
Theory

Specific Suggestions/ 
Spesielle råd

Limited Information/ 
begrenset informasjon

Permission Given/ 
tillatelse

Fig.1. PLISSITmodellen (Annon & Robinson, 1978)
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handlinger. Mange situasjoner krever 
derfor bred faglig og etisk refleksjon, blant 
annet for å forhindre at personalet blir 
urettmessig mistenkt for seksuelle 
overgrep. Ledere må ta ansvar for at det 
utformes skriftlige prosedyrer for ansatte 
som skal være med i slike tiltak. 

Syse (Syse, Skogheim, & Straume, 
1996) beskrev fire punkter miljøterapeuter 
burde følge for å sikre at handlingene skal 
være straffefrie: (1) Ha nedskrevede 
prosedyrer for tiltaket i en opplæringsplan 
for å få et forsvarlig faglig opplegg.  (2) En 
kvalifisert behandler skal ha fagansvar. (3) 
Målet med tiltaket skal være opplæring for 
å gjøre mottakeren av tjenesten selv
hjulpen het.  (4) Mottakers holdninger og 
opplevelser av handlingene skal respekteres 
(Syse et al., 1996). I tråd med forsvarlig
hetskravene (§ 4) i Helsepersonelloven 
(Helsepersonelloven, 2012) har helse
personell plikt til å kjenne egne kvali
fikasjoner. Vernepleierstudenter får 
kompetanse gjennom utdanningen, men 
de bør i større grad også kjenne til egne 
begrensinger. Tverrfaglig samarbeid til 
beste for brukeren kan være viktig når det 
gjelder arbeid med temaer som kropp, 
identitet og seksualitet. PLISSIT (Annon 
& Robinson, 1978) modellen viser også 
til dette.

Hos oss arbeider vi mest med de to 
nederste, bredeste, nivåene i PLISSIT
modellen (fig.1.). En tenker seg at alle 
omsorgsmottakere trenger en grunn
leggende aksept/ tillatelse fra miljøet for 
å kunne vise/ snakke om temaet seksuali
tet. Vernepleiere som profesjonsutøvere 
bør derfor lett kunne kommunisere og 
samtale om de fleste temaer. De må også 

kunne gi begrenset veiledning og infor
masjon (Limites Information), kjenne til 
de mest vanlige manualer som benyttes 
i opplæring av ulike omsorgsmottakere. 
Når det gjelder nivået «spesielle råd» 
(Specificc suggestions) tenker vi at 
spesialisthelsetjenesten har personell 
med sexologutdanning som må bistå i mer 
kompliserte saker. Det siste nivået 
«intensiv behandling» (Intensive therapy) 
omtaler vi i liten grad da dette er kom
plekse saker som krever langvarig terapi 
av spesialister.

En vernepleier har et særlig ansvar for 
å ivareta rettsikkerheten til omsorgs
mottakere ved å avverge kriminelle 
handlinger eller melde i fra om slike, for 
eksempel seksuelle overgrep. Straffelovens 
paragraf 139 omhandler plikt til å 
anmelde og avverge kriminelle handlinger 
(lovdata). Helsepersonelloven (Helse
personelloven, 2012) omhandler helse
personells plikt til å informere nødetater 
eller barnevernstjenesten (paragraf 31 og 
33). Det er viktig å formidle til studentene 
at opplysningsplikten er overordnet 
taushetsplikten i slike saker.

Yrkesetisk grunnlagsdokument for  
FOmedlemmer (FO, 2011) fremhever at 
«at «Yrkesutøverne fremmer likeverd og 
respekt, møter menneskers behov og bidrar 
til at de får brukt sine ressurser. Arbeidet 
skal ivareta enkeltindividet og forståelsen 
av menneskenes gjensidige avhengighet av 
hverandre for å skape livskvalitet for alle». 
Seksuell helse er en dimensjon ved høy 
livskvalitet. Verdens helseorganisasjon 
(WHO, 2005) påpeker at helse også har 
et seksuelt aspekt, og at dette gjelder alle 
mennesker uansett om de har en funk
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sjons hemning eller ei: «Seksualitet er en 
naturlig del av menneskets utvikling 
gjennom alle livets faser og inneholder 
både fysiske, psykologiske og sosiale 
komponenter». 

Ved bachelor vernepleie er vi flere lærere 
som underviser i temaet. Likevel mangler 
studiet fremdeles fast pensumlitteratur og 
en plan for fremdriften i undervisningen. 
En vil fremme en sak til ledelsen om dette 
i løpet av våren 2014. Vi bør også mer 
aktivt innhente oversikt over hvilke 
metoder som benyttes i praksisfeltet i dag 
og forske mer på metodene.  Vi bør også 
skaffe oss en oversikt over hva andre 
miljøer kan bidra med inn i vår 
utdanning. 

