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Rundskrivet til Lov om sosiale tjenester kapittel 4A «Rettsikkerhet 
ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk 
utviklingshemning» er overmodent. Mye har endret seg siden det 
kom i 2004, blant annet har vi fått ny helse- og omsorgstjenestelov, 
ny vergemålslov og pasient og brukerrettighetslovens kapittel 4A som 
åpner for bruk av tvang for å hindre vesentlig helseskade. 

Mange har gjort seg nyttige erfaringer med bruk av det som i dag 
er kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven, men erfaringene tilsier 
også at mye er uavklart. Det gjelder blant annet det stadig 
tilbakevendende spørsmålet om hva som er tvang og hva som er 
tilrettelegging. En avklaring her vil forhåpentligvis gjøre det lettere 
å vite når en må fatte vedtak. Kanskje det også kan hindre noe av 
handlingslammelsen – og med det de unnlatelsessynder som kan 
oppstå fordi hjelpere er redd for om det de gjør er å regne som tvang. 
I denne sammenheng etterlyses gode eksempler på hva som er nedre 
grense for tvang. 

Arenaspørsmålet er vanskelig: Lovverket er regulert til å gjelde 
helse- og omsorgstjenester, men hva med for eksempel skole? Vi vet at 
det foregår mye uhjemlet tvang her. Er det slik vi vil ha det? Eller bør 
det for eksempel innarbeides en adgang til å benytte tvang i 
opplæringsloven? Og, i så fall, hva da med saksbehandlingen? 
Hva kan vi lære av veien vi har gått så langt i andre sammenhenger? 
Har den til dels omstendelige saksbehandlingen knyttet til kapittel 9 
i helse- og omsorgstjenesteloven oppfylt intensjonen om å være en 
viktig rettsikkerhetsgaranti – eller blir den så krevende at tvang blir 
brukt uten at vedtak blir fattet? 

To jurister fra Helsedirektoratet og en referansegruppe bestående 
av folk fra fylkesmannsembetene og fagfeltet skal i løpet av høsten 
gjøre ferdig det nye rundskrivet. Det er, vil jeg tro, et utfordrende 
arbeid, men så utrolig viktig. Personer med utviklingshemning som 
blir utsatt for tvang er avhengig av at hjelperen har kunnskap om at 
dette er siste utvei, at en gjør det for å verne om andre, viktigere, 
verdier og at det totalt sett skal være til det beste for den det gjelder. 
Da er et godt gjennomarbeidet rundskriv et uunnværlig 
hjelpemiddel. Vi ser fram til det! •••

Sølvi
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To svenske aktivister besøker Norge: 

«Vi som har  
intellektuell funksjons-
nedsettelse må  
kjempe hele tiden,  
bevise at vi klarer  
saker og ting» 
Thomas Owren (vernepleier og lektor, Høgskolen 
i Bergen) og Bente Owren (vernepleier og 
fagansvarlig miljøterapeut, Bergen kommune) 
skriver om Riksföreningen Grunden og intervjuer 
leder Ola Larsson og informasjonsmedarbeider 
Annika Ronneland.
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Riksföreningen Grunden Sverige ble 
stiftet i 2009. Grundens virksomhet 
omfatter fritidsaktiviteter, informasjon, 
utdanning, konferanser, debatter og 
påvirkningsarbeid. Ett av målene er å gi 
«människor som kallas för intellektuellt 
funktionshindrade» kunnskap om 
demokrati og menneskerettigheter, slik at 
de skal få økt innflytelse i samfunnet og 
makt til å endre sine liv. Bare «personer 
som kallas för intellektuellt funktions-
hindrade» har stemmerett, og kan velges 
til å sitte i styret (Riksgrunden 2014). 

Grundens historie starter allerede i 1999, 
da en gruppe unge voksne bestemte seg for 
å bryte ut fra FUB - Föreningen för 
Utvecklingsstörda barn, ungdomar och 
vuxna1. En av nøkkelpersonene var Anna 
Strand, som også var en av initiativtakerne 
til Grunden Göteborg. I en artikkel i FUBs 
tidsskrift Intra skrev hun: «Nu håller vi på 
att ta oss ur föräldraorganisationen FUB. 
Den är inget för oss längre» (Bergström og 

Strand 1999). Videre skrev hun, om 
samarbeidet i FUB:

Nu har jag till exempel varit med på två 
stora möten i FUB. Det var årsmöten. Det 
är för alla medlemmar. Jag hängde inte 
med. Jag förstod att det var bråk om något 
men vad vet jag inte. Då blir man osäker 
och känner sig nertryckt. Man blir 
nertryckt när man inte förstår. Därför 
bildar vi en egen organisation. Där vi kan 
få stöd av varandra istället för att bli 
nertryckta (Bergström og Strand 1999). 

I dag har Riksföreningen Grunden 
lokalforeninger i 18 svenske byer i tillegg 
til et bredt internasjonalt engasjement med 
samarbeid i Holland, Tyrkia og Japan, og 
mer langvarige prosjekter i Chile og 
Bolivia (Grunden 2014). På deres nettside 
finner vi: 

Vi svär att vi tillsammans med alla 
människor med intellektuella 
funktionshinder i Sverige, Europa och hela 
världen skall kämpa tillsammans ända till 
vi är fria från utnyttjande, fria från 
förtryck, fria från institutioner och 
diskriminering (Riksgrunden  2014). 

I april 2014 var nåværende leder Ola 
Larsson og informasjonsmedarbeider 
Annika Ronneland invitert til SORs 
vårkonferanse «Selvbestemmelse – til 
besvær?» i Bergen. De hadde sitt fremlegg 
fredag 25. april. Dagen etter inviterte vi 
dem på lunsj og et intervju. Her følger 
noen utdrag av samtalen.

Bruddet med FUB
Thomas: Vi ble litt nysgjerrig på bruddet 
med FUB. Hva var det som gjorde at dere 
ønsket å bryte ut?

Annika: Det var flere ting. Jeg så en 1) Tilsvarer NFU, Norsk Forbund for Utviklingshemmede
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mamma, hun delte en banan og ga til 
sønnen sin. Han må ha vært førti. Jeg vet 
ikke hva slags problemer han hadde, men 
jeg var femten, og tenkte «Å gud, så her…». 
Når det var fest, ble det pyntet med 
serpentiner og ballonger, og når det var fika 
fikk vi saft og kaker, og de fikk kaffe og 
boller. Og kommentarer som «Va’ gullig du 
är!» Vi ville ikke ha det sånn, vi er jo voksne 
mennesker! Og selv om styret var satt 
sammen av representanter både for foreldre 
og for oss, bestemte de over hodet på oss. Så 
vi bestemte oss for å trekke oss ut.

Thomas: Så dere ble behandlet som barn. 
Prøvde dere å si at dere ville bli behandlet 
som voksne?

Annika: Ja, vi sa det da vi ville trekke 
oss ut, og i Göteborg støttet de oss på det. I 
Stockholm ville ikke FUB prate med oss. 
Men det brydde vi oss ikke om, det var 

deres problem at de var sure på oss. Og 
hvorfor skulle de bry seg med hva vi ville 
jobbe med? Så vi ansatte coacher, og en 
økonomiansvarlig som kunne hjelpe oss å 
drive en forening. 

Oppstart og utvikling
Bente: Hvor fikk dere penger fra?  
Økonomisk støtte?

Annika: Det var en ombudsmann i 
FUB som het Anders Bergström. Han og 
noen andre hjalp oss, det var de som 
ordnet det sånn at vi kunne trekke oss ut. 
De søkte om å få Grunden godkjent som 
dagsentervirksomhet. Da kunne Anna 
Strand [en av inititivtakerne] ha sin daglige 
virksomhet i Grunden. 

Thomas: Da dere startet opp, var det en lokal 
organisasjon. I dag har dere 18 lokallag. 
Hvordan starter en et lokallag?

Annika: Man spør sine venner om de vil 
være med i en forening, og så kan man få 
hjelp av noen som man stoler på som kan 
hjelpe til. Så treffes man som først som en 
kompisgjeng, og så øker det kanskje på og 
blir til slutt en forening. Og da kan man 
tenke på hva man vil gjøre, om man vil 
ansette noen, om man har penger til det, 
og så videre.

Organiseringen
Thomas: Hvem er det som sitter i styret 
i Grunden?

Ola: Bare medlemmer med intellektuell 
funksjonsnedsettelse kan sitte i styret. 
Andre kan være støttemedlemmer, mene 
ting eller være med på aktiviteter, men du 
har ikke stemmerett eller kan være med i 
styret om du er «normal».
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Thomas: Hva er fordelen med det?
Annika: At det er vår forening først og 

fremst, det er vi som skal styre. Coachene 
kan hjelpe og støtte, men det er vi som 
driver foreningen.

Bente: Det betyr at det er dere som 
bestemmer. Dere kan si nei hvis dere er 
uenige med coachene?

Annika: Ja.

Thomas: Hva slags funksjonsnedsettelse har 
medlemmene deres? Er Grunden bare for 
dem med lett grad av intellektuell 
funksjonsnedsettelse – eller også de som har 
moderat eller alvorlig grad?

Annika: Vi har mange medlemmer med 
mange slags intellektuell 
funksjonsnedsettelser.

Ola: Vi er ikke spesifikke som enkelte 
andre foreninger for Downs og ADHD for 

Annika Ronneland og Ola Larsson
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eksempel. Vi samler alle. Men det er ikke 
så enkelt å drifte det når folk er så ulike, 
når spennet er så stort. Vi har for eksempel 
noen medlemmer som er alvorlig 
multihandikappet.

Thomas: Og hvordan kommer de  
til orde i forsamlingen?

Ola: Vi hører på alle. Noen ganger 
bruker de kanskje meg eller Annika for å 
få budskapet fram.

Annika: Hvis noen spør om vi kan 
hjelpe dem så gjør vi det, for det er ikke 
alle som våger.

Thomas: Så dere blir et mellomledd, en 
talsperson?

Annika: Ja. 

Kampen for å bli tatt på alvor
Bente: Hva kan være utfordrende i 
hverdagen?

Annika: Jeg hadde en telefon med min 
saksbehandler, som var ganske utrivelig. 
Det sa jeg fra om, og det kunne hun ikke 
riktig ta i mot. Hun syns kanskje at vi bare 
skal si «ja og ha» og finne oss i hva som 
helst, men det kan jeg ikke når det er noe 
som er urettferdig.

Ola: Det er faktisk en del i sosialetaten 
som syns at funksjonshindrete blir 
besværlige, de tror kanskje vi er så snille, 
eller så dumme at vi går med på hva som 
helst. Eller at funksjonshindrete ikke kan 
drikke seg fulle og leve som alle andre.

Annika: De vet ikke hvordan de skal 
håndtere oss når vi blir fulle. Og så tror 
mange at vi som har funksjonsnedsettelse 
liker danseband, og å klemmes. Vi liker jo 
alt mulig, akkurat som alle andre gjør. Gå 
ut, og treffe folk og… Noen liker kanskje 
danseband, men alle gjør ikke det.

Ola: Jeg har en kollega som pleier å si: 
«Varför kan vi inte få lov til att supa oss 
fulla och vakna upp i en främmande säng, 
i någon annans hem?»

Bente: Så får dere selv finne ut om det var 
dumt eller ikke?

Ola: Ja, hvor smart det var. Det er nok 
skremmende for personalet, men da får 
man teste ut sine grenser selv, uten at noen 

– Varför kan vi inte få lov til att supa  
oss fulla och vakna upp i en  

främmande säng, i någon annans hem?

Annika Ronneland
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andre skal diktere, og lage regler om at du 
ikke kan gjøre sånn og sånn. 

Thomas: Møter dere mange fordommer?
Ola: Fordommene er nok det største 

problemet, ja, uansett hvor vi er i 
samfunnet. Vi hører stadig vekk at det 
«hviskes og tiskes» om at «den kan ikke 
det«, og «den kan ikke det». Vi må hele 
tiden overbevise andre om at vi får til saker 
og ting uten at de behøver å være 
barnepike. Ofte går det bedre om folk får 
lære seg selv, enn om alle andre skal hjelpe 
og hjelpe, og fortelle at ««ånn kan du ikke 
gjøre det, du må gjøre sånn.» Ellers får de 
ingen utvikling for seg selv.

Bente: Så det du egentlig sier, er at dere ikke 
får lære av deres feil?

Ola: Ja, vi får en masse formaninger, og 
hvis vi mislykkes med noe, kan personalet 
finne på å si at det kunne de sagt oss på 
forhånd. Men da har vi i hvert fall fått 
prøve og oppdaget det selv, og komme 
fram til at vi kanskje ikke passer så bra til 
akkurat det der. Da er det i hvert fall ingen 
andre som har sagt at vi ikke engang skal 
forsøke. Men vi er kanskje nødt til å 
overbevise folk både to og tre ganger. 

Annika: Jeg vil ikke heller at noen skal 
si at «dette klarer du ikke, Annika». Det vil 
jeg oppdage selv. Vi som er 
funksjonshindrete må kjempe hele tiden, 
bevise at vi klarer ting. Jeg har kjempet 
hele mitt liv for ulike saker, og er kjempelei 
av det. Heldigvis har jeg en «jättebra» 
mamma som også jobber for foreningen, 
men det er ikke alle som har det. 

Bente: Får dere noen gang lyst til å gi opp?

Ola: De tror kanskje at vi gjør det, at vi 
gir opp hvis det ikke går på andre eller 
tredje forsøket. Men da har vi latt dem 
vinne over oss, eller oss som gruppe. Om 
vi skiter i det her, ikke orker å drive med 
det mer, da har motparten vunnet. Og 
sånn får det ikke være. 

Annika: Jeg vet ikke hvordan det er 

rundt omkring, men jeg er den første i 
Gøteborg som flyttet sammen med 
kjæresten min i et bofellesskap. Personalet 
sa det ikke gikk, men jeg ga aldri opp. Jeg 
sa: «Om et halvår skal han flytte inn hos 
meg». «Nei, men det går ikke. Vi må 
planlegge!» sa de. «Vi må ha møter». 

– «Nei, men det går inte. Vi måste 
planlägge!» sa dom. «Vi måste ha 

møter». «Möter?» sa jag. «Va ska vi  
med möter? Jag har ju bestemt dag!’

Ola Larsson
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«Møter?» sa jeg. «Hva skal vi med møter? 
Jeg har jo bestemt dag!» Min saks-
behandler var positiv, hun var den eneste 
som var det. Alle som blir forelsket og vil 
flytte sammen, kan gjøre det. Hvorfor kan 
ikke vi? 

Ola: Jeg vet ikke hvordan det er i Norge, 
men i Sverige er leilighetene bare bygd for 
en person. Det er nesten bevisst, de er så 

små at det ikke går an å flytte sammen 
med noen. 

Bente: Slik er det nok dessverre også i 
Norge. 

Thomas: Ola, på konferansen snakket du 
om kontakten ut mot kommunene. At dere 
måtte være tålmodige og ikke bli sinte, og 
tenke over hvordan dere skulle ordlegge dere. 
Og så sa du: «det er jo en prosess for dere».

Ola: Det er vel sånn som med FUB, at 
de ikke tror at vi klarer det, vi kan ikke 
klare å drive en forening. Det er rett og slett 
mange fordommer som vi må knekke først.

Mange er ikke vant til at folk med 
funksjonsnedsettelse snakker for seg selv.  
I Sverige er det jo FUB som har styrt på 
dette området, og det ligger fortsatt igjen 
mange steder. De har FUB i baktankene 
– og det skaper dessverre også et hinder for 
oss i blant. Noen kan nok leve i den troen, 
at kan vi egentlig det der? Som da vi skulle 
bryte ut fra FUB: «Kan de virkelig styre en 
hel forening?» Klapp på hodet, og «Lille 
Annika, klarer du av det her?»

Annika: Det er sant [ler], men det har vi 

jo bevist. Og nå er vi større enn dem, vi 
har flere medlemmer! Men mange 
kommuner er nok redd for forandringer, 
eller at vi som har funksjonsnedsettelser 
skal «ta over». 

Nordisk samarbeid
Thomas: Vi er litt nysgjerrige på dette 
nordiske samarbeidet. På nettsiden til 
Grunden står det at dere og noen andre er 
i Norge for å utvikle nordisk samarbeid. 
Hva gjør dere for å bygge opp det nordisk 
samarbeidet?

Ola: Da diskuterer vi. Vi ville jo gjerne 
ha et samarbeid. Danmark er kommet litt 
lengre enn begge de andre landene. Norge 
er jo her, «på røttene», som Lars Ole sa.2

Thomas: Så Norge ligger helt på bånn? 
Kan du si litt mer om det?

Ola: Lars Ole ville gjerne ha del i våre 
erfaringer for å bygge foreninger ute i 
kommunene. Det kan både vi i Sverige og i 
Danmark, i og med at vi har jo syslet med 
det en stund. Det er i grunnen det jeg har 
gjort i 4 år.

Annika: Det nordiske samarbeidet vil vi 
ha. Vi lærer av hverandre, hva de gjør i de 
ulike landene.

Thomas: Hva må skje i Norge? Hvem må 
gjøre noe? 

Annika: Før vi kom til Bergen, traff vi 
Rådgivningsgruppen i Bærum og snakket 
med dem om at de kunne starte en 

– Alle som blir forelsket og vil  
flytte sammen, kan gjøre det.  

Hvorfor kan ikke vi? 

2)  Lars Ole Bolneset er ansatt som tilrettelegger for 
Rådgivningsgrupppen i Bærum, og bisto Ola og Annika på 
deres Norgestur. Rådgivningsgrupppen ble startet i 1993 og 
er et brukerråd for personer med utviklingshemming - se 
www.radgivningsgruppen.no
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forening, slik den vi har i Sverige. Så kan 
vi hjelpe dem, og så kan de hjelpe til ande 
steder, for eksempel her i Bergen.

Thomas: Og snakker vi da om en nasjonal 
forening? For de i Bærum har holdt på i 
mange år, men de har bare holdt på i 
Bærum. Har dere snakket med noen om 
å starte en forening her i Bergen?

Ola: Så langt har vi ikke kommet, men 
jeg tror at noen av de vi traff på i går ville 
vært interessert [Ola og Annika besøkte 
bofellesskapet Måken i Bergen dagen før]. 
Men det kommer til å ta mange år, vi 
holder også fremdeles på å bygge opp vår 
organisasjon. Vi har mer enn halve Sverige 
igjen, men det har jo med de avstandene vi 
har. Og det er jo ikke alle steder det bor så 
mye folk.

Annika: Det er ikke gjort over natten. 
Det må bli en prosess, det også. Man må få 
tid til å tenke. De har fått vår 
hjemmesideadresse, så de kan maile oss 
hvis de er interessert. 

Ola: Mange steder vi har vært, har det 
tatt både et halvår og et år. Mange har sagt 
at de er interessert, men har kanskje ikke 
anledning akkurat nå. Men det spiller 
ingen rolle hvor lang tid det tar, når de er 
klar og sier nå vil vi starte en forening, så 
drar vi dit.

Thomas: Kunne dere tenke dere å komme 
tilbake til Bergen engang, hvis det var for å 
snakke på en konferanse for 
funksjonshindrete?

Annika: Ja, hvorfor ikke? Om behovet 
fins, så gjør vi gjerne det.

Thomas: Da skriver vi det i SOR Rapport. 
Hvis noen har lyst til å arrangere konferanse 
for mennesker med intellektuell 
funksjonsnedssettelse, så kommer dere gjerne 
og snakker til dem.

Ola: Vi kommer gjerne, for det er jo 
egentlig vår jobb å informere. •••

Litteratur
Bergström. Anders og Strand, Anna (1999). 

Grunden. Tidsskriftet Intra 4/1999. Se http://
www.tidskriftenintra.se/resources/arkiv/
ideologi/499grunden.htm

Grunden (2014), se http://grunden.se/
Riksforeningen Grunden (2014), se http://

riksgrunden.se/

De seks nøkkelordene til 
Grunden
•  tillit
•  respekt
•  innflytelse
•   medbestemmelse
•  integritet
•  likestilling

Etter en prosjektperiode på fire år,  
ga Grunden i 2013 ut en lettlest 
opplæringsbok om likestilling – 
«Vi andas samma luft» – med 
tilhørende filmer.

Linker: 
https://www.youtube.com/

watch?v=FVPdOZ2fVlw
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?prog

ramid=104&artikel=5507968
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Kjenn dine 
rettigheter
Terje Grimstad, Mari Digernes,  
Katrine Printz Moe, Gro Marit Rødevand og 
Erlend Øverby – Karde AS (www.karde.no)

1.september lanserte NFU og Karde en quiz på 
NFUs hjemmeside (www.nfunorge.org) om 
rettigheter og støtteordninger for personer med 
utviklingshemning. 

Quizen består av 30 spørsmål, hvor det til hvert av 
disse spørsmålene følger med en informasjonstekst, 
en tegnet illustrasjon, en filmsnutt eller et bilde. 
All tekst kan i tillegg leses opp ved å trykke på 
et  ydikon.
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Bakgrunn for prosjektet
Mennesker med utviklingshemning er 
spesielt utsatte for mangel på respekt for 
sine rettigheter. De er sårbare i forhold til å 
bli utsatt for alt fra overgrep og makt-
misbruk til å bli fratatt selvbestemmelse og 
medbestemmelse. Mennesker med 
utviklingshemming kan bli utsatt for 
manglende respekt i forbindelse med at de 
mottar tjenestetilbud fra kommunen og fra 
NAV.  De kan også bli utsatt for 
manglende respekt fra sin familie eller av 
tilfeldige personer som oppfatter at de er 
spesielt godtroende eller hjelpeløse. Dette 
er ofte brudd på deres rettigheter i henhold 

til FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Organiseringen av prosjektet
Karde gjennomførte prosjektet «Kjenn 
dine rettigheter» i samarbeid med NAKU 
og NFU som var prosjekteier. Prosjektet 
varte fra august 2013, til august 2014 og 
ble støttet av tilskudds-ordningen «Tiltak 
for å bedre levekårene og livskvaliteten til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne» fra 
BUFDIR (Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet).

Fra Karde AS, har Terje Grimstad, Mari 
Sætre Digernes, Katrine Printz Moe, Gro 
Marit Rødevand og Erlend Øverby jobbet 
med prosjektet. Terje Grimstad har vært 
prosjektleder og koordinert aktivitetene. 
Kardes rolle i prosjektet har vært å 
produsere lettlest tekst, tegnede illustra-
sjoner, stå for filmproduksjonen og innl-
esning av tekst, samt teknisk utvikling av 
quizen. De har i tillegg stått for all 
uttestingen.

Fra NFU Norge har organisasjonssjef 
Tone Hammerlund og juristene Hedvig 
Ekberg og Kristine Vierli deltatt i 
prosjektet. De har deltatt på workshopene 
bl.a. med innspill til hvilke rettigheter, 
stønadsordninger og tilrettelegginger vi 
burde prioritere i prosjektet. Juristene får 
mange henvendelser som viser at 
rettigheter ikke blir overholdt. De har også 
vært med på å kvalitetssikre innholdet i 
både lettlest tekst og quiz, filmer og 
tegneserier og har stilt bilder fra sin 
fotografi-database til disposisjon.  

Fra NAKU har seniorrådgiver Kari 
Wuttudal deltatt på workshopene og 
kommet med innspill underveis. 
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Målgruppen for prosjektet
Målgruppen i prosjektet er både personer 
med utviklingshemning som allerede 
bruker internett, deres familie og 
hjelpeapparatet. 

Mål for prosjektet
Målet med prosjektet er å øke bevisstheten 
rundt rettigheter for personer med 
utviklingshemning, både når det gjelder 
dem selv, familien, hjelpeapparatet og 
samfunnet generelt. Det gjelder både i 
forhold til FN-konvensjonen om 
rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, og støtteordninger og 
tilrettelegging for personer med 
utviklingshemning  i det norske samfunnet.  

Forventet effekt fra prosjektet
Den forventede effekten fra dette 
prosjektet er at personer med 
utviklingshemning, selv blir kjent med 
hvilke rettigheter de har, og at rettighetene 
i større grad enn i dag blir overholdt. Ved å 
bli mer bevisste sine rettigheter, vil de i 
større grad kunne si fra/reagere hvis de 
mener at en eller flere av disse rettighetene 
blir krenket. Det er også viktig at 
familiemedlemmer og hjelpeapparatet blir 
mer bevisste på rettigheter til personer 
med utviklingshemning, slik at flere av 
dem får innfridd sine rettigheter.

Framgangsmåte
Vi har benyttet oss av flere arbeidsmetoder 
for å sikre at vi belyste problemstillingen 
på en grundig måte, og for å sikre at 
quizen og den lettleste teksten som ble 
utviklet, vil kunne brukes av personer med 
utviklingshemning.

Workshops/Arbeidsmøter: NFU, 
NAKU og Karde AS har gjennomført 
5 workshoper. På disse workshopene 
drøftet vi hvilke rettigheter det var viktigst 
å sette fokus på, og hvordan disse 
rettighetene kunne illustreres med film, 
bilder og korte tegneserier. Dessuten har 
alle vært involvert i justeringer av lettlest 
tekst om FN-rettigheter og 
støtteordninger/tilretteleggingsmuligheter. 
Og Ikke minst, har gruppen diskutert 
hvilke spørsmål og svaralternativer som 
skulle være med i quizen. 

Utvikling av quiz: Vi har utviklet en 
quiz med tilhørende lettlest tekst, filmer 
og illustrasjoner. 

Da vi utviklet den lettleste teksten, 
brukte vi prinsippene i «Information for 
all»- dokumentet utviklet av Inclusion 
Europe. Vi har i tillegg til å lage lettlest 
tekst i selve quizen, laget mer utfyllende 
lettlest informasjonstekst som NFU har 
lagt ut på sine nettsider om rettigheter.

Ut Testing med observasjon og 
semistrukturerte intervjuer: Vi 
samarbeidet med til sammen 13 unge 
voksne, med utviklingshemning. Dette for 
å teste ut forståelsen av lettlest tekst og for 
å teste hvordan den første versjonen av 
quizen fungerte teknisk for målgruppen. 

I første uttesting, testet 3 personer 
(2 unge voksne med Down syndrom og 
1 godt voksen mann med utviklings-
hemning) forståelse av innhold i 
spørsmålene og den lettleste teksten. De 
leste først quiz-spørsmålet, ett spørsmål 
per ark, før de fikk lese informasjons-
teksten, også på eget ark. Dette ble gjort 
for å etterligne en reell quizsituasjon så 
godt det var mulig. 
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Vi fant ut at det var flere ord som 
fortsatt var for vanskelig for målgruppen 
å forstå. Det var spesielt sammensatte ord 
og lange setninger som var utfordrende. 

I andre uttesting var det 10 personer 
som testet ut quizen på web. Alle hadde 
mild til moderat utviklingshemning. 

Ved hjelp av observasjon så vi bl.a. på 
om målgruppen forstod hvordan de skulle 
navigere på nettsidene (trykke på lenker til 
informasjonstekst, rulle skjermbildet ned 
og opp osv.). Dessuten testet vi ut bruken 
av video og tegneserie som supplerende 
hjelpemidler. Vi undersøkte også om det 
var greit at det kom en del nye spørsmål 
neste gang de tok quizen. Så foretok vi 
semistrukturerte intervjuer for å høre 
hvordan de hadde opplevd quizen.

Oppsummering og konklusjon  
etter uttestingen
Etter å ha testet ut quizen på målgruppen, 
konkluderte vi med at det var behov for en 
instruksjonsfilm for hvordan de skal 
navigere i quizen. Det var også behov for 
noen småendringer i både tekster, filmer 
og illustrasjoner før quizen ble lansert 1. 
september.  I tillegg fant vi ut at det burde 
legges til en opplesningsfunksjon for 
quizen, for å kunne gjøre den tilgjengelig 
også for de som ikke leser så godt. Det var 
greit for målgruppen med rullerende 
spørsmål, og alle syntes det var morsomt 
å ta quizen.

Sluttprodukter fra prosjektet  
Quizen «Kjenn dine rettigheter»
Quizen består av 30 spørsmål innenfor 
7 ulike temaer: bolig, skole, jobb, fritid, 
verge, helse og diskriminering, samt et 

spørsmål om hvem som kan stemme ved 
valg.  Til hvert av disse spørsmålene følger 
det med en informasjonstekst, en tegnet 
illustrasjon, en filmsnutt eller et bilde. 
Dette dukker opp når man trykker på en 
knapp for å få hjelp. All tekst kan leses opp 
ved å trykke på et lydikon.

Hver gang man tar quizen, får man 
8 spørsmål. Det er tilfeldig rullerende 
spørsmål slik at neste gang man tar quizen, 
er det en ny sammensetning av spørsmål. 
På den måten vil man kunne ta quizen 
flere ganger og få forskjellige spørsmål.  

Før man starter quizen, kommer man til 
en introduksjonsside. Der forklares det hva 
quizen dreier seg om, og man kan se 
navigasjonsfilmen. Dessuten oppmuntres 
personer med utviklingshemning til å ta 
quizen sammen med en hjelper. 

Lettlest informasjon
Det ble i tillegg produsert mer utfyllende 
lettlest informasjonstekst som er lagt ut på 
NFUs nettsider om rettigheter. I tillegg er 
intensjonen at NFU skal  legge ut alle 
videoene fra quizen  i forbindelse med 
denne teksten. 

Vi i Karde og NFU håper at mange 
ønsker å ta quizen, ikke bare personer med 
utviklingshemning, men også mange som 
arbeider for og med målgruppen. •••
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Skjermbilde fra quizen med spørsmål, svaralternativer og hjelpeknapp.

Skjermbilde fra quizen
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Skjermbilde fra quizen med spørsmål, svaralternativer og hjelpemidler som her er tekst om temaet og film.

Skjermbilde fra quizen med spørsmål, svaralternativer og hjelpeknapp.
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Skjermbilde fra quizen med spørsmål, svaralternativer og hjelpemidler som her er tekst om temaet og tegneserie.
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Når loven og virke-
ligheten møtes.  
Bruk av tvang og 
makt overfor  
utviklingshemmede
Elisabeth Mork Fjeldvær

Elisabeth Mork Fjeldvær er rettssosiolog og 
miljøterapeut, og har undersøkt intensjonene bak 
loven om bruk av tvang og makt overfor 
utviklingshemmede og hvordan denne lovens møte 
med virkeligheten har vært. Hun jobber nå på 
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved 
Universitetet i Oslo.
 

Innledning

«Selvbestemmelse til besvær» 
SOR-konferanse i Bergen 24. og 25. april 2014
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Innledning
Hva var egentlig intensjonene med 
lovreglene som regulerer bruk av tvang og 
makt overfor utviklingshemmede? I 
hvilken grad er disse intensjonene oppfylt, 
nå 15 år etter at lovreglene trådte i kraft? 
Og hva gjenstår for at intensjonene skal 
oppfylles i større grad?

Bruk av tvang og makt overfor 
utviklingshemmede er regulert i helse- og 
omsorgstjenesteloven kapittel 91. 
Virkeområdet for reglene er avgrenset til å 
gjelde bruk av tvang og makt som ledd i 
den kommunale tjenesteytingen, og bare 
for utviklingshemmede. Som tvang regnes 
alle tiltak brukeren (den 
utviklingshemmede) motsetter seg, eller 
som er så inngripende at de uavhengig av 
motstand må regnes som tvang. 

Bestemmelsene ble vedtatt etter kritikk 
mot den utstrakte og uhjemlede 
tvangsbruken i institusjonsomsorgen 
under HVPU, Helsevernet for psykisk 
utviklingshemmede. Fra 1991 overtok 
kommunene ansvaret for tjenesteyting, og 
de store institusjonene ble lagt ned til 
fordel for mindre og mer boliglignende 
enheter. På tross av dette fortsatte 
tvangsbruken, og etter flere runder fram 
og tilbake med lovutkast utover 1990-tallet 
trådte loven i kraft i 1999.

Når lovgiver vedtar lover ligger det 
intensjoner bak. I hvilken grad lovgivningen 
fører til at intensjonene oppfylles er da et 
vesentlig spørsmål. For å svare på dette må 
man finne ut av hva intensjonene er, 
hvordan de kommer til uttrykk i 

lovgivningen og hvordan denne fungerer i 
praksis. I min masteroppgave undersøkte jeg 
derfor dette. Mine hovedspørsmål var:
Hvordan fungerer lovgivningen som 
regulerer bruk av tvang og makt overfor 
utviklingshemmede i praksis, og i hvilken 
grad oppfylles dens intensjoner? 
•  Hva er intensjonene?
•  Hvordan fungerer lovgivningen i 

praksis?
•  Oppfylles intensjonene?
•  Har lovgivning og praksis påvirket 

hverandre?
•  Hva gjenstår eventuelt for at 

intensjonene skal oppfylles?

For å svare på dette må man finne  
ut av hva intensjonene er, hvordan  

de kommer til uttrykk i lovgivningen  
og hvordan denne fungerer i praksis. 

Elisabeth Mork Fjeldvær

1)  Reglene sto først i et midlertidig kapittel 6A i sosialtje-
nesteloven (1999-2003) og som permanent kapittel 4A i 
samme lov (2004-2011). 
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I denne artikkelen vil jeg fokusere på 
intensjonene, i hvilken grad de er oppfylt 
og hva som gjenstår. Jeg har analysert meg 
fram til seks hovedintensjoner med 
lovverket, og har brukt datamateriale fra 
rapporter, evalueringer, tallmateriale og 
tidligere forskning for å si noe om lovens 
møte med virkeligheten. Til slutt foreslår 
jeg tiltak som bør gjøres for at intensjonene 
skal oppfylles i større grad. For å komme 
videre med dette arbeidet mener jeg det 
trengs både ressurser og oppmerksomhet, 
og hele omsorgen for utviklingshemmede 
må ses under ett.

Intensjonene
Noen av intensjonene med lovverket er 
nedfelt i formålsparagrafen og i enkelte 
andre paragrafer i helse- og 
omsorgstjenesteloven kapittel 9, andre bare 
i forarbeidene og rundskrivet (IS-
10/2004). Jeg vil nå ta for meg hver enkelt 
intensjon og drøfte i hvilken grad de er 
oppfylt.

Hindre vesentlig skade
Å hindre at utviklingshemmede skader seg 
selv eller andre er både et av 
hovedformålene med lovbestemmelsene, 
og hovedvilkår for at man kan bruke tvang 
og makt etter lovverket (§ 9-1 første ledd 
og § 9-5 andre ledd). Her gjelder både 
hensynet til den utviklingshemmede selv 
(hindre selvskading), men også hensynet 
til andre rundt den utviklingshemmede 
(samfunnsvern, beskytte personalet og 
andre fra angrep).

I hvilken grad dette formålet oppfylles 
er vanskelig for meg å vurdere. Jeg har ikke 
data på om det skjer skader som følge av at 

man ikke bruker tvang, og heller ikke om 
tvangsbruk ikke evner å hindre skade. 
Men siden dette er inngrepskriterium både 
for beslutning om bruk av tvang og makt i 
form av skadeavvergende tiltak i akutte 
nødssituasjoner (§ 9-5 tredje ledd bokstav 
a), og for godkjenning av vedtak om bruk 
av tvang og makt i form av 
skadeavvergende tiltak i gjentatte 
nødssituasjoner (bokstav b) og tiltak for å 
dekke grunnleggende behov (bokstav c), 
må man anta at personalet, kommunen og 
Fylkesmannen mener og tror at 
beslutningene og vedtakene om bruk av 
tvang og makt i disse situasjonene er 
nødvendige og oppfyller lovens vilkår om 
at tvangsbruken hindrer vesentlig skade. 
Denne intensjonen handler mest om å 
legitimere at det åpnes for lovhjemlet 
tvangsbruk.

Forebygge og begrense bruk av tvang
Det andre hovedformålet er å forebygge og 
begrense bruken av tvang og makt i 
tjenesteytingen til personer med 
utviklingshemning (§ 9-1 første ledd). 
Loven har mange virkemidler som skal 
bidra til at denne intensjonen oppfylles: 
kommunen plikter å legge forholdene til 
rette for minst mulig bruk av tvang (§ 9-4), 
andre løsninger må prøves først (§ 9-5 
første ledd), det må være forholdsmessighet 
mellom tiltaket og skaden man søker å 
forhindre (§ 9-5 andre ledd), og det er gitt 

Den relativt sterke kontrollen og 
omfattende saksbehandlingen kan  

også sies å være et ledd i å forebygge  
og begrense tvangsbruken,
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et begrenset anvendelsesområde (bare  
for å hindre vesentlig skade som ledd i 
tjenesteyting) (§ 9-5 andre ledd). Den 
relativt sterke kontrollen og omfattende 
saksbehandlingen kan også sies å være  
et ledd i å forebygge og begrense 
tvangsbruken, men disse faktorene har   
jeg samlet under neste intensjon, 
rettssikkerhet.

Legge forholdene til rette
Tilsynserfaringer fra 2003-2006 viste store 
variasjoner (Helsetilsynets rapporter 
6/2005, 2/2006 og 5/2007). Det var mye 
bra arbeid i mange kommuner, med gode 
systemer for å sikre kvaliteten på tjenestene 
og sterkt fokus på at tvang og makt ikke 
skulle benyttes i tjenesteytingen. I andre 
kommuner manglet systematisk arbeid 
med andre løsninger, styring og kontroll 
med tjenestene, samt internkontroll, 
opplæring og rapporteringsrutiner. 