Min erfaring er at det fremdeles er 
vanskelig å snakke åpent om temaet 
seksualitet. Studenter, tjenesteytere og 
tjenestemottakere trenger å tilvenne seg til 
(desensitivisering) og lære mer om temaet. 
Fra og med høsten 2013 får studentene 
i bachelor vernepleie ved HIOA totalt 
15 timer undervisning i temaet. Noen få, 
som velger temaet som faglig fordypning 
(bacheloroppgaven), får ca. 45 timer 
undervisning. I tillegg leser de relevant 
litteratur til bacheloroppgaven. 

Undervisning i bachelor vernepleie
I første året ser studentene filmen »My 
beloved Child» (Hundsnes, 2004) som 
handler om en jente som ble seksuelt 
misbrukt, av sin far, fra hun var 6 til 17 år. 
Filmen og medias behandling av slike 
saker blir drøftet. En presenterer SUMO 
rapporten «Sikring av utviklingshemmede 
mot overgrep» (Zachariassen, Fjeld, 
Kristiansen, & Mathisen, 2013). 

Rapporten viser en gjennomgang av 
kartleggings og opplæringsmateriell for 
personer med utviklingshemming, 
tjenesteytere og andre nærpersoner. 
Rapporten henviser til andre lands 
systemer for å forebygge overgrep som 
«safeguarding of Vulnerable Adults 
(SOVA) og «No Secrets». Rapporten 
er lagret under NAKUs hjemmesider 
(www.naku.no) og Nettverk for funk
sjonshemmede seksualitet og samliv  
(www.nfss.no ). I vår undervisning 
fremheves første del av rapporten, som en 
innføring til problematikken og alt om 
varslingsrutiner. Under emne «etikk» får 
studentene tre timer undervisning i temaet 
seksualitet. Begreper som likebehandling, 
velgjørenhet, ikke skade, respekt for 
autonomi og rettferdighet drøftes og 
relateres til ulike case.

Andre året får studentene undervisning 
i PLISSIT modellen (Annon & Robinson, 
1978) og en gjennomgang av noen 
forskningsartikler. De lærer også å 
gjennomføre SexKunntesten (Fjeld, 
Zachariassen, & Fiske, 2002; 
Zachariassen, 2003) som ett eksempel 
på en type kartlegging. 

Tredje året får studentene undervisning 
om «den vanskelige samtalen» (tre timer). 
En drøfter ulike case som omhandler 
temaet kropp, identitet og seksualitet. 
Forhold som religion/kultur og tillit/ makt 
i profesjonsutøvelsen drøftes. Det følger 
alltid et ansvar med en rolle som skaper 
tillit. For bachelorstudenter i sjette 
semester har instituttet (AV) flere ulike 
tilbud om lærerstyrte prosjekter. Studenter 
kan blant annet velge en fordypning i tema 
kropp, identitet, seksualitet og funksjons
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hemning i 12 uker. De deltar da i under
visning (følger videreutdanning i «Sexologi 
og funksjonshemning»), leser relevant 
litteratur og mottar veiledning i perioden.

Hva med studentene etter studiet
Studentene som leverer bacheloroppgave i 
temaet kropp, identitet og seksualitet 
motiveres til å delta videre i nasjonale 
nettverk. I 2012 presenterte studentene 
sine bacheloroppgaver for fagseminaret 
som NFSS arrangerer. De deltok også med 
poster på NAFO. To studenter presenterte 
sine oppgaver for «Nettverket for sosial 
kompetanse og seksualitet» (facebookside: 
https://www.facebook.com/#!/
groups/313087908806190/) ved HIOA 
høsten 2012. Vi ønsker at studentene i 
større grad kan skrive artikkelutkast som 
bacheloroppgave i fremtiden.