Nordlandsforskning pekte i 2008 på 

noen utfordringer knyttet til kommunens 
tilrettelegging: å få på plass kompetanse, 
opplæring, veiledning og internkontroll, at 
det er skjedd en ressursforskyvning fra det 
generelle tjenestetilbudet til personer med 
utfordrende atferd, og at man må ta en 
vurdering på hvordan tjenestetilbudet skal 

organiseres og hvilket innhold det skal ha. 
I denne evalueringen understrekes 
viktigheten av at det settes av ressurser og 
oppmerksomhet til dette temaet for å 
komme videre og sikre at formålene med 
lovkapitlet innfris.

SINTEFs undersøkelse i 2011 viste at 
det var stor oppmerksomhet i kommunene 
knyttet til iverksettelsen og videreføringen 
av tiltak og at det ble jobbet med den 
faglige forankringen. Undersøkelsen 
avdekket at det var knyttet usikkerhet 
rundt kategoriseringen av vedtak (b/c), og 
viste at kommunene har betydelige 
utfordringer med å rekruttere fagutdannet 
personell.

For å sikre seg mot underrapportering 
må kommunene legge til rette slik at 
rapporteringsrutiner ikke bare er 
utarbeidet, men også gjort kjent blant 
personalet, og at de har kunnskap om og 
forståelse for hva som regnes som tvang 
etter lovverket, slik at de vet hva de skal 
rapportere (jf. tilsynserfaringene og 
Ellingsen 2006).

Andre løsninger må prøves først
Rådets evaluering i 2002 viste at kravet om 
alternative tiltak gjennomgående innfris i 
vedtakene, men at det var få og marginale 
opplysninger i vedtakene om hvilke 
alternativer som konkret var prøvd og i 
hvilket omfang. Rådets lovutkast hadde 
større fokus på forebyggingsaspekter og 
andre løsninger. Tilsynserfaringene fra 
2003-2006 viste at det var store variasjoner 
i hvor stor grad kommunene arbeidet 
systematisk med å finne andre løsninger, 
noen hadde gode systemer, mens andre 
ikke arbeidet tilstrekkelig med dette. 

Undersøkelsen avdekket at det var 
knyttet usikkerhet rundt 

kategoriseringen av vedtak (b/c), og 
viste at kommunene har betydelige 

utfordringer med å rekruttere 
fagutdannet personell.
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Ifølge Nordlandsforskning (2008) 
tenker personalet mer alternativt, og klarer 
mange steder å komme fram til alternative 
eller mindre inngripende tiltak. SINTEFs 
dokument-gjennomgang i 2011 tydet på at 

det var stor oppmerksomhet i kommunene 
på kontinuerlig arbeid for å finne fram til 
mindre inngripende tiltak og andre 
løsninger enn bruk av tvang og makt, noe 
som også ble vektlagt i Fylkesmannens 
overprøvingsvedtak.

Ellingsen (2006) mente at i stedet for å 
basere seg på en mer eller mindre 
uartikulert og kollektivt forankret 
faglighet, slik man gjorde i mange boliger 
før lovverket kom, ble man nødt til å 
begrunne og verbalisere nødvendigheten 
av tiltak, prøve ut alternativer og begrunne 

Ifølge Nordlandsforskning (2008) 
tenker personalet mer alternativt,  

og klarer mange steder å komme  
fram til alternative eller mindre 

inngripende tiltak.

Foto: Kaja Owren.
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hvorfor disse ikke førte fram. Ifølge Rådet 
er det i Norge et antall brukere hvor 
tilbakevendende bruk av tvang og makt 
kan være aktuelt, og hvor man ikke ser 
andre løsninger. De understreker samtidig 
at i mange situasjoner hvor tvangsbruk 
tidligere har framstått som nødvendig for 
tjenesteyterne, har man greid å finne andre 
løsninger.

Forholdsmessighetskravet
Det må være forholdsmessighet mellom 
tvangstiltaket og den skaden man søker å 
forhindre. Da jeg ikke har sett på konkrete 

saker er det vanskelig for meg å vurdere i 
hvilken grad denne delen av lovverkets 
intensjoner er oppfylt, men siden det er et 
av vilkårene for at bruken av tvang og 
makt skal være lovlig, forutsetter jeg at 
Fylkesmannen ved sin overprøving av 
vedtak og kontroll av enkeltmeldinger 
påser at dette blir fulgt.

Begrenset anvendelsesområde
Tvang og makt kan bare brukes som et 
ledd i kommunale helse- og 
omsorgstjenester til personer med 
utviklingshemning, og bare for å hindre 
eller begrense vesentlig skade. Jeg har ikke 
data på om tvang og makt blir brukt 
utover det lovfestede anvendelsesområdet, 

men Nordlandsforskning peker på noen 
utfordringer i denne forbindelse: 
Fylkesmannen gir uttrykk for uklarhet om 
hvordan det skal føres tilsyn og kontroll 
med private virksomheter. Arena-
problematikken er også kjent, noen 
opplever det som problematisk at 
lovkapitlet ikke gjelder under medisinsk 
behandling, på skoler og arbeidsplasser. 
I tillegg diskuteres om man kan og bør 
bruke dette lovkapitlet overfor 
utviklingshemmede som begår eller som 
en frykter kan begå straffbare handlinger2.

Faktisk og registrert tvangsbruk
Begge evalueringene (Rådet 2002 og 
Nordlandsforskning 2008) konkluderer 
med at den faktiske tvangsbruken er gått 
ned. Slik sett er loven en suksess. Man har 
ingen kontroll på mørketall og 
underrapportering, og uklare 
rapporteringsrutiner som har endret seg 
noen ganger i løpet av de årene lovverket 
har vært i kraft gjør det vanskelig å 
sammenligne tallene. Tendensen har 
likevel vært at den registrerte tvangen har 
økt. Det så ut til at den hadde stabilisert 
seg på i underkant av 1000 vedtak overfor 
ca. 900 personer årlig, og rundt 20.000 
enkeltmeldinger overfor i overkant av 1000 
personer i årene fram til 2012. Men i 2013 

Arena-problematikken er også kjent, 
noen opplever det som problematisk 

at lovkapitlet ikke gjelder under 
medisinsk behandling, på skoler 

og arbeidsplasser.

Tendensen har likevel vært at den 
registrerte tvangen har økt.

2)  Ifølge informasjon jeg har fått er det diskusjoner knyttet 
til dette som gjør at prosessen med å ferdigstille det nye 
rundskrivet (til kapittel 9) tar tid. Det står ingen ting om 
dette i rundskrivet fra 2004. 
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var det en tydelig økning i alle disse 
tallene, til 1260 vedtak overfor 1100 
personer og 24.000 enkeltmeldinger 
overfor 1100 personer3.

Rettssikkerhet
I kritikken mot institusjonsomsorgen 
under HVPU ble det etterlyst bedre 
rettssikkerhet for beboerne og en klar 
lovhjemling av bruk av tvang og makt, 
med bedre kontroll. Fokuset på 
rettssikkerhet kommer fram allerede i 
kapitteloverskriften («Rettssikkerhet ved 
bruk av tvang og makt overfor enkelte 
personer med psykisk utviklings-
hemning»). I lovkapitlet har man flere 
tiltak for å bedre rettssikkerheten, som jeg 
nå vil ta for meg.

Klar lovhjemling
Det var under HVPU-perioden tidvis en 
utstrakt tvangsbruk, selv om man ikke 
hadde noen tydelig lovhjemmel for dette. 

I forbindelse med reformen startet arbeidet 
med en eventuell lovregulering. I lov-
kapitlet er det tydelige vilkår knyttet til 
tvangsbruken og det er gitt begrenset 
anvendelsesområde (§ 9-5 og § 9-2 første 

ledd). Kunnskapen om og forståelsen av 
tvangsdefinisjonen og lovverket generelt 
har vært varierende, men økende. At 
lovverket er kjent er en forutsetning for at 
det følges. Lovverket kan kritiseres for å ha 
en noe diffus definisjon av tvangs- og 
maktbegrepene (§ 9-2 andre ledd). 
Nordlandsforskning pekte på noen 
utfordringer knyttet til kontrollen av 
private virksomheter, lovkapitlets 
anvendelse som tiltak i forbindelse med at 
utviklingshemmede begår straffbare 
handlinger (eller for å forhindre dette), og 
arenaproblematikken (det gjelder 
potensielt ikke overalt den 
utviklingshemmede ferdes i sitt dagligliv).

Saksbehandling og overprøving
Den omfattende saksbehandlingen (§ 9-7) 
og Fylkesmannens automatiske 
overprøving (§ 9-8) blir ansett som viktige 
rettssikkerhetsgarantier, og skal sikre at de 
øvrige reglene blir fulgt.

Evalueringen fra Rådet (2002) og 
tilsynserfaringene (2003-2006) viste at det 
var store variasjoner mellom kommunene i 
hvor godt de ivaretok saksbehandlingen. 
Evalueringen fra Nordlandsforskning 
(2008) og SINTEFs undersøkelse (2011) 
viste imidlertid at det foregikk mye bra 
arbeid rundt om i kommunene knyttet til 
utforming, iverksettelse og gjennomføring 

3)  Tall til og med 2007 er hentet fra Helsetilsynets rapport 
7/2008, tall fra 2008 til 2013 er hentet fra Helsetilsynets 
årsrapporter.

Kunnskapen om og forståelsen  
av tvangsdefinisjonen og lovverket 

generelt har vært varierende,  
men økende.

SINTEFs undersøkelse viste at 
Fylkesmannen ved flere anledninger 

knytter vilkår til godkjenning av 
vedtak og innvilgelse av dispensa - 

sjoner fra utdanningskravet.
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av tiltak, og at saksbehandlingsreglene ble 
fulgt. Dette kan tyde på en positiv 
utvikling. Fylkesmannens automatiske 
overprøving skal sikre at vedtakene er i 
samsvar med lovverket. SINTEFs 
undersøkelse viste at Fylkesmannen ved 
flere anledninger knytter vilkår til 
godkjenning av vedtak og innvilgelse av 
dispensasjoner fra utdanningskravet. I 
undersøkelsen kom det også fram at det 

var noe uklarhet knyttet til klassifiseringen 
av vedtak, noe som får betydning for 
hvilket utdanningskrav som gjelder4. 
Evalueringen fra Nordlandsforskning og 
informantene til Handegårds 
doktorgradsavhandling (2005) trekker 
fram at formaliseringen av omsorgs-

Foto: Kaja Owren.

4)  Siden det er ulike utdanningskrav til tiltak etter 
henholdsvis bokstav b og c.
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arbeidet som følge av vedtak om tvang 
(rapportering og evaluering) tar unødig 
mye tid, og at personalet bruker mye tid og 
ressurser på å utforme tiltakene og å følge 
saksbehandlingsreglene.

Tilsyn og kontroll
For å sikre bedre kontroll med tjenestene 
skal Fylkesmannen føre tilsyn (§ 12-35). Så 
lenge de midlertidige reglene gjaldt (1999-
2003, sosialtjenestelovens kapittel 6A) 
skulle det føres tilsyn med godkjente 
vedtak, og det kunne også føres tilsyn på 
Fylkesmannens eget initiativ. Tilsyn med 
vedtak økte for hvert år, det samme gjorde 
antall vedtak. Tilsyn på eget initiativ sank 
jevnt i samme periode6.

Begrepet stedlig tilsyn kom inn med 
innføringen av de permanente reglene i 
2004 (sosialtjenestelovens kapittel 4A), og 
antallet gjennomførte slike økte for hvert 
år fram til 2008, før det sank for hvert år 
fram til 2012, men økte litt i 2013. De 
fleste stedlige tilsyn er med godkjente 
vedtak. Andelen har ligget mellom 20 og 
30 prosent. Den stiger fram til 2006, 

ligger lavt i 2007-2008, før den øker en del 
i 2009 og så synker jevnt for hvert år. Jeg 
har ikke sett noen begrunnelse for dette, 
men antar det er snakk om et 
ressursspørsmål. Det kan også være at 
dette ikke er blant satsningsområdene. 
I absolutte tall økte antall tilsyn fra 2012 
til 2013, noe som kan tyde på mer 
oppmerksomhet og/eller ressurser til dette 
området7. 

Ved gjennomføringen av tvangstiltak 
regulert i vedtak skal det som hovedregel 
være to tjenesteytere til stede. Slik kan de 
også kontrollere hverandre. Rådet 
konkluderer i sin evaluering med at loven 
har ført til en bedret kontroll med bruk av 
tvang og makt under tjenesteutøvelsen. 

Klager
Klageadgangen er regulert i §§ 9-11 og 
9-12. Tross tvangsbruk er det svært få 
klagesaker på dette området. 
Fylkesmannen og Fylkesnemndene, som er 
klageinstans for henholdsvis beslutning 
om tvangstiltak i akutte nødssituasjoner 

Tilsyn med vedtak økte for hvert år,  
det samme gjorde antall vedtak.  

Tilsyn på eget initiativ sank jevnt  
i samme periode

Rådet konkluderer i sin evaluering  
med at loven har ført til en bedret 

kontroll med bruk av tvang og  
makt under tjenesteutøvelsen. 

Tross tvangsbruk er det svært få 
klagesaker på dette området.

5)  Tilsynsplikten står ikke i samme kapittel som resten av 
reglene knyttet til tvang og makt, men i kapittel 12 
(»Forskjellige bestemmelser»), og paragrafen regulerer 
Fylkesmannens tilsynsplikter generelt etter loven, ike bare i 
tilknytning til kapittel 9.

6)  Tallene er hentet fra Helsetilsynets rapport 7/2008.

7)  Det økte fra 173 til 206 gjennomførte stedlige tilsyn. Da 
antall vedtak samtidig økte kraftig (med 27 prosent), sank 
andelen vedtak som fikk tilsyn fra 17 til 16 prosent. Tallene 
er hentet fra Helsetilsynets årlige tilsynsmelding.
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(bokastav a) og godkjente vedtak om 
tvangstiltak (bokstavene b og c), har 
behandlet mellom to og åtte saker årlig. 
Det vil si at mellom 0,1 og 0,5 prosent av 
personene som har enkeltmeldinger og/
eller vedtak benytter klageretten. 
Pårørende og verge er også gitt klagerett på 
vegne av den utviklingshemmede. Når det 
gjelder klager for domstolene har jeg bare 
funnet tre saker.

Nordlandsforskning fant i sin 
evaluering at personalet noen ganger 
opplever forholdet til pårørende 
problematisk, blant annet knyttet til når 
det er nødvendig å bruke tvang. Man 
kunne tenke seg at uenighet om det kunne 
bli brakt inn for klageinstansene, men blir 
altså det i veldig liten grad. Det betyr 
enten at konfliktene løses på lavere nivå, at 
klageadgangen ikke er kjent (dog plikter 
både kommunen og Fylkesmannen å 
opplyse om den) eller at den ene parten gir 
seg eller ikke orker å ta saken videre. Dette 
har jeg ingen opplysninger om8.

Integritet og selvbestemmelse
Tjenestetilbudet skal så langt det er mulig 
tilrettelegges i samarbeid med den det 
gjelder, og lovverket setter et ettertrykkelig 

forbud mot nedverdigende eller krenkende 
behandling (§ 9-1 andre og tredje ledd og 
§ 9-3 første ledd). Denne intensjonen må 
ses i sammenheng med ansvarsreformens 
målsettinger. I Røkke-utvalgets mandat 
står det at det sentrale mål for omsorgen 
må være tjenestemottakers livskvalitet. 
«Hensyn til menneskeverd, autonomi og 
grunnleggende rettigheter understrekes» 
(NOU 1991:20, s. 9-11).

Ifølge Ellingsen (2006) var det før 
lovbestemmelsene ble innført liten praksis 
for å høre på hva brukeren selv ønsket, og 

konflikter ble ikke sett på som et problem, 
men som et tegn på at personalet hadde 
vært standhaftige og ikke gitt etter. Etter 
innføringen av lovbestemmelsene skjedde 
det ifølge hans informanter store 

endringer, blant annet ved at brukerne nå 
var med og bestemte selv. Rådet 
konkluderte også i sin evaluering med at 
loven hadde ført til en høyere erkjennelse 
av brukerens rett til respekt for sin 
integritet og selvbestemmelsesrett, og 
tydeliggjorde dette i sitt lovutkast. 
Nordlandsforskning advarte i sin 

konflikter ble ikke sett på som et 
problem, men som et tegn på at 

personalet hadde vært standhaftige  
og ikke gitt etter.

loven hadde ført til en høyere 
erkjennelse av brukerens rett til 

respekt for sin integritet og 
selvbestemmelsesrett,

8)  Forholdet mellom pårørende/verge (ofte foreldre eller 
søsken) og personalet kan være komplisert. Det kan også 
være en del dårlig samvittighet fra familiens side for at de 
ikke makter å gi brukeren det han/hun trenger og er 
avhengig av det offentlige, og usikkerhet eller uenighet om 
hva som er best. Mange har måttet kjempe om ressurser et 
helt liv. Å ta en sak til retten kan oppleves som en ekstra 
belastning, og man risikerer at det var til ingen nytte hvis 
man taper. Det kan også være at pårørende/verge «backer 
unna» for å la personalet «gjøre jobben sin», eller at de er 
redde for at konflikten kan gå utover tilbudet til brukeren. 
Dette er selvsagt bare spekulasjoner. Materialet mitt sier 
ikke noe om dette.
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evaluering mot at selvråderetten gjør at 
utviklingshemmede får en del muligheter 
til å ta valg som ikke alltid oppleves som 
optimale av omgivelsene. Dersom 
personalet lar være å gripe inn når det er 
grunn til det, enten fordi de er usikre eller 
fordi de bruker selvråderetten som 
unnskyldning for å ikke gjøre noe, har det 
gått for langt. Handegård så eksempler på 
dette i den passivt brukerstyrte 
omsorgsprofilen.

Holdningsendring
Ifølge rundskrivet ligger den viktigste 
beskyttelsen mot krenkende behandling 
og overgrep ikke i regelverket, men i 
omsorgsmiljøenes (og samfunnets) verdier 
og holdninger (s. 13). Noe av intensjonen 
med lovverket var at man skulle få et 
bevisst forhold til tvangsbruk og 
kontinuerlig lete etter andre og mindre 
inngripende løsninger og tiltak. Denne 
intensjonen henger nært sammen med 
intensjonen om å forebygge og begrense 
bruk av tvang og makt og intensjonen om 
å sikre utviklingshemmedes integritet og 
selvbestemmelse.

Rådet konkluderte i sin evaluering med 
at loven hadde ført til en høyere 
erkjennelse av brukerens rett til respekt for 
sin integritet og selvbestemmelsesrett (noe 

de vektla i sitt lovutkast), og at man i en 
del tilfeller hvor bruk av tvang hadde 
framstått for personalet som nødvendig 
før, hadde man likevel greid å komme 
fram til andre og mindre inngripende 
tiltak. Dette viser at tvangsbruken kan 
reduseres med bevisstgjøring og 

kontinuerlig søken etter andre løsninger og 
måter å tilrettelegge situasjoner på. 
Nordlandsforskning konkluderte også i sin 
evaluering med at lovreglene hadde ført til 
økt fokus på forebygging og begrensning 
av bruk av tvang og makt, og at personalet 
tenkte mer alternativt og reflekterte mer 
over hva de gjorde, hvorfor de gjorde det 
og hva konsekvensene av det de gjorde 
kunne bli, samt at de mange steder kom 
fram til alternative eller mindre 
inngripende tiltak.

Tilsynserfaringene viste at der det var 
fattet vedtak, var gjennomføringen av 
tvangstiltakene oftest i tråd med 
vedtakene. De viste også variasjoner 
knyttet til kunnskap og forståelse hos 
ansatte om hva begrepet tvang omfattet, 

Dersom personalet lar være å  
gripe inn når det er grunn til det,  

enten fordi de er usikre eller fordi  
de bruker selvråderetten som 

unnskyldning for å ikke gjøre noe,  
har det gått for langt.

Tvangsbruken kan reduseres med 
bevisstgjøring og kontinuerlig søken 

etter andre løsninger og måter å 
tilrettelegge situasjoner på.

lovbestemmelsene med sine  
detaljerte krav og vilkår gjorde at  

de ble tvunget til å reflektere og 
verbalisere egen praksis og 

kunnskapsgrunnlaget den bygde på.
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noe Helsetilsynet advarte om at kunne få 
konsekvenser for holdninger til og 
bevissthet om tilrettelegging av situasjoner 
for å unngå bruk av tvang og makt. 
Ellingsen fant blant sine informanter at det 
var skjedd store endringer i måten 
personalet forholdt seg til brukerne og bruk 
av tvang og makt på. Man lyttet mer til 
hva brukerne ønsket, og lovbestemmelsene 
med sine detaljerte krav og vilkår gjorde at 
de ble tvunget til å reflektere og verbalisere 
egen praksis og kunnskapsgrunnlaget den 
bygde på. Ellingsen er opptatt av at 
refleksjonene og endringsprosessene må 
holdes ved like, og advarer mot at det er 
fare for at tjenestemiljøene på et tidspunkt 
når et slags metningspunkt eller mener de 
har kontroll over situasjonen og at 
oppmerksomheten mot tvang dermed 
avtar.

Også Handegård fant i sin avhandling 
at lovreguleringen hadde ført til at 
personalet i større grad reflekterte over og 

fikk et mer bevisst forhold til bruk av 
tvang og makt, men advarer samtidig mot 
at tvangstiltakenes detaljerte utforming 
kan gjøre at de får preg av å være en ferdig 
oppskrift, og at dette igjen kan føre til at 
personalet bare utfører oppskriften 
(tvangstiltaket) uten å reflektere over det 
de gjør.

Faglighet
Det er krav om at all tvangsbruk skal være 
faglig og etisk forsvarlig, og det er stilt krav 
til utdanningsnivå hos personalet ved 
gjennomføringen av tvangstiltak regulert i 
vedtak (§ 9-5 andre ledd og § 9-9). 
SINTEFs undersøkelse fant at 
tvangstiltakene var godt faglig forankret. I 
overprøvingsvedtakene til fylkesmennene 
ble dette særlig vektlagt gjennom kravet 
om faglig og etisk forsvarlighet, herunder 
kommunenes forhold til 
spesialisthelsetjenesten. Tilsynserfaringene 
viste at der det var fattet vedtak ble 
tvangstiltakene oftest gjennomført i tråd 
med vedtakene. Man må derfor kunne 
slutte at de dermed er faglig og etisk 
forsvarlige.

Rådet konkluderte i sin evaluering med 
at bistand fra spesialisthelsetjenesten ved 
utformingen av tvangstiltak fortsatt burde 
være en lovpålagt og prioritert oppgave for 
denne. De så også at den ikke hadde 
tilstrekkelig kapasitet til å behandle alle 
sakene ved innføringen av 
lovbestemmelsene, noe som førte til lang 
saksbehandlingstid. Nordlandsforskning 
fant i sin evaluering at forholdet mellom 
Fylkesmannen og habiliteringstjenesten 
generelt er godt, men advarer mot at det 
kan bli for tett, i og med at de har ulike 
roller og oppgaver regulert i loven. De fant 
også at Fylkesmannen i stor grad 
vektlegger habiliteringstjenestens 
uttalelser, spesielt knyttet til faglig og etisk 
forsvarlighet.

Det har hele veien vært en utfordring å 
få på plass den formelle kompetansen blant 
personalet. Rådet kommenterer det høye 
antallet dispensasjoner fra utdannings-

Tvangstiltakenes detaljerte utforming 
kan gjøre at de får preg av å være en 

ferdig oppskrift, og at dette igjen kan 
føre til at personalet bare utfører 

oppskriften 
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kravet (2002), det samme gjør Nordlands-
forskning (2008). Tilsynserfaringene 
avdekket store variasjoner knyttet til 
opplæring og veiledning av personalet. 
Selv om Fylkesmannen bare skal gi 
dispensasjoner i særlig tilfeller, viser tallene 
at mellom 44 og 98 prosent av alle 
godkjente tvangsvedtak hvert år har fått 
innvilget slike dispensasjoner9. Det skal 
dog bemerkes at andelen har vært 
synkende siden toppen i 2009, og har gått 
ned fra 98 prosent til 74 prosent i 201210. 
Dette kan tyde på at Fylkesmannen er 
strengere ved innvilgelsen og/eller at 
kommunene har bedret rekrutteringen av 
personell med riktig fagkompetanse.

Ifølge Handegård så det ut til at man 
hadde lyktes med å skape en 
kompetansekultur blant personalet i 
boligene og Nordlandsforskning mente i 
sin evaluering at de så en «gryende faglig 
revolusjon». Ellingsen fant også endringer i 
personalets holdning til utdanning, som 
hadde fått økt status siden lovbestem-
melsene ble innført, og at det var mer vekt 

på en formalisert og verbalisert faglighet i 
tjenesteytingen. I stedet for at man 
arbeider ut fra pragmatiske kalkyler, eller 
at alle skal handle likt ut fra en uartikulert 
og diffus kollektivt forankret faglighet, 
mener Ellingsen at lovverket har tvunget 
fram refleksjon, slik at arbeidet må 
begrunnes løpende ut fra faglige 
vurderinger og en etisk forankret refleksiv 
praksis.

Om vurderingen av intensjonene
Ikke alle intensjonene er like enkle for meg 
å vurdere, da det varierer i hvor stor grad 
datamaterialet jeg har er dekkende. Flere 
av intensjonene går også over i hverandre, 
og jeg vil understreke at arbeidet som 
gjøres etter lovkapitlet er og må være et 
helhetlig arbeid. Det er analytiske og 
forenklende årsaker til oppdelingen i seks 
intensjoner.

Idealer, intensjoner og realiteter
Her vil jeg ta for meg idealene 
(intensjonene), realitetene (virkeligheten/
praksis) og hvilke tiltak jeg mener er 
nødvendige for at realitetene skal bli enda 
mer i samsvar med idealene, basert på 
materialet jeg har brukt i master-
avhandlingen.

Idealer, realiteter og tiltak
I tabellen under har jeg i stikkordsform 
forsøkt å gi en oversikt over i hvilken grad 
lovens idealer, eller intensjoner, er oppfylt 
og hva som bør gjøres for å oppfylle 
intensjonene i større grad.

Om et aktuelt tvangstiltak oppfyller 
inngrepskriteriet om å hindre vesentlig 
skade (1) og om vilkåret om forholds-

Lovverket har tvunget fram  
refleksjon, slik at arbeidet  

må begrunnes løpende ut fra  
faglige vurderinger og en  
etisk forankret refleksiv  

praksis.

9)  Ellingsen, Berge og Lungwitz (2011) er svært kritiske til 
det høye antallet dispensasjoner fra utdanningskravet, og 
mener det undergraver både lovverket og rettssikkerheten. 

10)  Selv om den gikk noe opp, til 77 prosent, i 2013. Antall 
vedtak økte samtidig med 27 prosent, noe som kan bidra til 
å forklare dette. Rekrutteringsprosesser tar tid.
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messighet (2.3) mellom tvangstiltaket og 
skaden som skal forhindres er oppfylt vil 
alltid være en vurdering i hvert enkelt 
tilfelle. For å finne ut om dette overholdes 
må man gå inn i hver enkelt sak og 
vurdere. Noe slikt har jeg ikke i mitt 
materiale.

Intensjonen om å forebygge og begrense 
bruken av tvang og makt (2), legge 

forholdene til rette (2.1), finne og prøve 
andre og mindre inngripende tiltak først 
(2.2), samt å ivareta rettssikkerheten (3), 
integriteten og selvbestemmelsesretten (4) 
til personer med utviklingshemning må 
være et evig fokus. Mitt materiale tyder på 
at vi er godt på vei. Disse intensjonene er 
delvis omsatt til atferdsnormer (eller 
delverdier) som kanskje er litt mer 

IDEAL REALITET TILTAK

1. Hindre skade Inngrepskriterium Evig vurdering

2. Forebygge/begrense tvangsbruk Økt oppmerksomhet Evig fokus

2.1. Legge forholdene til rette Varierer Bevilge nok ressurser

2.2. Finne andre løsninger Økt oppmerksomhet Evig fokus

2.3. Forholdsmessighetskravet Vilkår Evig vurdering

2.4. Begrenset anvendelsesområde Arenaproblematikk Avklare/endre loven

2.5. Registrert tvangsbruk Stigende, mørketall Sørge for at loven følges

2.6. Faktisk tvangsbruk Trolig gått ned Registrere/undersøke

3. Rettssikkerhet Bedret Evig fokus

3.1. Klar lovhjemling Ja Informere om loven

3.2. Saksbehandling/overprøving Følges i større grad Følge opp

3.3. Tilsyn og kontroll Nedgang senere år Bevilge mer ressurser?

3.4. Klageadgang Benyttes knapt Finne ut hvorfor

4. Integritet og selvbestemmelse Bedret Evig fokus

5. Holdningsendring Økt bevissthet Ressurser/oppmerksomhet

6. Faglighet Tiltak, ikke personalet Rekrutteringstiltak

Tabell 10: Idealer, realiteter og nødvendige tiltak for å oppfylle intensjonene i loven
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håndgripelige. Ved å følge disse, altså se til 
at vilkårene for bruk av tvang er oppfylt 
(jf. klar lovhjemling, 3.1), følge 
saksbehandlingsreglene (3.2), føre tilsyn 
og kontroll (3.3) og opplyse om 
klageadgangen (3.4), vil man ivareta 
rettssikkerheten (3) (den overordnede 
intensjonen).

Det finnes ikke tall på den faktiske 
tvangsbruken (2.6)11. I oppgaven 
presenterer jeg tall på antall vedtak, 
enkeltmeldinger og personer som omfattes 
av dette årlig, men disse tallene sier ikke 
noe om hvor mye tvangstiltakene blir 
brukt. Det skal registreres hver gang, men 
finnes ikke i noen oversikt. Da må man 
inn i hver enkelt sak, og registreringen kan 
være mangelfull. Tallene antyder at den 
registrerte tvangen (2.5) har vært økende, 

men så ut til å ha stabilisert seg inntil det 
kom en markant økning i 2013. Da 
snakker man om antall vedtak og 
enkeltmeldinger, samt personer som 
omfattes, ikke om hvor mye tvangs-
tiltakene faktisk blir brukt. Tiltak i noen 
tvangsvedtak brukes kanskje en gang hver 
tredje måned (som tvangsvedtak ifbm. 
hårklipp hos frisør), mens andre brukes 
fast to ganger om dagen (for eksempel 
tannpuss morgen og kveld) eller det kan 
være store variasjoner, når bestemte former 

for utagering er det som utløser tvangs-
tiltaket. Uansett telles hvert vedtak som 
ett, og dermed telles all denne tvangs-
bruken likt, selv om det vil være stor 

forskjell i omfang på frisørvedtaket, 
som blir brukt fire ganger i året, og 
tannpussvedtaket som blir brukt 730 
ganger i året hvis det gjøres hver morgen 
og kveld. 

Materialet mitt antyder at den faktiske 
tvangsbruken er gått ned. I så fall har man 
greid å forebygge og begrense noe av 
tvangsbruken (2). En økning i antall 
vedtak og enkeltmeldinger kan være 
positivt, da det tyder på at regelverket 
følges. Jeg tror fortsatt det er en del tvang 
som ikke er regulert i vedtak og som det 
ikke sendes inn enkeltmeldinger på i 
etterkant, hvilket kan ha mange årsaker. 
Det kan skyldes manglende kunnskap om 
lovverket og/eller tvangsdefinisjonen, eller 
man unngår det bevisst. Det trengs både 
oppmerksomhet og ressurser for å 
opprettholde og fortsette den gode 
utviklingen jeg mener det har vært i 
omsorgen etter at lovverket trådte i kraft. 
Det trengs ressurser for å legge forholdene 
til rette (2.1), for å oppfylle saks-

Det finnes ikke tall på den  
faktiske tvangsbruken 

Uansett telles hvert vedtak som  
ett, og dermed telles all denne 

tvangsbruken likt, selv om det vil  
være stor forskjell i omfang på 

frisørvedtaket, som blir brukt fire 
ganger i året, og tannpussvedtaket  

som blir brukt 730 ganger i året hvis 
det gjøres hver morgen og kveld.

11)  Dette har ikke eksplisitt vært en egen delverdi/-inten-
sjon i analysen tidligere, men jeg ser det som nødvendig å ha 
med som et eget punkt her, for å skille mellom den 
registrerte og den faktiske tvangsbruken.
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behandlings reglene (3.2), finne andre 
løsninger (2.2), føre kontroll og tilsyn 
(3.3), bidra til videre holdningsendring (5) 
og for å få nok kompetent personale (6) 
(faglærte er dyrere enn ufaglærte). For å 
videre oppfylle intensjonene er ressurser og 
oppmerksomhet helt avgjørende.

Jeg tror også innsatsen bør rettes inn 
mot omsorgen for utviklingshemmede 
som helhet. Helse- og omsorgs-
tjenesteloven kapittel 9 regulerer ikke bare 
de tilfellene hvor tvangstiltak er eller 
vurderes aktuelt. Det har også 
bestemmelser om at tjenestetilbudet skal 
tilrettelegges i samarbeid med den det 
gjelder og at nedverdigende og krenkende 

behandling er forbudt. Intensjonene om å 
sikre og øke utviklingshemmedes integritet 
og selvbestemmelsesrett (4), å få til en 
holdningsendring i omsorgen (5) og å øke 
fagligheten (6) kan, og bør etter min 
mening, tjene som rettesnorer for hele 
sektoren, ikke bare der det er snakk om 
tvangstiltak. For å oppfylle intensjonene 
vil det også kreve konstant fokus, og det 
må gjøres utstrakt informasjonsarbeid slik 
at personalet er i stand til å reflektere 
bevisst rundt den jobben de gjør. Det 
asymmetriske maktforholdet som ligger i 
relasjonen mellom personalet og brukeren, 
som er en forutsetning for å drive 
påvirkning og omsorgsarbeid på en 
forsvarlig måte, bærer også et potensiale for 
overskridelse i seg. Derfor trengs bevissthet 

rundt tvang og makt i hele sektoren, ikke 
bare der tvangstiltak vurderes. Også fordi 
utfordrende atferd kan ha kompliserte 
årsaker, og for å oppfylle HVPU-
reformens mål om å bedre utviklings-
hemmedes livskvalitet og sikre et godt 
tjenestetilbud trengs en helhetlig innsats i 
omsorgen12.

 Har loven endret praksisen?
Erfaringene fra feltet tyder på at den 
faktiske tvangsbruken har gått ned. Det er 
større oppmerksomhet knyttet til 
forebygging og begrensning av bruk av 
tvang og makt nå enn før, og holdningen 
til tvangsbruk og utviklingshemmedes 
integritet og selvbestemmelsesrett har 
endret seg som følge av lovgivningen. Den 
har ført til at utviklingshemmede har 

Det asymmetriske maktforholdet  
som ligger i relasjonen mellom 

personalet og brukeren, som er  
en forutsetning for å drive  

påvirkning og omsorgsarbeid  
på en forsvarlig måte, bærer  

også et potensiale for  
overskridelse i seg

For å videre oppfylle intensjonene er 
ressurser og oppmerksomhet helt 

avgjørende

holdningen til tvangsbruk og 
utviklingshemmedes integritet og 

selvbestemmelsesrett har endret seg 
som følge av lovgivningen

12)  Ellingsen, Berge og Lungwitz understreker også at for å 
styrke utviklingshemmedes rettigheter, må alle i denne 
omsorgen handle i overensstemmelse med intensjonene som 
er nedfelt i dette lovverket (2011, s. 164).
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bedre rettssikkerhet, og til større fokus på 
faglighet og etikk i omsorgen.

 Utgangspunkt for videre arbeid
De utfordringene som fortsatt gjenstår er 
at arbeidet med spørsmål knyttet til tvang 
og makt varierer sterkt. Noen steder gjøres 
et bra arbeid, andre steder har det ikke 
blitt gjort så mye. Utfordringen blir å ta 
vare på den gode utviklingen som har vært 
og øke fokus de stedene hvor dette har 

manglet slik at det ikke er så store 
variasjoner. 

Saksbehandlingsreglene følges i større 
grad, men dette må følges opp. Det har 
vært en nedgang i antall dispensasjons-
søknader, noe som kan tyde på at man har 
greid å rekruttere mer kompetent 
personale, men fortsatt er tallet alt for 
høyt. For å kontrollere utviklingen i 
tvangsbruken bør bedre registrerings-
rutiner på plass.

34 – OKTOBER  2014



Mange av intensjonene er av en slik art at 
det ikke bare er å jobbe seg til det punktet 
hvor de er oppfylt og så snu ryggen til og ta 
fatt på neste problem. Det krever et evig 
fokus på å forebygge og begrense 
tvangsbruken, finne andre løsninger, og å 
ivareta utviklings -hemmedes rettssikkerhet, 
integritet og selvbestemmelse. Dette 
forutsetter tilgang til nok ressurser. Det 
samme gjør arbeidet med holdningsendring, 

å legge forholdene til rette, å rekruttere 
kompetent personale, å føre tilsyn og 
kontroll og å følge saksbehandlingsreglene. 
Det må også informeres om lovreglene, 
gjennom opplæring og veiledning.