Videreutdanning i «Sexologi og 
funksjonshemning» (15 stp) ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)
Høgskolen i Akershus (http://www.hioa.
no/) har en studieplan i «Sexologi og 
funksjonshemning». Denne utgjør 15 
studiepoeng i en bachelorgrad. Studiet er 
tilrettelagt som deltidsstudium over to 
semester. Den organiserte undervisningen 
omfatter tre samlinger (3, 4 og 3 dager), 
to mindre oppgaver og en hjemmeeksamen 
(http://www.hioa.no/). Samlingene er 
basert på forelesninger, videopresentasjoner 
og gruppearbeid. I tillegg må studentene 
sette av tid til oppgaveløsning, veiledning 
og egenstudier mellom samlingene. 
Utdanningens formål er å styrke 
studentenes forståelse for, og kunnskap 
om, de utfordringer personer med ulike 

funksjonsnedsettelser kan stå overfor når 
det gjelder deres rett til, og mulighet for 
å ha et verdig seksualliv. Videre skal studiet 
bidra til kunnskap om hvordan man 
gjennom tverrfaglig samarbeid kan 
imøtekomme brukernes egne ønsker på 
dette livsområdet. 

Fagnettverk og facebookgruppe 
«Nettverk for sosial kompetanse og 
seksualitet».
Bakgrunnen for etablering av et fagnett
verk var vår erfaring av lite systematisk 
arbeid med temaet kropp, identitet og 
seksualitet både i høgskolen og i kom
munene. En prosjektgruppe bestående av 
nærpersoner og fagfolk ble etablert i 
oktober 2012 og «Nettverk for sosial 
kompetanse og seksualitet» ble etablert. 
For å holde kontakt med personene i 
nettverket ble det opprettet en face
bookgruppe for «Nettverk for sosial 
kompetanse og seksualitet» (https://www.
facebook.com/groups/) i november 2012. 
Facebookgruppen har 105 medlemmer i 
dag.

HIOA ønsker å bidra til utvikling av 
kunnskapsbasert praksis. Gjennom 
systematisering av personalerfaring, 
studenterfaring, diskusjoner, gjennomgang 
av praktisk håndtering og resultater fra 
forskning ønsker vi å bidra til utvikling av 
bedre metoder i praksisfeltet. Innen helse 
og sosialsektoren er det en målsetting at 
tilbud og tjenester skal være basert på 
forskningsbasert kunnskap (Nortvedt, 
2007).  Det forventes at personalet utvikler 
kunnskapsbasert praksis slik ulike 
meldinger viser til: St.m.nr. 39 (1999) 
Forskning ved et tidsskille (Norge Kirke, 
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1999); St.m. 27 (20002001) Gjør din 
plikt  Krev din rett (Norge Kirke, 2001). 
Kvalitetsreform av høyere utdanning; 
Nasjonal strategi for valitetsforbedring i 
sosial og helsetjenesten (20052015) .. 
bedre skal det bli ; St. m. 13 (20112012) 
Utdanning for velferd (Kunnskaps
departementet, 2012). Samspill i praksis 
(Kunnskapsdepartementet, 2012) etc. 
Kunnskapsbasert praksis, slik vi forstår 
det, betyr å kombinere klinisk erfaring, 
brukerkunnskap og forskningsbasert 
kunnskap. Nettverket arrangerer to 
fagdager per år ved campus Kjeller 
(november og juni). Ulike temaer om 
kropp, identitet og seksualitet presenteres 
og utfordringer fra praksisfeltet diskuteres. 
Gjennom nettverket ønsker man å bidra til 
økt anvendelse av nyere forskning og 
utvikling av å beskrive kasuistikker fra 
feltet. Dette er et lite bidrag, men ikke 
nok. Profesjonsutdanninger trenger 
profesjonsrelevant forskning for å styrke 
kunnskapsgrunnlaget også innenfor feltet 
seksualitet.

Fagnettverk i HIOA og andre nettverk
Innenfor HIOA organisasjonen har vi 
høsten 2013 etablert et lite nettverk av 
fagpersoner, fra ulike institutt og fakultet, 
som arbeider med temaet identitet, kjønn 
og seksualitet. Vi er få, men regner med å 
bli flere i løpet av 2014. I høst har vi 
arbeidet vi med en timeplan og en søknad 
om økonomiske midler. Dette for å kunne 
gjennomføre et sommerkurs 2014 (juni) 
for ulike (tverrfaglig) studenter ved HIOA 
og praksisfeltet. Nettverket har kontakt 
med praksisfeltet ved at en inkluderer dem 
i søknaden og i undervisningen.  

HIOA samarbeider også med andre 
høgskoler i Norden om temaet kropp, 
identitet og seksualitet. Gjennom 
medlemskap i Nordic Association for 
Clinical Sexology supports (http://www.
nacs.eu/) og nettverket: «Nordic Network 
Education and Sexology» har en fått 
midler fra NordPlus for 2014. Et nordisk 
seminar «Intensiv kurs i pedagogisk 
sexologi» http://www.hioa.no/Hvaskjer/
Nordiskintensivkursipedagogisk
sexologiuke72014) gjennomføres i uke 7, 
2014 for lærere og studenter fra Danmark 
(UCL), Sverige (MAH) og Norge (HIOA). 
Ulike praksissteder i Oslo, Akershus og 
Amoroteket (http://amoroteket.no/) er 
også deltakere i prosjektet.