Til slutt trengs mer kunnskap, både om 
den lovhjemlede og den ulovhjemlede 
tvangsbruken, om holdninger, faglighet og 
om hvorfor klageadgangen knapt benyttes. 
Det bør også utredes om lovbestemmelsene 
er hensiktsmessige slik de er i dag, eller om 
de bør endres. For å gjøre dette trengs en 
gjennomgang av hvordan dette fungerer i 
omsorgen i dag.

 Intensjonsoppfyllelse
Noen av intensjonene bak kapittel 9 blir 
oppfylt gjennom loven selv: klar 

lovhjemling (3.1) og begrenset 
anvendelsesområde (2.4), eller er vilkår for 
å anvende tvang eller makt: hindre skade 
(1), finne andre løsninger (2.2), 
forholdsmessighetskravet (2.3), faglighet 
(6), saksbehandling/overprøving (3.2), 
samt tilsyn og kontroll (3.3). Vilkårene 
oppfylles i varierende grad. Materialet viser 
at det er økt oppmerksomhet rettet mot 
dem, og at man ser en positiv utvikling. 
Andre av intensjonene er mer overordnede 
verdier som ikke er omsatt til klare 
atferdsnormer (og som heller ikke kan bli 
omsatt til det): å forebygge og begrense 
tvangsbruken (2), rettssikkerheten (3), 
integritet og selvbestemmelse (4) og 
holdningsendring (5). De er mer som 
ledestjerner å regne.

 Påvirkning og endring
Det ikke bare retten som påvirker 
samfunnet, samfunnets øvrige normer 
(altså de ikke-rettslige) påvirker også 
retten. Det betyr at når normene generelt i 
samfunnet endrer seg, skjer det også en 
endring av rettsnormene (Mathiesen 2011, 
s. 103). I omsorgshistorien til 
utviklingshemmede har det skjedd 
drastiske endringer i synet på disse 
menneskene, hva de trenger, og hva 
samfunnet er villig til å gi dem. Etter 
krigen var det institusjonsoppbygging som 
sto i fokus. I tida rundt HVPU-reformen 
var det sterkt fokus på normalisering, 
desentralisering og integrering. Nå er  
det selvbestemmelse, brukermedvirkning 
og empowerment som gjelder13. 
Utviklingshemmede skal bli hoved-

For å kontrollere utviklingen i 
tvangsbruken bør bedre 

registreringsrutiner på plass.

Det bør også utredes om lov-
bestemmelsene er hensiktsmessige  

slik de er i dag, eller om de bør endres.
13)  Jf. Selboe, Bollingmo og Ellingsen (2005).
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personer i eget liv. Det er klart dette 
påvirker retten og hvordan vi tolker den. 
Den relativt ferske diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven, med fokus på blant 
annet likeverd og like muligheter og 
rettigheter, viser dette.

Uansett om det er rettslige normer eller 
normer i samfunnet for øvrig som er 
drivkraften må konklusjonen være at det 
skjer endringer. Og størst endringer skjer 
når disse kreftene jobber sammen. Jeg 
antar det er en slik innsikt som ligger bak 
innledningen til et av kapitlene i 
rundskrivet (IS-10/2004, s. 13):

«Et regelverk skaper ikke et tilstrekkelig 
vern mot krenkende behandling eller 
andre former for overgrep mot mennesker 
med utviklingshemning. Den viktigste 
beskyttelse ligger i de verdier og de 
holdninger omsorgsmiljøene og samfunnet 
ellers besitter.»

Dette fordrer en bred og helhetlig 
innfallsvinkel når man søker å påvirke, 
uansett om det er retten, omsorgen eller 
samfunnet for øvrig man sikter på.

 Fokus, fokus, fokus
For å komme videre med dette arbeidet 
trengs kontinuerlig fokus. Det krever 
ressurser og oppmerksomhet. Flere advarte 
mot at de positive virkningene man så de 
første årene etter at lovbestemmelsene om 
bruk av tvang og makt trådte i kraft kunne 
avta når oppmerksomheten avtok. Men vi 
kan ikke tillate oss å miste fokus på dette. 
Ikke fordi det er svært mange personer det 
handler om, men fordi bruk av tvang er 
svært inngripende for de som blir utsatt for 
det og belastende for de som må utføre det. 
Dessuten kan ikke dette ses løsrevet fra 
holdninger generelt til utviklingshemmede 
og hva slags behandling de fortjener. I 
stortingsmeldinga om 

utviklingshemmedes levekår som kom i 
juni 2013, Meld. St. 45 (2012-2013), vies 
tvang og makt knappe to sider av de over 
80 sidene meldingen består av. Bruk av 
tvang og makt i yting av helse- og 
omsorgstjenester reiser vanskelige etiske 
spørsmål, men vi kan ikke la usikkerheten 
føre til handlingslammelse. Vi må utrede, 
undersøke og vurdere, og vie både 
oppmerksomhet og ressurser til arbeidet 
med disse spørsmålene, både på 
overordnet, prinsipielt plan, og konkret i 
den daglige omsorgen. •••

når normene generelt i samfunnet 
endrer seg, skjer det også en endring 

av rettsnormene 

Bruk av tvang er svært inngripende  
for de som blir utsatt for det og 

belastende for de som må utføre det.

Et regelverk skaper ikke et 
tilstrekkelig vern mot krenkende 
behandling eller andre former for 

overgrep mot mennesker med 
utviklingshemning.
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Fredag på 
Fridays
Analyse av ureflekterte  
handlinger

Tekst: Bente Margrethe Lie 

Essayet er en forkortet utgave av min 
Bacheloroppgave ved vernepleierutdanningen i 
Bergen. Utgangspunktet er et møte med Kari i 
praksis for to år siden, et møte jeg har tenkt på ofte.  
Situasjonen, slik jeg så den, ble notert i loggen min. 
Da jeg denne våren skulle skrive Bacheloroppgave 
så jeg det som en gyllen mulighet til å forsøke å 
forstå hva som egentlig skjedde den gangen, hvorfor 
jeg reagerte som jeg gjorde og, så langt det er mulig, 
forsøke å forstå hva Kari kan ha opplevd.
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Innledning
Det er fredag ettermiddag og jeg skal ha 
seinvakt på bofellesskapet. En av beboerne 
der er en dame på rundt 30 år med Downs 
syndrom, jeg kaller henne «Kari». Det siste 
året har Kari isolert seg stadig mer. 
Hverdagene tilbringer hun inne i 
leiligheten sin, hvor hun har konstruert sin 
egen aktivitet som hun kaller «jobb». Dette 
består i å se på amerikanske serier på tv 
eller pc mens hun skriver notater for hånd. 
Om en spør henne hva hun har gjort i dag 
svarer hun: «Jobber hele dagen jeg!»

Kari er veldig opptatt av jobben sin. 

Hun vil helst bare være alene i leiligheten 
med notatene sine, og det er vanskelig å få 
henne med på andre aktiviteter. Personalet 

bekymrer seg over at Kari isolerer seg i 
leiligheten, og forsøker å finne på 
aktiviteter for å få henne mer ut. Blant 
annet tilbyr de henne å  gjøre noe kjekt 
sammen med et av personale hver fredag. 

Denne fredagen har Kari bestemt  
at hun vil til byen og ta en drink  

på Fridays.
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Denne fredagen har Kari bestemt at hun 
vil til byen og ta en drink på Fridays. Det 
er hun og jeg som skal gå. Jeg kjenner at 
jeg gleder meg. 

Bofellesskapet disponerer èn bil. Jeg får 
beskjed når jeg kommer på jobb at Kari og 
jeg kan bruke bilen fra klokken 16 – 18, og 
vi må være tilbake senest klokken 18.15. 
Det er litt knapt, men kommer vi oss 
avgårde fort, rekker vi det. 

Jeg går og ringer på til Kari for å si «hei» 
og avtale nærmere. Kari sitter i sofaen sin 
med skriveblokken i fanget. «Hei, Kari», 
sier jeg og går inn til henne i stuen. «Skal 

du og jeg dra til byen og gå på pub i dag?» 
«Jaja», svarer Kari med blid stemme. Hun 
legger skriveboken fra seg på salongbordet 
og snur seg mot meg mens hun myser 
gjennom brilleglassene. Jeg tar det som et 
hint om at hun har lyst til å være med, og 
jeg kjenner jeg blir lettet. Kari er en dame 
som er veldig tydelig på at hun bestemmer 
selv. Dersom hun har bestemt seg for noe, 
blir det som regel sånn. Det er nok derfor 
jeg kjenner en ekstra lettelse i å oppdage at 
hun har bestemt seg for å være med. Så ser 
jeg plutselig at hun har på seg shorts. Selv 
om det er sol i dag er det kaldt i luften, og 
jeg tenker hun kommer til å fryse med så 
lite klær på. «Det er for kaldt å gå i shorts i 
dag, du må ta på deg en bukse før vi drar», 
sier jeg. Reaksjonen hennes kommer 
ganske momentant. Hun reiser seg bestemt 

opp, peker ut og peker på shortsen sin 
mens hun snakker til meg med sint 
stemme. Ansiktet hennes har et morskt 
uttrykk. Kari har et verbalt språk som kan 
være vanskelig å oppfatte, men jeg skjønner 
godt at hun er helt uenig med meg. «Men 
du kan bli forkjølet og syk om du går 
sånn», prøver jeg å forklare. «Du MÅ ta på 
deg en bukse før vi kan gå. Jeg kommer 
inn igjen om en liten stund og ser om du er 
klar», sier jeg og går. 

Jeg venter en liten stund før jeg går 
tilbake. Tiden går fort, og jeg kjenner jeg 

er stresset når jeg går og ringer på til Kari 
igjen. Nå må vi komme oss avgårde!  Jeg 
finner henne midt på stuegulvet med et 
stort smil om munnen. «Sånn», sier hun og 
slår ut med armene for liksom å 
understreke at nå er nok alt greit.  Hun har 

tatt på seg en ullstillongs under shortsen. 
En av den mørkeblå, gammeldagse typen. 
«Å nei», tenker jeg. «Hun kan jo ikke gå 

Selv om det er sol i dag er det kaldt  
i luften, og jeg tenker hun kommer til  

å fryse med så lite klær på

Kari har et verbalt språk som  
kan være vanskelig å oppfatte, men  

jeg skjønner godt at hun er helt  
uenig med meg.

Om hun går sånn til byen kommer  
folk til å se på henne og le. 

«UT!», roper Kari mens hun peker på 
døren. Hun høres rasende ut.
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sånn på Fridays! Hva gjør jeg nå?» «Ja men 
Kari, du kan ikke gå sånn! Vi skal jo på 
Fridays! Da må vi jo pynte oss litt!» 
Kommentaren min falt ikke i særlig god 
jord. Kari tordner tilbake med sint 
stemme, enda sintere enn i sted. Samtidig 
fekter hun med armene og gjør det veldig 
klart for meg at hun er helt uenig. Tankene 
surrer rundt oppe i hodet mitt. «Hva gjør 
jeg nå? Om hun går sånn til byen kommer 
folk til å se på henne og le. Og hva 
kommer de andre fra personalgruppen til å 
si om de hører at jeg har tatt henne med til 
byen i de klærne? Jeg MÅ få henne til å 
forstå at hun må ta på noe annet. Med 
rolig, bestemt stemme gjentar jeg: «Kari, 
du kan ikke gå sånn. Vi skal jo på Fridays 
og da pynter vi oss. Du MÅ ta på deg noe 
annet ». Jeg kommer inn igjen til deg om 
en liten stund og ser om du er klar.» «UT!», 
roper Kari mens hun peker på døren. Hun 
høres rasende ut.

Tilbake på vaktrommet kjenner jeg meg 
stresset og det brenner i kinnene. «Søren 
og!», tenker jeg. «Hvorfor i all verden vil 
hun absolutt gå med den shortsen? Vi 
skulle jo kose oss i byen i dag, og nå er jo 
alt bare kaos. Hva i all verden skal jeg gjøre 
om hun ikke har skiftet når jeg kommer 
tilbake?» Jeg kjenner at jeg er skuffet. Trine 
som jobber der, kommer innom 
vaktrommet og jeg benytter sjansen til å ta 
problemet opp med henne. «Hun kan ikke 
gå sånn til byen!», sier jeg til slutt. «Nei, 
det går jo ikke», bekrefter Trine før hun 
haster videre. Det føltes godt å få støtte. 
Klumpen i magen føltes med ett mye 
mindre, nå var jeg sikker på at jeg gjorde 
det rette.

Klokken var nå passert 17, og vi ville 

ikke kunne rekke til byen og tilbake til 
klokken 18. Det er ikke enkelt for Kari å ta 
buss, og taxi begge veier kan bli litt dyrt. 
Hun har ikke så mye penger igjen på TT-
kortet. Heldigvis kan Trine kjøre oss 
innom byen på veien, men da må vi være 
klar til klokken 18. Så kan vi heller ta taxi 
tilbake igjen. Jeg kjenner hjertet slå ekstra 
fort mens tankene surrer – «Jeg må få Kari 
klar nå så vi kan sitte på med Trine!»

Jeg venter lenge nok til at Kari skal ha 
fått tid til å skifte, før jeg går tilbake. Hun 
er på soverommet og virker ikke særlig 
interessert i meg når jeg kom inn. Hun har 
tatt på seg strømpebukse, et fint skjørt og 
en dongerijakke. «Å så fin du var nå!» sier 
jeg og kjenner meg lettet. Kari fortsetter 

Illustrasjonsfoto: Mikkel Hegna Eknes.

 OKTOBER  2014  – 41  



med det hun holder på med, det virker 
som hun rydder i klesskapet sitt. «Skal vi 
dra til byen da?», spør jeg. «Jaja», svarer 
Kari. Jeg hører hun er irritert. 

I bilen på vei til byen føles stemningen 
litt spent. Jeg er ikke sikker på om Kari 
fortsatt er irritert på meg. Antakeligvis. I 
tankene prøver jeg å overbevise meg selv 
om at Kari ikke kunne gått i shorts, i hvert 
fall ikke med stillongs under. Men jeg blir 
ikke helt overbevist. 

På Fridays viser en smilende dame oss 
vei til et bord i et hjørne. Hun vil ta imot 
vår bestilling, og Kari peker på en orange 
peach drink hun har funnet bilde av i 
menyen. «Uten alkohol!» skyter jeg fort 
inn og nikker diskret til servitøren. Selv 
bestiller jeg meg en sitronbrus. 

Mens vi venter på drikken, blir vi 
plutselig «vekket» av en høylytt bjelle som 
ringer. Vi kvepper begge to, ser på 
hverandre og ler. Bjellen ringer til 
stadighet under hele besøket vårt på 

Fridays, uten at jeg vet hvorfor. Hver gang 
hopper vi til i stolen, ser på hverandre og 
ler. Kari fryder seg, og jeg kjenner meg 
glad. Jeg observerer hvordan hun koser seg 
med det gode i glasset og det virker som 
hun har glemt uenigheten vi hadde. Jeg 

har likevel en uggen følelse i magen og 
brusen har en ubehagelig bismak. Kvelden 
ble ikke akkurat som jeg hadde tenkt. 
«Burde jeg ha gjort noe annerledes?» 
undrer jeg. 

Omsorg og paternalisme
Gjennom Helse- og omsorgstjenestelovens 
§ 1-1, er kommunen forpliktet til å sikre 
god kvalitet på helse- og 
omsorgstjenestene. Men hva ligger egentlig 
i ordet «omsorg», og hva betyr det at 
omsorgen har «god kvalitet»? 

Ofte blir omsorg sett på som noe vi har 
– at vi «har omsorg for» en eller flere. Men 

omsorg er også noe vi gir, eller noe vi gjør 
– «omsorg er en praksis» (Christensen og 
Nilssen 2006, s 15). Per Lorentzen 
sammenligner det å ha omsorg for noen 
med det å være en god venn, og han 
forklarer at omsorgen «utspiller seg 
innenfor en vedvarende relasjon». Videre 
skriver han: «Omsorg betyr at vi ikke kan 
redusere situasjonen til bare å utgjøre en 
oppgave og et problem som krever 
resolutte løsninger. … Omsorg er 
forbundet med omtanke, oppmerksomhet, 
deltakende sympati, forståelsesfullhet 
(Lorentzen 2006, s. 35)

Da jeg gikk inn til Kari første gangen 
føltes det litt som vi var to gode venner 
som skulle på byen. Jeg husker følelsen av 
at jeg gledet meg, og jeg tenkte det ville 

Kari fryder seg, og jeg kjenner  
meg glad.

Omsorg er forbundet med  
omtanke, oppmerksomhet,  

deltakende sympati,  
forståelsesfullhe

Kari peker på en orange peach drink 
hun har funnet bilde av i menyen.
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gjøre henne godt å komme seg ut av 
leiligheten og få en fin opplevelse. Jeg 
gledet meg på hennes vegne og jeg følte 
omtanke og forståelse for henne og hun 
hadde min fulle oppmerksomhet. Er det 
dette Lorentzen mener med omsorg? Når 
vi sitter på Fridays og koser oss med 
drikke, er den gode stemningen tilbake. Vi 
ser på hverandre og ler sammen, og Kari er 
liksom ikke en «bruker» og jeg en 
«hjelper», men vi er mer som to venner på 
byen. Jeg husker den fine følelsen når vi 
sitter der og jeg tenker at dette var nok god 
omsorg for Kari.

Som vernepleier er jeg altså forpliktet til 
å gi brukerne god omsorg. Dette er ofte en 
vanskelig balansegang mellom personalets 
inngripen i en persons liv, og personens 
selvbestemmelse. Når en som 
omsorgsarbeider samhandler med en 
tjenestemottager, kan det være vanskelig å 
se om en går over en grense og griper for 
mye inn i den andres liv og 
selvbestemmelsesrett (Christensen og 
Nilssen 2006, s.47). Eide og Skogstad 
(2013) definerer paternalisme som «det å ta 
stilling på vegne av andre, og bestemme 
hva som er best og riktigst for andre» (s. 
138). Det kan være vanskelig å se når den 

gode omsorgen går over til å være 
paternalisme. 

Da jeg oppdaget at Kari hadde shorts på 
seg, ble jeg veldig opptatt av hvordan den 
passet med gradestokken ute. Da var det 
med ett shortsen som hadde min 
oppmerksomhet, og omtanken og 
forståelsen for Kari ble liksom borte. Jeg 
var ikke interessert i å høre hva hun mente 
for jeg trodde jeg visste hva som var best 
for henne, og at det jeg gjorde var å gi god 
omsorg. Jeg husker frustrasjonen til Kari 
når hun prøver å argumentere på sin måte. 