Aktuelle konferanser
Fagnettverk «Nettverk: 
Funksjonshemmede Seksualitet og 
Samliv» (www.nfss.no) gjennomfører en 
årlig fagkonferanse i Norge. De har også 
gode nettsider med mye relevant 
informasjon, samt lenker til andre 
nettverk. Nordic Association for Clinical 
Sexology supports (http://www.nacs.eu/) 
avholder årlig en tverrfaglig fagkonferanse 
i Norden. Her presenterer fysioterapeuter, 
psykologer, ergoterapeuter, leger, 
sykepleiere, vernepleiere osv ulike 
problemstillinger innenfor emnet sexologi. 
Innenfor NACS er der også etablert flere 
mindre nettverk. Det er viktig å tilhøre 
ulike fagnettverk og delta i relevante 
fagkonferanser og kurs, det gir faglig 
påfyll. •••
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Dikt fra diktsamlingen: 
Livets mystiske natur av Monica Erlandsen, bosatt i Tana.

Diktsamlingen kan bestilles ved henvendelse til 
Tana Arbeidsservice AS v/Janne Ophus, tlf.  91 77 96 94
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Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk
utviklingshemming i kommunen.

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet.

HEDMARK
Løten kommune
Psykiatritjenesten
2341 LØTEN..............................Tlf. 62 59 30 00
E-mail: post@loten.kommune.no

www.loten.kommune.no

MØRE  OG ROMSDAL
Kristiansund kommune
Dale Dagsenter
6509 KRISTIANSUND...................Tlf. 71 57 40 00
E-mail: postmottak@kristiansund.kommune.no

www.kristiansund.kommune.no

Molde kommune
Tiltak Funksjonshemmede
6413 MOLDE.............................Tlf. 71 11 10 00
E-mail: postmottak@molde.kommune.no

www.molde.kommune.no

Rauma kommune
Åndalsnes botjeneste
6300 ÅNDALSNES.....................Tlf. 71 16 66 00
E-mail: postmottak@rauma.kommune.no

www.rauma.kommune.no

ROGALAND
Tysvær kommune
5575 AKSDAL............................Tlf. 52 75 70 00
E-mail: post@tysver.kommune.no

www.tysver.kommune.no

Utsira kommune
Siratun sykestue
5547  UTSIRA............................Tlf. 52 75 01 00
E-mail: post@utsira.kommune.no

www.utsira.kommune.no

TROMS
Lavangen kommune
9358 TENNEVOLD.......................Tlf. 77 17 65 00
E-mail: post@lavangen.kommune.no

www.lavangen.kommune.no

ØSTFOLD
Hvaler kommune
1680 SKJÆRHALLEN...................Tlf. 69 37 50 00
E-mail: postmottak@hvaler.kommune.no

www.hvaler.kommune.no

Rygge kommune
1570 DILLING..............................Tlf. 69 26 43 00
E-mail: postmottak@rygge.kommune.no

www.rygge.kommune.no

Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00

www.nordreaasen.no

Universitetssykehuset i Stavanger
Psykiatrisk Klinikk

4068 STAVANGER
Tlf. 0 51 51

Ragna Rindals Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A

0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00

Drammensveien 106, 0273 OSLO - Tlf. 21 03 05 00
www.bergesenstiftelsen.no

Rosenkrantzg 17, 3018 DRAMMEN - Tlf. 32 26 90 00
Åpningstider: Hele døgnet

Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113

Boveiledertjenesten Løken
Klokkerudveien 3, 1960 LØKEN

Tlf. 67 20 51 80

CARLSEN
Hotvedtv. 6
3202 Sandefjord
Tlf. 33 48 40 00
Åpent: 0700-18 hverdager
0900-1500 lørdager
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En virksomhet i Stift. Signo
Sentrumsbygget
3240 ANDEBU

Tlf. 33 43 88 00

Skårersletta 55
1473 LØRENSKOG

Tlf. 21 61 10 00

K. Halstensen AS
5399 BEKKJARVIK

Tlf. 55 08 40 00

Son Kro AS
 Storg 31
1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

Byggmesteran AS
 Russervegen 4
7650 VERDAL
Tlf. 950 77 300

Din Kjøreskole AS
 Tordenskioldsg 22

3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

Byggtapetserer
Rune Knutsen

Bråtastubben 6
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 909 31 292

Meland
Elektro AS
 Mjåtveitflaten 45
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 87 00