I følge Reamer er spørsmålet i 
paternalistisk etikk om «one’s actions are 
motivated by an alturistic interest in a 
client’s welfare» (Reamer 1990, s. 83) 
Reamer (1990) mener paternalisme kan 
foregå på tre ulike måter innen sosialt 
arbeid. Han skriver: «Paternalism can thus 
take a variety of forms in the pracrice of 

sicial work. … ; interference with an 
individual’s intentions or actions; 
deliberate withholding of information; 
and deliberate dissemination of 
misinformation.» (Reamer 1990, s. 82) 
I det daglige arbeidet er en kanskje ikke 
så bevisst på at det å holde tilbake 
informasjon, gi misvisende informasjon 
eller feilinformasjon også kan være 
paternalisme. Da Kari og jeg bestilte oss 
drikke på Fridays, ga jeg beskjed til 
servitøren at Kari ikke skulle ha alkohol i 
drinken sin. Jeg gjorde det på en veldig 

Det kan være vanskelig å se når  
den gode omsorgen går over til å  

være paternalisme. 

jeg trodde jeg visste hva som var  
best for henne, og at det jeg gjorde  

var å gi god omsorg.

en griper inn på en diskret og  
umerkelig måte i den tro at det  

er god omsorg. 
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diskret måte så Kari ikke skulle oppdage 
det, og på den måten holdt jeg også tilbake 
informasjon overfor Kari. Jeg tror egentlig 
ikke det er så veldig uvanlig å gjøre dette i 
omsorgsyrker. At en griper inn på en 
diskret og umerkelig måte i den tro at det 
er god omsorg. Reamer har en klar 
oppfordring i forhold til nettopp dette: 
«… because of our abiding interest in 
helping, we must be particularly attentive 
to any tendency to become excessively 
intrusive in the lives of our clients.» 
(Reamer 1990, s.83) Han mener altså at en 
som omsorgsarbeider må passe seg for alle 
tendenser til å bli overdrevent pågående i 
brukernes liv. Jeg ble nok litt for ivrig, jeg 
trodde jeg visste hva som var best.

Christensen og Nilssen (2006) skriver 

om hvordan omsorg for utviklings-
hemmede er en balansegang mellom 
formynderi og unnfallenhet. «På den ene 
siden har vi å gjøre med voksne mennesker 
som i utgangspunktet har samme 
rettigheter som andre borgere til 
selvbestemmelse og integritetsbeskyttelse. 
På den andre siden er mange psykisk 
utviklingshemmede svært avhengig av 
omsorg fra andre.» (Christensen og Nilssen 
2006, s.48) Kari hadde nok behov for følge 
til byen, men trengte hun egentlig hjelp til 
påkledningen? Jeg husker min fortvilelse 
over at hun enda ikke har tatt på seg noe 
pent da jeg kom inn for andre gang. 
Bevisst bruker jeg en bestemt stemme og 

befaler gjennom ordet MÅ! «Du utøver 
kommunikativ paternalisme hvis du i stor 
grad lader kommunikasjonen din overfor 
den andre. Denne formen for 
kommunikasjon representerer en form for 
maktutøvelse», skriver Halvor Nordby 
(2012, s. 126). Jeg tenkte ikke på det da jeg 
var i situasjonen, men når jeg ser tilbake 
tenker ser jeg at jeg utøvde makt overfor 
Kari med måten jeg kommuniserte. I følge 
Nordby er det ikke alltid feil å utøve slik 
makt, dette blir en vurdering i forhold til 
alvorligheten av de negative følgene for den 
det gjelder. Han skisserer fem ulike forhold 
en må vurdere før en kan si at bruk at 
kommunikativ paternalisme er 
tilstrekkelig etisk begrunnet. Disse fem 
forholdene er for det første hvilke 
handlingsalternativer som finnes innenfor 
de fastlagte rammene. For det andre må 
det vurderes hvor god forståelse personen 
har av egen helsesituasjon. Høy grad av 
forståelse bør gi høy grad av 
selvbestemmelse. Det tredje aspektet er 
hvor høy kunnskap tjenesteyter har om 
tjenestemottakers ønsker og konsekvensen 
av disse. Har tjenesteyter god nok 
forståelse og er alle handlingsalternativer 
vurdert? Det fjerde en må vurdere er 
alvorlighetsgraden av konsekvensene, og til 

siste må en se på tidsaspektet. Dersom en 
kan avvente å ta en avgjørelse, kan dette gi 
en anledning for begge å tenke igjennom 
saken. En enkel huskeregel for å vurdere 

omsorg for utviklingshemmede er en 
balansegang mellom formynderi og 

unnfallenhet.

Høy grad av forståelse bør gi høy grad 
av selvbestemmelse. 
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om ladet kommunikasjon er etisk 
begrunnet oppsummerer Nordby til ett 
spørsmål: «Hva ville du selv ønsket hvis du 
var pasienten, eller hvis pasienten var en 
nær slektning av deg?» (Nordby 2012, s. 
128 og 129) 

Nordby mener at tidsaspektet må tas 
med i vurderingen før en benytter seg av 
kommunikativ paternalisme. Når flere 
beboere skal kjøres til ulike steder til ulike 
tider blir det ofte komplisert logistikk som 
krever høy grad av kreativitet. Da jeg gikk 
inn til Kari for andre gang, følte jeg meg 
veldig presset på tid. Oppgaven min var å 
få Kari med til byen og tilbake på under to 
timer, og da skulle vi også rekke å kose oss 
på Fridays. Det sier egentlig seg selv at det 
blir litt håpløst, det er ikke lett å kose seg 
når en har korte tidsfrister hengende over 
seg. Da tidsskjemaet røk fant vi en annen 
løsning, og hadde jeg drøftet situasjonen 
med kollegene mine litt tidligere, hadde vi 
nok klart å finne den løsningen litt før. Da 
hadde jeg muligens klart å stresse ned og 
fått mer ro over situasjonen, og kanskje 
min samhandling med Kari hadde blitt 
bedre?

Stigmatisering og beskyttelse
Jeg leste en god bok for ikke lenge siden. 
Den er skrevet av en dame som heter 
Marte Wexelsen Goksøyr, hun har Downs 
syndrom. På slutten av boken skriver hun: 
«For at Norge skal bli et inkluderende 
samfunn, må vi få oppleve hverandre. Vi 
må blandes, ikke grupperes. I Norge er 
mennesker med funksjonshemning blitt 
gjemt bort på institusjoner, slik at folk 
skulle slippe å se dem. Holder samfunnet 
fortsatt på med dette, å holde noen 

utenfor?» (Goksøyr 2012, s. 133) Det er nå 
gått en del år siden det ble bestemt at 
personer med utviklingshemning skulle ut 
av institusjonene og inn i egne boliger. 
Beslutningen ble tatt av Stortinget i 1988, 
og gjennomført som en reform, HVPU-
reformen, frem til midten av 1990-tallet. 
Tiltaket var «knyttet opp mot idealer om 
integrering og normalisering». (Kittelsaa, 
2011, S.17 og 18) 

Kari bor i egen bolig, eller i bofellesskap, 

med personale. På denne måten er hun 
integrert. Om dagene liker hun bare å være 
hjemme i leiligheten sin, hun er ikke så 
ofte med på aktiviteter. Jeg syntes det var 
veldig kjekt at hun hadde lyst til å dra til 
byen og gå på Fridays. Jeg tenkte kanskje 
litt som Marte Goksøyr, at vi må blandes 
og få oppleve hverandre. En voksen dame 
med Downs syndrom kan også ha godt av 
en tur på puben. Da blir hun akkurat som 
alle andre, hun blir integrert og 
normalisert, tenkte jeg. 

Så dukket shortsen opp, og stillongsen. 
Det gjorde noe med meg og jeg reagerte 
helt automatisk før jeg fikk tenkt meg 
ordentlig om. Spesielt når hun hadde fått 
på seg stillongsen under, jeg husker jeg ble 

Jeg tenkte kanskje litt som  
Marte Goksøyr, at vi må blandes og  

få oppleve hverandre.

Jeg tenkte jeg måtte  
beskytte henne.
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engstelig. Jeg ble engstelig og redd for at 
folk skulle synes at hun ikke var helt vanlig 
likevel. Selv om hun gikk på pub. Jeg var 
redd de skulle le av henne og hun skulle 
oppdage det. Det ville ikke vært greit. Jeg 
tenkte jeg måtte beskytte henne. 

I min vurdering av hva som var rett å 

gjøre der og da, var det konsekvensen av å 
handle eller ikke handle som var mitt 
fokus. Jeg vurderte det slik at folk ville se 
rart på Kari og le av henne om hun gikk i 
det antrekket.   I ettertid tenker jeg at jeg 
egentlig ikke kunne vite sikkert hvordan 
folk ville reagere på Karis påkledning. 
Kanskje folks reaksjon hadde vært mildere 
enn jeg hadde forestilt meg, eller kanskje 
de ikke hadde reagert i det hele tatt? Og 
hva vil det egentlig si å bli «normalisert»? 
Betyr det for eksempel at Kari må kle seg 
slik jeg tenker er «normalt»? . I Helse- og 

omsorgstjenestelovens kapittel 9 er det gitt 
mulighet til å benytte tvang dersom en må 
ivareta «vedkommendes sosiale aktelse». 
(IS-10/2004) Kravet etter lovens § 9-5 om 
bruk av tvang og makt er at tiltakene ikke 
må «gå lenger enn det som er nødvendig 
for formålet, og må stå i forhold til det 
formålet som skal ivaretas». Da jeg så Kari 

i shorts med stillongs under, tenkte jeg at 
det ikke ville være greit for henne når folk 
så rart på henne, og kanskje lo. I ettertid er 
jeg usikker på om det egentlig var så ille. 
Faren for hennes «sosiale aktelse» var nok 
ikke stor nok til at jeg hadde mulighet til å 
benytte tvang, og følgelig hadde jeg heller 
ikke anledning til å bruke «truestemme» 
slik jeg gjorde. Kari har lov å være 
annerledes. 

Professor Wolf Wolfensberger mente at 
det «ligger i den menneskelige natur å 
verdsette – dermed også å devaluere 
andre». Dette skjer helt ubevisst, og det 
ville det ikke være mulig å endre på. 
(Askheim 2003, s.29) Wolfenbergers teori 
er på norsk kalt «verdsetting av sosial 

rolle». Utgangspunktet for teorien er at 
rollen du har i samfunnet vil bestemme 
hvilken velferd du har. Enkelte sosiale 
roller vil alltid være lavere verdsatt, dette 
gjelder blant annet utviklingshemmede. 
Det er mulig å motvirke denne 
devalueringen med ulike tiltak. For det 
første kan man øke kvaliteten på de fysiske 
omgivelsene rundt den enkelte, for 
eksempel bør de bo i finere hus, ha finere 
biler enn andre, og kle seg i finere klær. For 
det andre kan en øke personens 
kompetanse på flere områder, blant annet i 
forhold til atferd og sosiale kompetanse. 
(Askheim 2003, kap.2) I følge 
Wolfenbergs teori ville folk sett ned på 

Kari har lov å være  
annerledes.

Enkelte sosiale roller vil alltid være 
lavere verdsatt, dette gjelder blant 

annet utviklingshemmede. 

Og hva vil det egentlig si å bli 
«normalisert»?
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Kari uansett, fordi hun tilhører gruppen 
utviklingshemmet. Før å motvirke denne 
devalueringen mente han at 
omsorgsarbeideren blant annet måtte søke 
å påvirke den devaluertes «atferd, utseende 
og fremtoning». (Askheim 2003, s. 44) 
Han mente altså at personer som Kari 
blant annet måtte kle seg i ekstra fine klær. 
Det var nok litt sånn jeg tenkte også da jeg 
ba Kari om å pynte seg. 

Wolfensberger mente at tjenesteyter har 
en plikt til å motvirke devalueringen av 
den en er satt til å hjelpe. Da jeg så Kari i 

shorts og stillongs, følte jeg meg forpliktet 
å motvirke faren for at Kari ble sett ned på 
av andre. En kan si jeg handlet etter en 
indre samvittighet. I følge filosofen 
Immanuel Kant er en handling god 
dersom du handler i henhold til din plikt, 
og du i tillegg har gode motiver for 
handlingen. En slik plikt kan komme fra 
autoriteter som for eksempel en leder, 
staten eller fagforbundet, men det kan også 
være styrt av en indre samvittighet. 
(Aadland 1998, s.70) I samhandling med 
Kari tenkte jeg at det var min oppgave å 
hjelpe henne med klærne for å unngå at 
folk skulle le av henne. Slik sett handlet jeg 

både i forhold til hva jeg tenkte var min 
plikt òg jeg hadde gode hensikter. Etter et 
pliktetisk perspektiv kan en altså si at min 
handling var god. Spørsmålet i slike 
vurderinger tenker jeg er om en har full 
oversikt over hva som faktisk er ens plikt. 
Et annet problem er at flere plikter kan 
komme i konflikt med hverandre. 

Før Kari og jeg skulle på Fridays var jeg 
opptatt av at hun måtte skifte klær. Under 
arbeidet med dette essayet er jeg blitt 
usikker på om min kommando om 
klesskift var mest for henne eller mest for 
meg selv. Hadde hun et reelt behov for 
beskyttelse, som påla meg en plikt til å 

tjenesteyter har en plikt til å  
motvirke devalueringen av den  

en er satt til å hjelpe

De ville også forstått at jeg var med 
henne, og da de ville se på meg og. 

Hvordan skulle jeg taklet det?

Illustrasjonsfoto: Mikkel Hegna Eknes.
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beskytte? Eller hadde jeg behov for å 
beskytte meg selv? Det er ikke alltid lett å 
oppfatte forskjellen. Tomas Owren (i 
Linde og Owren 2011) har skrevet om 
hvordan tjenesteyter i møte med bruker 
kan bli utfordret til å endre sin oppfatning 
av hva som er «normalt». Dette «kan kreve 
at tjenesteutøvere aksepterer å bli utfordret, 
våger å gå inn i det usikre og uklare.» 
(Linde og Owren 2011, s278) Han forteller 
om en dame med autisme og psykisk 
utviklingshemming som, underveis til 
butikken, kan bruke veldig mye tid på å 
stoppe opp og studere blader på trærne. 
Noen av de ansatte føler seg usikre på 
situasjonen. Det føles unaturlig og flaut å 
bare stå der, og de vet ikke hvordan de skal 
forhold seg til folk som går forbi. (Linde og 
Owren 2011, s. 265-269) Å gå på Fridays i 
shorts med mørkeblå ullstillongs under, vil 
òg bli sett på av mange som ikke 
«normalt». I hvert fall for en dame. Folk 
ville sett på henne, og tenkt sitt. De ville 
også forstått at jeg var med henne, og da de 
ville se på meg og. Hvordan skulle jeg 
taklet det? Jeg liker ikke så mye 
oppmerksomhet, jeg var redd det ville bli 
ubehagelig. Disse vurderingene var nok 
med på å påvirke mine handlinger selv om 
jeg ikke var bevisst på det der og da.

Identitet, roller og gruppetilhørighet 
«Individuell identitet har å gjøre med 
menneskers oppfatning av seg selv – «hvem 
jeg er».» (Schiefloe, 2011 s.180) Identiteten 
avhenger av personens oppfatning av egne 
egenskaper og kvaliteter, og opplevelse av 
fellesskap med aktuelle grupper. Følelse av 
tilhørighet til en gruppe er igjen avhengig 
av opplevelsen av å bli betraktet og 

behandlet som medlem av gruppen. 
(Schiefloe 2011, s.180 og 181) I Norge har 
vi strenge regler i forhold til kjøp og inntak 
av alkohol. For å kunne innta drikke med 
lavt alkoholinnhold, må en være fylt 18 år, 
mens aldersgrensen for sterkere 

alkoholholdig drikke er 20 år. Alkohol er 
altså noe som kun tilhører gruppen 
voksne. Kari er en voksen dame på over 
30, og altså gammel nok til å både kjøpe 
og innta drikkevarer med alle grader av 
alkohol. Kari har ingen sykdommer, og tar 
heller ingen medisiner som ikke kan 
kombineres med alkohol. Det finnes heller 
ingen særbestemmelser som sier at 
utviklingshemmede eller personer med 
Downs syndrom ikke har rett til å ta seg 
en drink. Likevel tillot jeg meg selv å nekte 
alkohol i drinken til Kari. For å være helt 
ærlig så aner jeg ikke hvor den tanken kom 

fra, hvorfor det virket så naturlig der og da. 
Tenk om noen skulle nekte meg en drink 
om jeg hadde lyst på, eller et glass vin eller 
en «utepils». Riktignok har vi regler i 
Norge om at personer som er synlig 
beruset ikke skal få kjøpe mer, men det er 

De ville også forstått at jeg var med 
henne, og da de ville se på meg og. 

Hvordan skulle jeg taklet det?
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ikke det det er snakk om her. Og selv 
kunne jeg jo selvsagt ikke kjøpe meg en 
drink på Fridays fordi jeg var på jobb, men 
det var jo ikke Kari. Jeg har etter hvert fått 
oppleve en del arrangement for 
utviklingshemmede, både private og 
offentlige, og jeg har enda ikke opplevd at 
det har vært servert alkohol. Tenkte jeg at 
«det er sånn vi gjør det»? Er dette blitt en 
slags kultur blant oss hjelpere? Hvordan 
passer dette inn i visjonene for HVPU-
reformen om «integrering» og 
«normalisering»? Og hva gjør det med 
identitetsfølelsen som voksen? 

«Linton mente at vi mennesker lever i 
grupper, og at gruppene har den 
egenskapen at vi ser oss selv og de andre i 
gruppen som en enhet. Hver og en av oss 
er riktignok en enhet i seg selv, men kan 
ikke tenke seg eller tenkes å være uten 
gruppetilhørighet. Gjennom å tilhøre en 
gitt gruppe får vi forventninger rettet mot 
oss …, forventningene, og hvordan vi 
oppfatter de, vil ha betydning for hvordan 
vi oppfører oss.» (Levin og Trost 1996, s. 
114 - 117). Til vanlig tenker en gjerne ikke 
over at en har ulike roller som medfører 
ulike og til dels motstridende 
forventninger til en selv. Nå i ettertid 
måtte jeg gå tilbake og lete etter 
forventninger, normer, roller og 
gruppetilhørighet i min egen historie, for å 
forstå hvordan dette hang sammen.