Økonor
Ørland-Bjugn

7129 BREKSTAD
Tlf. 72 51 54 00

Arendal
Dyreklinikk

 Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Bamble Taxi
 Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Sjusjøvegen 1256
2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

Sikom AS
 Neptunveien 6
7650 VERDAL

Tlf. 74 08 59 60

Skudenes & Aakra
Sparebank
Åkraveien 1

4270 ÅKREHAMN
Tlf. 03 361

4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 96 00

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Paradis
Eiendomsmegling as
 Jacob Kjødes veg 15

5232 PARADIS
Tlf. 55 60 40 30

0115 OSLO
Tlf. 22 40 15 00

Trønderbladet AS
7290 STØREN

Tlf. 72 87 83 70

Hjartdal
Elverk AS

 3692 SAULAND
Tlf. 35 02 80 80

Coop Extra
 2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 12 23

Chr Repstads
Sønner AS

Arendalsv 74
4878 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 61 70

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Partrederiet
Mjånes

9531 KVALFJORD
Tlf. 78 43 86 47

Sightseeing på Altafjorden

Sagstad
Kassefabrikk

Øvre Sagstad 4
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 76 42

Ørjedal
Maskin A/S

 Arborv. 3
8690 HATTFJELLDAL

Tlf. 75 18 40 23

Ole Kjosvold
ur & optik

 Storg. 15
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 01 60

Øyrane, 6801 FØRDE
Tlf. 57 82 30 00

Idrettsveien 2
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 89 43 00

Blomsterkroken
Østre Strandvei 4

3482 TOFTE
Tlf. 32 79 60 50

PK Eiendom AS
Dyrmyrgata 39

3611 KONGSBERG
Tlf. 977 72 310

2850 LENA
Tlf. 61 16 07 88

Betania Malvik
 7563 MALVIK

Tlf. 73 98 08 00

Vitusapotek
Notodden

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Røros
Aut. Trafikkskole

Osloveien 14
7374 RØROS

Tlf. 72 41 12 64

Omlidstranda
Camping

Omlid
3296 NEVLUNGHAMN

Tlf. 916 28 530

Zoologen AS
Porsgrunnsveien 48

3733 SKIEN
Tlf. 35 52 70 80

Byggteknikk
Valdres AS

Gamlev. 3
2900 FAGERNES
Tlf. 61 34 76 64

Holmestrand
Fjellsprenging AS

 Fossv 11
3647HVITTINGFOSS

Tlf. 977 70 798

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Byggmeister
Per Augestad AS

Augestadvegen 31
5620 TØRVIKBYGD

Tlf. 56 55 28 70

4033 STAVANGER
Tlf. 954 00 300

Ewos AS
avd Balsfjord

 Bergneset
9050 STORSTEINNES

Tlf. 77 72 01 35
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Johan R. Sunde AS
6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Institutt for
vernepleie og
sosialt arbeid

Nygårdsg 112
5008 BERGEN
Tlf. 55 58 75 00

www.hib.no

SKL Energi til utvikling
5401 STORD

Tlf. 53 49 60 00

Jørn’s
Bil og Brems AS

Østre Aker v 68
0581 OSLO

Tlf. 22 64 88 50

Storg 5
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 68 00

Bokn
bufellesskap
 Alvestadkroken 32

5561 BOKN
Tlf. 52 75 21 00

Pedagogisk-
Psykologisk

Teneste Luster
Rådhuset

6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 55 19

Gismerøyveien 225
4515 MANDAL

Tlf. 38 27 26 20

Bucci Arkitektur
& Design AS
Gamlevegen 26

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 915 31 717

Hammerfest
Parkering KF
9615 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 32 28
5804 BERGEN
Tlf. 55 57 66 00

Fræna
vidaregåande skole
6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 64 00

Hetland
videregående skole

 Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Seland
Optikk Sola AS
Solakrossvegen 26

4050 SOLA
Tlf. 51 69 58 90

www.selandoptikk.no

Krokvegen 1
2816 GJØVIK
Tlf. 922 30 482

Solstein AS
 Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
Gulv og Tak AS

Solbergv. 5, 4050 SOLA
Tlf. 51 64 64 94

Blindheimsveien 1
6012 ÅLESUND
Tlf. 70 17 23 20

AS Elektro
Skeivegen 49

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

as-ele@online.no
www.aselektro.no
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