Før jeg gikk inn og hilste på Kari den 
dagen, visste jeg at jeg skulle være med 
Kari på Fridays, og at bilen var ledig frem 
til klokken 18.15. Jeg husker stresset jeg 
følte da jeg ringte på til henne. Jeg måtte 
«få Kari klar» så fort jeg kunne og vi måtte 
komme oss avgårde og være tilbake til 

«riktig» tid. Jeg tenker det kan ses på som 
en forventning til meg som kollega og 
ansatt. Samtidig var jeg Karis hjelper den 
dagen og skulle ivareta hennes ønsker, 
behov og rettigheter. Hun skulle ha tid 
nok til å gjøre seg klar, 

selvbestemmelsesretten skulle ivaretas og 
det var selvsagt viktig at det hele ble en fin 
opplevelse for Kari. I tillegg følte jeg 
forventninger om at jeg, både som kollega, 
ansatt, Karis hjelper og antakelig som 
samfunnsborger, skulle hjelpe henne med 
et «greit» antrekk for anledningen. Kari er 
aldri tidlig ute når hun skal noe, og nå 
skulle jeg altså få henne klar, få oss til 
byen, kose oss med en drink og få oss hjem 

igjen på under to timer! Her måtte jeg være 
effektiv. Nå i ettertid forstår jeg hvordan 
jeg «scannet» både henne og klærne hun 
hadde på seg for å sjekke ut om hun kunne 
gå som hun gjorde. Her måtte ting skje 
fort. Kjapt gav jeg henne beskjed om at 
hun måtte bytte til bukse, før jeg fortet 
meg ut igjen. Det jeg opplevde kan ses på 
som en rollekonflikt, hvor jeg hadde flere 
roller med motstridende forventninger. 

De ville også forstått at jeg var med 
henne, og da de ville se på meg og. 

Hvordan skulle jeg taklet det?
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(Schiefloe 2011 s.211) Jeg lurer på om Kari 
merket at jeg var stresset. Kunne hun se 
det på meg, eller høre det på stemmen 
min? 

«Følelsen av oppgitthet og irritasjon  
er ikke uprofesjonell, men den er 
uprofesjonell hvis slike følelser påvirker ens 
faglige tilnærming.» (Lorentzen 2011, 
s.120) Jeg husker jeg tenkte på hva de 
andre i personalgruppen ville si, om de 
fikk høre at jeg hadde tatt med meg Kari 
til byen i shorts og stillongs. Jeg hadde nok 
helt sikkert fått høre det. De ville komme 
med stygge blikk og ubehagelige spørsmål 
og kommentarer. Schiefloe skriver om 
hvordan sanksjoner blir brukt i samfunnet 
for å opprettholde eller korrigere atferd. 

(Schiefloe, 2011 s. 145). Når en jobber i 
bofellesskap for utviklingshemmede, tror 
jeg en ofte kan oppleve slike rolle-
konflikter. Hadde jeg vært mer bevisst på 
dette da jeg var i situasjonen, hadde jeg 
kanskje klart å sortere hvilke forventninger 
som var viktigst å prioritere? Kanskje dette 
er noe en kan trene på?

Selvbestemmelse og autonomi
Selvbestemmelse og autonomi er et 
grunnleggende prinsipp som vi setter 
spesielt høyt i vårt samfunn, og for de 
fleste av oss er det som en selvfølge at vi 
har innflytelse på eget liv. Gjennom 
vernepleierutdanningen settes det særlig 

fokus på begrepet både i undervisningen 
og i lærebøker. Henriksen og Vetlesen sier 
det slik: «Helt allment kan vi si at 
omsorgen bare er moralsk ansvarlig når 
den gis med full respekt for mottakerens 
autonomi. Å krenke et individs autonomi 
er å krenke et vesentlig aspekt ved hans 
eller hennes menneskeverd.» (Henriksen 
og Vetlesen 2006, s. 82) «Myndiggjøring 
innebærer at bruker/klient får hjelp til å 
mobilisere og ta i bruk egne ressurser, slik 
at de opplever mestring og har innflytelse 
og styring over eget liv. … Myndiggjøring 
kan innebære at faglig innflytelse og 
kontroll blir svekket til fordel for bruker/
klients egen makt, ansvar og kontroll. 
Myndiggjøring er en særlig utfordring i 
arbeid med brukere som ikke selv kan gi 
uttrykk for ønsker og behov, ikke forstår 
konsekvensen av egne valg eller har 
urealistiske mål. Utvikling av 
selvbestemmelse er viktig i dette arbeidet.» 
(Fo, 2010)

Som vernepleier møter en altså både 
krav og forventninger fra flere retninger 
om at en skal jobbe for myndiggjøring og 
selvbestemmelse for den enkelte, og at en 
legger til rette for at disse verdiene ivaretas. 
I det yrkesetiske grunnlagsdokumentet, 
innrømmes det også at dette arbeidet kan 
være utfordrende, men det presiseres at 
utvikling av selvbestemmelse da er viktig. 
Nordtvedt har også skrevet om dette: 
«situatoins involving the right to autonomy 
for a patient [can] typically cause 
dilemmas because the right to autonomy 
can threaten other aspects of the patient’s 
well-being». (Nordtvedt 1996, s. 11) Etiske 
dilemma en opplever som vernepleier, 
dreier seg ofte om balansen mellom 

Å krenke et individs autonomi er å 
krenke et vesentlig aspekt ved hans 

eller hennes menneskeverd.
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selvbestemmelse og andre hensyn til 
brukeren. Det er ikke alltid en ser det 
etiske dilemmaet når en er i det, og enkelte 
ganger ser en det ikke før en blir gjort 

oppmerksom på det av andre.
Helt i starten av arbeidet med essayet 

leste min veileder gjennom historien min 
for første gang. «Hvorfor har du skrevet 
drink i hermetegn?» spurte hun. Jeg hadde 
skrevet drink som «drink». «For å forklare 
at det er drink uten alkohol», sa jeg. «Hun 
har nok aldri smakt alkohol, så jeg tror 
ikke hun ville like det», fortsatte jeg, og 
forklarte hvordan jeg diskret hadde gitt 
beskjed til kelneren om å droppe 
alkoholen. «Hvor gammel er denne damen 
da?», spurte min veileder videre. «Litt over 
30», svarte jeg. «Er det ikke litt rart at hun 
er over 30 og aldri har smakt alkohol?» 

undret min veileder. Det hadde jeg aldri 
tenkt på, og jeg følte meg litt dum der jeg 
satt. 

«Det å ta valg innebærer å kunne veie 
fordeler og ulemper opp mot hverandre, 
for så å velge det alternativet man finner 
best. Det krever trening i form av erfaring» 
skriver Dahlen (2007, s. 150) Jeg tenkte 

ikke på at Kari skulle bestemme selv om 
hun ville ha alkohol i drinken sin. Der og 
da var det en selvfølge for meg å velge det 
vekk for henne, og jeg reflekterte ikke over 
det hverken før eller etter. Sånn hadde det 
kanskje alltid vært? At de som er med Kari 
på pub, diskret og velmenende gir beskjed 
om at drinken hennes for all del ikke må 
inneholde alkohol? Eller kanskje hun har 
smakt det flere ganger og synes det er godt 
med en skikkelig drink? Jeg vet ikke – jeg 
spurte henne ikke. I etterkant tenker jeg at 
jeg krenket Karis rett til selvbestemmelse.

Kari gikk ikke til byen i shorts slik hun 
først hadde tenkt. Dersom hun hadde gjort 
det hadde hun kanskje kjent at det var for 

kaldt? Kanskje hun da hadde gått inn igjen 
og byttet? Eller kanskje hun hadde reist 
helt til byen i shorts før hun kjente at det 
var kaldt, og kanskje begynt å fryse og blitt 
forkjølet? Selv har jeg opplevd flere ganger 
å gå ut med for lite klær på meg slik at jeg 
har blitt forkjølet. Det er ganske 
irriterende, men så husker jeg på det en 
stund og kler på meg litt for mye en 
periode. Er det ikke det som kalles 
erfaring? Er det ikke på den måten man 
lærer? Det er vel nettopp dette Dahlen tar 
til ordet for. At også utviklingshemmede 
gjør egne erfaringer som de kan lære av.

Owren og Linde presenterer en modell 
for samhandling med bruker hvor en 
beveger seg over en skala med ulik grad av 
selvbestemmelse. I ene enden blir 

Det er ikke alltid en ser det etiske 
dilemmaet når en er i det, 

Jeg tenkte ikke på at Kari skulle 
bestemme selv om hun ville ha  

alkohol i drinken sin. 

Også utviklingshemmede gjør egne 
erfaringer som de kan lære av.
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tjenesteyter fullstendig styrt av 
tjenestemottaker. På denne måten er 
tjenestemottaker helt i førersetet, han eller 
hun bestemmer hva som skal gjøres har 
dermed fullstendig autonomi. Neste trinn 
på skalaen innebærer en inviterende 
praksis. Her vil tjenesteyter kunne være 
mer inviterende og ta initiativ utover det 
tjenestemottaker har ytret ønske om, men 
avslutte initiativet så snart en oppfatter at 

tjenestemottaker ikke vil. På tredje nivå av 
skalaen blir tjenesteyter mer insisterende. 
Her vil en bevege seg inn i «etiske 
dilemmaer, fordi den innebærer at andre 
verdier prioriteres på bekostning av brukers 
autonomi og selvbestemmelse». (Owren og 
Linde 2011, s. 180) Den siste kategorien 
for samhandling i denne modellen er 
tvang. Her gjennomfører en noe selv om 
tjenesteyter viser tydelig motstand. Slik 
form for samhandling er i utgangspunktet 
ulovlig, men gjennom ulike bestemmelser i 
lovverk er det gitt anledning til bruk av 
tvang under strenge vilkår. (Owren og 
Linde 2011, kap. 9) Som vernepleier vil jeg 
i samhandling med tjenestemottaker 
bevege meg ulike steder på denne skalaen 
med ulik grad av autonomi og tvang.  

Om jeg bruker denne modellen til å se 
på min samhandling i møtet med Kari, ser 
jeg at jeg kanskje var litt rask med å 
insistere. Med èn gang jeg oppdager at hun 
har shorts på seg, gir jeg henne bare 
beskjed om å skifte. For å understreke at 
jeg mener alvor føyer jeg til at hun må 
skifte «før vi går». Underforstått at vi ikke 
går før hun har skiftet. Der og da gjorde 
jeg det i aller beste mening, men når jeg 
analyserer det på denne måten var det 
antakelig ikke særlig heldig. Var jeg 
kanskje helt over i den enden av skalaen 
som kalles «tvang»? Kari var jo veldig 
tydelig på at hun ikke ville bytte – både 
den første og den andre gangen. Det er 

Vi lever i en kultur der selvrealisering 
er viktig, … Det er bare jeg som kan 

være meg. 

Illustrasjonsfoto: Mikkel Hegna Eknes.
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ubehagelig å tenke på det på denne måten. 
Jeg burde kanskje gitt henne større 
mulighet til å bestemme selv og gjøre 
erfaringer både i forhold til både antrekk 
og drikke? 

«Vi lever i en kultur der selvrealisering 
er viktig, … Det er bare jeg som kan være 
meg. Mitt kall er å leve mitt liv på min 
egen måte, og ikke imitere andres måte å 
være på. Jeg må være tro mot meg selv. 
Derfor impliserer dette idealet om 
selvrealisering også et krav om et samfunn 
som gir enhver rett og mulighet til å være 
seg selv. Frihet blir dermed sentralt, frihet 
til å realisere mitt individuelle 
livsprosjekt.» (Christoffersen, 2005 s.101) 

Som vernepleier, i møte med ulike 
individ, må jeg nok lære meg å akseptere at 
hver og en har sin egen måte å leve sitt liv. 
Hver enkelt har rett til å få være seg selv, 
og jeg må bidra til at dette er mulig. 

Relasjoner 
Grunnlaget for Karis relasjon til meg er at 
hun er utviklingshemmet og bor i 
bofellesskapet hvor jeg er en del av 
personalet, dette er også grunnlaget for at 
det er hun og jeg som skal dra på pub 
sammen denne dagen. I følge Per 
Lorentzen er dette en asymmetrisk relasjon 
fordi «førstnevnte blir [en person] som 
sistnevnte skal gjøre noe for og med». 
(Lorentzen 2006, s.16) Som vernepleier vil 
arbeidsdagen min bestå i å møte ulike 
mennesker med ulike hjelpebehov, og 
relasjonen min til den jeg yter hjelp til vil 
alltid være asymmetrisk slik Lorentzen 
beskriver det. 

Røkenes og Hanssen mener at min 
oppgave som fagperson blant annet er å 

sørge for at jeg har god relasjons-
kompetanse. Dette innebærer å gå inn i 
relasjonen med det mål at «det som skjer, 
er til det beste for den andre». Røkenes og 
Hanssen mener videre at det er mitt ansvar 
som fagperson å «legge til rette for god 
kommunikasjon» (Røkenes og Hanssen 

2012, s.11). Kari har et verbalt språk som 
er vanskelig for meg å forstå. I mitt møte 
med henne denne dagen oppfatter jeg at 
hun er uenig med meg, det viser hun 
tydelig med kroppsspråk og stemmeleie. 
Kari snakker fort og mye, og det virker 
som hun tror jeg oppfatter alt hun sier. 
Men jeg forstår ikke ordene. Det er mitt 
ansvar å legge til rette for god kommu-
nikasjon, men det er ikke alltid like lett. 
Uten å kunne ta hennes argumenter med i 
vurderingen, bestemmer jeg hva som er 
best for henne. Men hva var det egentlig 
Kari sa den dagen? Hadde jeg vurdert 
situasjonen annerledes om jeg hadde 
forstått henne bedre?

Røkenes og Hanssen (2012) beskriver 
filosofen Martin Bubers teori om hvordan 
vi som fagpersoner møter brukerne som et 
subjekt eller et objekt. Når vi møter den 

Det er mitt ansvar å legge til rette  
for god kommunikasjon, men det er 

ikke alltid like lett.

Når en møter den andre som subjekt, 
møtes en «i en felles opplevelse.  

Vi møtes «innenfra»
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andre som et objekt, som det, er vi styrt av 
å nå et mål. «Vi vet hva klienten trenger, og 
blir først fornøyd når målet er nådd.» 
(Røkenes og Hanssen 2012, s. 50) Jeg 
husker hvor fokusert jeg var på at Kari 
måtte få på seg «de rette klærne», og hun 
måtte forte seg så vi rakk tilbake til rett 
tid. 

Når en møter den andre som subjekt, 
møtes en «i en felles opplevelse. Vi møtes 
«innenfra» emosjonelt og 
opplevelsesmessig. Vi bare er til stede i noe 
samtidig.» (Røkenes og Hanssen 2012 s. 
50) Da Kari og jeg satt på Fridays, lo vi 
sammen hver gang de ringte i bjellen i 
baren. Vi kvapp til begge to, før vi så på 
hverandre og lo. Det var veldig fine 
øyeblikk. Vi snakket ikke med ord, men 
jeg følte likevel vi hadde en slags dialog om 
det som skjedde. Jeg husker følelsen av 
glede over at vi lo sammen. Jeg vet jo 
egentlig ikke sikkert hvordan Kari 
opplevde det, men jeg hadde inntrykk av 
at hun koste seg. Jeg følte vi hadde en fin, 
felles opplevelse. 

Når jeg sammenligner disse to 
situasjonene, forstår jeg hvor ulikt jeg så på 
Kari i de to opplevelsene. Tenk om jeg 
kunne hatt den fine kontakten med henne 
også før vi dro til Fridays. Den indre roen 
jeg følte, og gleden over å være sammen 
med henne. Hvordan hadde det blitt? 
Kanskje det hadde blitt omtrent som når 
to gode venner skal dra til byen? «Slike 
relasjoner er ikke preget av at den ene skal 
gjøre noe med den andre, men av et Jeg og 
Du, hvor alle snakker, handler og 
påvirker» (Lorentzen 2006, s.50) Om jeg 
hadde hatt en annen ro da jeg kom inn til 
Kari, kunne jeg gått frem på en roligere 

måte da jeg foreslo å skifte klær. Kanskje 
hun også hadde vært roligere og ikke 
begynt å snakke så fort og mye, og kanskje 
jeg hadde forstått mer av hva hun sa? 

Per Lorentzen har vært kritisk til at 

personalet i bofellesskap har behov for å 
knytte utviklingshemmedes individuelle 
atferd og særegenheter opp mot medisinske 
diagnoser. Han mener dette fort kan føre 
til et fokus på «iverksetting av passende 
behandling/tiltak» (Lorentzen 2003, 
s.131). Jeg tenker det blir mye det samme 
som å se på den enkelte som objekt, hvor 
behandlingen og tiltakene skal føre til et 
mål. Lorentzen tar til ordet for å fokusere 

mer på den gjensidige berikelsen en kan gi 
hverandre. «Det er en gjensidig berikende 
relasjon: Jeg får ta del i ditt unike 
perspektiv, og jeg gir deg tilgang til mitt». 
(Lorentzen 2003, s. 146) Han mener at 
faglig kunnskap er viktig å ha i bunnen, 
men når en skal samhandle med noen 
trenger en og kunnskap om personen. En 
må kjenne den andre, vite hva den andre 
liker og «involvere seg fra innsiden». 
(Lorentzen 2003, s149) «I et samregulert 
samspill mellom to personer uttrykkes 

Det er en gjensidig berikende  
relasjon: Jeg får ta del i ditt unike 

perspektiv, og jeg gir deg  
tilgang til mitt

Meningene er unike, og  
hendelsen er unik
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altså spesifikke meninger knyttet til de 
spesifikke omstendighetene man er i. 
Meningene er unike, og hendelsen er 
unik.» (Lorentzen 2003, s. 148) 

Jeg var inne hos Kari flere ganger før vi 
dro avgårde til byen. Jeg følte ikke at noen 
av de møtene våre var noe særlig berikende, 
og det følte antakelig ikke Kari heller. Jeg 
forstod ikke hvorfor Kari absolutt ville ha 
på seg shorts og jeg forstod ikke hva hun 
sa. Så kan en kanskje begrunne dette med 
at Kari har et dårlig språk, men ser en det 
slik både Røknes og Hanssen og Lorentzen 
ser på det blir det vel mer riktig å si at jeg 
ikke har nok kunnskap om Kari. Jeg 
kjenner henne ikke godt nok til å forstå 
mer av det hun liker og hva hun sier, jeg 
mangler relasjonskompetanse i forhold til 
henne. 

I boken «Forståelse i miljøterapi» (2010) 
beskriver Jacobsen og Gjertsen hvordan 
samhandlingen mellom en bruker og 
personalet kan forbedres. Boken tar oss 
med gjennom en prosess hvor «Frida» 
flytter inn i ny bolig med personale som 
ikke kjenner henne. I starten er hun preget 
av mye uro, og personalet sliter med å 
forstå hva hun trenger. Gjennom ulike 
tiltak og blant annet bruk av refleksjon, får 
personalet økt forståelse både for Frida og 
for den gjensidige påvirkningen som skjer 
ved samhandling. Personalet får økt 
bevissthet til egen fremtoning i forhold til 

kroppsspråk, stemmeleie, usikkerhet og de 
lærer bedre å forstå Fridas ønsker og behov. 
(Jacobsen og Gjertsen 2010, kap. 1 og 9). 
Jacobsen og Gjertsen understreker at 
«miljøterapeuten må forstå mennesket det 
gjelder, før man foretar seg noe». (2010, 
s.156) Da Kari og jeg satt på Fridays, 
opplevde jeg at vi hadde en fin dialog. Vi 
forstod hverandre og snakket det samme 
språket. Jeg hadde nok et helt annet 
kroppsspråk og fremtoning da, enn 
tidligere på dagen. Tenk om jeg hadde den 
hatt samme roen og klart å kommunisere 
og samhandle med henne på samme måte 
som på Fridays. Om jeg hadde hatt den 
samme forståelsen for henne, også før vi 
dro, hadde kanskje hele dagen blitt en god 
opplevelse for begge.  
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I den gode 
hensikt 
Selvbestemmelse, tvang eller omsorgssvikt
Jarle Eknes og Randi Kjernlie

Tekst: Sølvi Linde

Foredraget foregår som en samtale mellom  
Randi Kjernlie, vernepleier og fagkonsulent ved 
Helse Bergen, og Jarle Eknes, psykologspesialist  
og faglig leder i Stiftelsen SOR. 

Selvbestemmelse - til besvær?
SOR konferanse i Bergen 24. og 25. april 2014
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Randi forteller om Marius, en flott ung 
mann, 34 år gammel som bor i egen 
leilighet. Der har han bodd i flere år. Han 
har diagnosene lettere utviklingshemmet, 
infantil autisme, Tourettes syndrom og 
OCD. Jarle beskriver at i tillegg har 

Marius en tvangsmessig treghet. Han har 
godt språk, og da Jarle møter ham første 
gang og spør om han kan få stille noen 
spørsmål, svarer Marius nei. Han ønsker 
ikke endring, ikke endring av noe slag. 
Historien kunne endt der, han sier nei til 
spørsmål og nei til endringsprosjekter, men 
det ville i så fall vært dumt for Marius. 

Marius fungerer veldig godt, og har en-
til-en-oppfølging. Det er to forhold som 
ikke står helt i stil til hverandre, men som 

Han ønsker ikke endring, ikke  
endring av noe slag.

Jarle Eknes og Randi Kjernlie
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Randi sier: «Marius fungerer godt med 
hjelp». Han må ha den hjelpen han trenger 
i hverdagen for å kunne utføre de 
handlingene han skal, og komme seg 
videre, rett og slett. Marius har et ordtak 

som sier: «Jeg stopper lenge og ofte noen 
ganger». Masing fungerer utrolig dårlig, 
men veiledning hjelper godt. Mange ord 
fungerer veldig dårlig. Marius har sine 
interesser og samtaletemaer. Han er 
interessant å snakke med. Han er opptatt 
av utenriksspørsmål og krig. Jarle får 
spørsmål om presidenten i Kongo er for 
eller mot demokrati….?

Jarle forsøker å beskrive den komplekse 
situasjonen Marius opplever: 
«Utfordringen til Marius er at diagnosene 
hans forsterker hverandre. Han bruker 
ekstremt lang tid på ulike delhandlinger. 
Et eksempel er at vi sammen med 
personalet har kartlagt morgenstell og 

dusj, der dusjrutinene inneholder tre og en 
halv side med tettskrevne punkt, og det er 
her snakk om skriftstørrelse 12». Så mange 
punkter og detaljbeskrivelser kreves for å 

kunne gjennomføre morgenstell på en 
måte som oppleves bra for Marius. Han er 
svært bokstavelig. Da han fikk medisin i 
pilleform, svelget han tabletten og sa: «Nei, 
det virker ikke». Han hadde fått medisin 
som skulle hjelpe ham, men den hjalp 
ikke, og det var dumt. Da han møtte 
fagkonsulenten som var der før Jarle kom 
inn i bildet, hadde personalet fortalt at han 
skulle møte en som kunne hjelpe ham. 
Men da hun gikk så, nei, det hadde ikke 
hjulpet noe. Jarle sier: «Marius er en flott 
fyr, han er seg selv. Vi må godta ham som 
han er, han bruker lang tid. Det hjelper 
ikke å pushe, han blir ikke stresset på en 
god måte, han skynder seg ikke på en god 
måte. For han skynder seg bare mellom 
delhandlingene sine og det går ikke så bra. 
I journalnotatet fra det første møtet har jeg 
skrevet at fra vi stilte spørsmål til vi fikk et 
svar, så tok det en og en halv time. Men da 
fikk vi et skikkelig godt svar også, det var 
verdt å vente på, rett og slett»

Det har vært prøvd mange forskjellige 
tilnærminger til Marius. Pårørende og 
personalet ønsket ikke å gjøre noe som kan 
føre til at han ble dårligere. Dessverre gikk 
det den veien likevel; Marius fant ut at det 
var en god løsning å slutte å drikke, fordi 
da slapp han å gå på do, noe han ikke 
hadde tid til. Men det var ingen god 
løsning. Han ble innlagt på 
Døgnavdelingen ved 
Habiliteringstjenesten. I starten hadde han 
ikke tid til å spise frokost før klokka 21 om 
kvelden. Heldigvis hjalp det å trekke inn 
autoriteter som leger, helst overleger, som 
sa at han måtte spise og drikke. 

Etter hvert begynte han å komme seg, 
og habiliteringstjenesten startet arbeidet 

fra vi stilte spørsmål til vi fikk  
et svar, så tok det en og en  
halv time. Men da fikk vi et  

skikkelig godt svar også, det var  
verdt å vente på, rett og slett»

Masing fungerer utrolig dårlig,  
men veiledning hjelper godt.
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med å forsøke å redusere tvang og 
personalmessig tilstedeværelse. En dag han 
tilsynelatende var i fin form skulle han 
vaske badet. Personalet gikk ut en tur. Da 
de kom inn igjen holdt han på å vaske 
taket, slike gamle takplater med masse 
hull, med Q-tips…, inni hvert hull… For 
Marius er tilstedeværelse og veiledning helt 
sentralt. 

Marius’ diagnoser har vært gjenstand 
for diskusjon. På grunn av kompleksiteten 
er det vanskelig å skille hva som er tvang, 
hva som er Tourette, hva som er autisme 
og hva som er Marius oppi alt sammen. På 
et tidspunkt tok ekspertene bort hele 
tvangsdiagnosen fordi han hadde autisme. 

Også ulike tilnærminger er blitt foreslått, 
for eksempel ble det anbefalt å prøve 
eksponeringstrening med ham. 
Nærpersonene som kjente ham godt mente 
at dette ikke var noe godt alternativ, så det 
ble strøket. «Ja», sier Jarle, «men der er 
faktisk elementer av eksponeringstrening i 
det vi har gjort, men også elementer av 
mye annet». 

Marius ble henvist til Habili terings-
tjenesten allerede i 1997, og er siden 
henvist fem ganger for søvnproblemer og 
invalidiserende ritualisert og tvangspreget 
atferd, blant annet med 2 innleggelser på 
Døgnavdelingen. I perioden 2009-2013 

har det vært jevnlig oppfølgning av 
fagkonsulent som har veiledet Marius og 
personalet. Han ble tilbudt helsehjelp i 
form av tilrettelagt miljøterapi og tett 
oppfølging. Det virket til en viss grad. Det 
ble også prøvd ut medisiner i den tiden, 
uten noen god effekt. Fagkonsulenten 
opplevde at problemene var så komplekse 
at det var nødvendig med ennå mer 
bistand og ekspertise. I 2013 fikk Marius 
innvilget oppfølgning fra 
Habiliteringstjenestens ambulante 
innsatsteam og tettere tverrfaglig 
oppfølgning fra et fast team. Jarle ble 
kontaktet på grunn av sin kompetanse på 
psykisk utviklingshemmede/autisme og 
tvangslidelser. Fokuset var skikkelig 
diagnostisering og å finne metoder for å 
redusere tvang og ritualisert atferd. 
Sentralt i arbeidet er samarbeidet med 
pårørende, personalet i boligen og ansatte 
knyttet til arbeid og fritid. 

I forkant av observasjonsperioden fikk 
innsatsteamet gode tips av pårørende og 
personalet i boligen. Blant annet sa de at 
det vil ta tid å bli kjent med Marius, han 
lar deg ikke komme inn på seg uten videre. 
Dessuten ville det ikke hjelpe å si at du 
skulle hjelpe han, hvis det ikke hadde 
hjulpet når du skulle gå den dagen, ja så 
hadde det jo ikke hjulpet. Derfor ble de 
enige om at de trengte å lære om Marius 
av Marius. Randi Kjernlie ble presentert 
som en fra rehabiliteringstjenesten som 
skulle lære av Marius i hverdagen. Hun 
sier: «Det er noe av det lureste vi har gjort, 
rett og slett. Han var veldig fornøyd og 
fortalte meg alt jeg skulle gjøre. Men 
Marius er Marius og det tok litt tid. 
Utfordringen min og til mange av dem 

På grunn av kompleksiteten  
er det vanskelig å skille hva  

som er tvang, hva som er Tourette,  
hva som er autisme og hva som er 

Marius oppi alt sammen.
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som jobber der, er å gi ham den tiden han 
trenger. Om du har spurt om noe og må 
vente en halvtime, tre kvarter eller en time 
før han svarer, så er det litt vanskelig ikke å 
stille spørsmålet 1500 ganger til. Det er 
vanskelig å sitte stille og vente… Kanskje 
sitter han og tekster litt på telefonen sin, og 
det er vanskelig å vite om han har hørt det 
du hadde sagt, om han bare trengte den 
tiden eller hva i alle verden er dette? Men 
som Jarle sa i sted, når svarene kommer så 
er de ofte gode». 

Randi var sammen med Marius i alle 
hverdagsaktiviteter, i opptil tre timer hver 
dag over lang tid. Han ble utrolig sliten, 
for han ville jo gjøre sitt beste for at hun 
skulle bli kjent med ham og lære av ham. 
Han godtok utrolig mye og Randi sier hun 
er svært takknemlig for den tålmodigheten 

han utviste. Underveis filmet hun 
samhandlingen med Marius for å kunne 
vise til de andre i teamet. Marius visste at 
hun filmet ham slik at også andre skulle 
lære ham å kjenne. Han opplevde å bli tatt 
på alvor og bli respektert. Hvis Randi eller 
noen andre sa noe som Marius kunne 
mistenke for å være en spore til endring sa 
han: «Jeg har en grunn». Etter hvert 
inkluderte de en psykologspesialist som 
også ville lære ham å kjenne. Det var her 
Jarle ble koblet inn i saken.

Jarle sier: «Marius hadde mange 
utfordringer, men det er veldig vanskelig å 

få folk til å endre seg, og da blir det 
særdeles viktig å velge ut det en mener er 
sentralt å endre. Men, dersom en klarer å 
finne en måte å endre denne ene faktoren 
på, kan det brukes som spore til å endre 
mange andre ting». For Marius var 
middagen svært rigid, han spiste den 
samme middagen hver eneste dag: 
karbonadedeig, fullkornspasta og et glass 
med tomatpure. Andre ting spiste han 
ellers. Men det er jo usunt å spise akkurat 
de samme tingene. I samarbeid med 
pårørende og hjelperne rundt Marius 
bestemte de seg for at de ville hjelpe ham 
til å få et mer variert kosthold. Marius er 
opptatt av sunnhet. Derfor hadde han 
valgt karbonadedeig i stedet for kjøttdeig 
og fullkornspasta i stedet for annen pasta. 
Det sunne som han var opptatt av ville de 
bygge videre på. Men så var det å komme 
dit da, de visste at han alltid hadde sagt nei 
til den type endringsprosjekter. Og Jarle 
visste at dersom han spurte om å få stille et 
spørsmål ville Marius si: «Jarle, nei…» 
Derfor måtte de finne på noe annet.

Randi forteller: «Jeg var observatør her, 
og skulle hjelpe Jarle litt på vei, for det var 
jo jeg som kjente Marius best. Og mens de 
satt og leste litt og Marius hadde seg en 
liten pause, begynte Jarle å rive opp lapper. 
Han sier ingen ting, bare river… Da tenkte 
jeg, utrolig gøy å sjekke hva 
psykologspesialist Eknes kan finne på… 
Og Marius datt vel ut av det han holdt på 
med og begynte å se på deg, han tenkte jo 
sikker at du var litt rar, dette hjelper nå i 
hvert fall ikke. Jeg tror jeg mente det jeg 
også. Så begynte Jarle å skrive på de 
lappene og da var jeg og Marius like 
nysgjerrige, hva i all verden skriver han? 

Han opplevde å bli tatt på  
alvor og bli respektert.
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BT står det, BA, VG, Dagbladet og 
forskjellige aviser».

Marius er en meget opplyst mann, med 
spesialitet på utenrikspolitikk, han leser 
mye aviser og ser på nyheter. Jarle var ute 
etter å bli kjent med Marius, få ham til å si 
noe om hva han synes var viktig. Det er 

helt sentral informasjon når en skal forsøke 
å starte et endringsprosjekt. En måte å 
finne ut av det på, er å få folk til å rangere. 
Hva er vanskeligst for dem? Hva er det 
som er litt mindre vanskelig? Hva er det 
som er lett og litt mindre lett? Hva liker 
Marius og hva liker han litt mindre? I 
starten var det bare for å teste ut om dette 
var noe som kunne fungere, om han 
kunne rangere ting. Lappene med navn på 
aviser ble lagt på bordet og spørsmålet Jarle 
stilte var: «Hva liker du best å søke på når 
du skal lese utenriksnyheter?» Så rangerte 
Marius, og han var faktisk ganske 
interessert i det. Han begynte å gå rundt 
bordet, sjekke lappene og skubbe noen til 
side. Marius liker å velge selv. Han mente 
at Jarle hadde bommet på noen aviser. 
Dagbladet var helt uinteressant, den strøk 
han.

Randi sier: «Det var en utrolig god 
samhandling, han skjønte hva du var ute 
etter og vi skjønte kjapt at dette kunne vi 
bygge videre på. Vi ønsket at Marius skulle 
bli trygg på den kartleggingen rangeringen 

innebar. Han rangerte våpen, krig, 
elendige nyheter, og jeg tenkte at, ja, ja, nå 
har jeg gjort det. Jeg måtte prøve med litt 
snille ting, så jeg tok med sport og spill, 
men de ble rangert sist. Det var jo et godt 
valg, det er ingen vits i å rangere noe som 
han ikke brukte. Jeg traff best på krig og 
elendighet. Men jeg syntes det var 
kjempeinteressant, han sa noe, han viste 
oss noe, han ble trygg på at han kunne 
gjøre det. Vi utvidet etter hvert til 
middagsretter som foreldrene fortalte han 
hadde spist tidligere. Men hva likte han 
nå? Og hva likte han ikke? Han fikk åtte 

forskjellige matretter og valgte ut tre av 
dem. Resten sa han at foreldrene tok feil 
på, de likte han ikke lenger, han hadde 
ombestemt seg. Men vi var kommet på 
sporet av å endre måltidene hans. Jarle 
kom tilbake, nå skulle vi sette inn støtet, 
nå skulle vi endre noe. Og vi visste at vi 
ikke ville bli særlig populære».

Nei, Marius likte ikke det noe særlig. 
Men arbeidet som var lagt ned i 
relasjonsbyggingen var utrolig viktig. Han 
visste at de likte ham, at de synes han var 
en interessant person. Han fikk bestemme 
veldig mye, og da kan en slakke litt på det, 
la andre bestemme litt. De gav ham full 
støtte på at fullkornspasta er et godt valg. 
Godt helsevalg med karbonadedeigen 
også, men du må spise mer variert. Det er 

Marius er en meget opplyst  
mann, med spesialitet på 

utenrikspolitikk, han leser mye  
aviser og ser på nyheter.

nå skulle vi sette inn støtet, nå skulle  
vi endre noe. Og vi visste at vi ikke  

ville bli særlig populære».
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lurt, ja, du har dine grunner for ikke å 
gjøre det, men det finnes enda bedre 
grunner til å endre kostholdet. De 
insisterte på det, men det ble ikke tvang av 
det. De insisterte på at det skulle gjøres en 
endring, at middagsretten en dag i uken 
skulle endres. Men Marius skulle 
bestemme hvilken dag det skulle være. Det 
var vanskelig for Marius. Hvilken dag? 
Mandag, tirsdag, fredag? Ingen av dagene? 
Jo, du må velge en av dagene. Nei, han 
hadde en grunn. 

Marius er en dyktig forhandler, han 
forhandlet og forhandlet. Jarle satt med 
Ipaden sin og skrev ned etter hvert som de 
forhandlet seg fram til den dagen han 
skulle ha en annen rett enn det vanlige. De 
måtte ta en ting om gangen. Det er de små 
delhandlingene og detaljene som er viktig 
for Marius. Han hadde jo allerede valgt 

matrettene, det var middager han likte. 
Men det var ikke nok med bare dagen og 
retten, det skulle noteres hvilket 
produktnavn det skulle være, hvor den 
skulle lages, hvem som skulle lage den, og 
hvilken type melk som skulle i. Men det 
viktigste var likevel at Jarle satt og skrev på 
Ipaden sin. Marius satt tett inn til ham. 
Ikke borti, for det ville han ikke. Men han 
satt så tett han kunne uten å komme borti, 
og leste. Han leste og rettet på Jarle når 
han skrev noe Marius ikke helt forstod. 
Jarle sier: «Jeg var veldig begeistret hver 
gang han rettet på meg, jeg ville jo ha det 
mest mulig riktig for ham».

Marius hadde valgt dagen og 
matrettene, men datoen? Når skulle de 
starte? Skulle det være førstkommende 
fredag eller fredagen etter? Det var helt 
nødvendig å få en dato. Da valgte han den 
siste datoen, han skulle utsette det litt, han 
hadde en grunn, og det er jo han som 
bestemmer mest.

Også personalet mente at det nå kunne 
bli en suksess. De visste at han kan si ja, og 
ikke gjøre det likevel, han har jo sine 
grunner for det. Men nå eide Marius 
prosjektet i større grad, og han så ut til å 
være fornøyd, selv om han sa at det var 
unødvendig at Jarle kom tilbake. Når det 
gjaldt Randi trengte hun ikke komme på 
fire uker - men han gikk likevel med på at 
hun kom tilbake etter to. 

Randi forsøker å forklare hvorfor de tror 
systemet virker: Marius har gjort en 
tydelig rangering på favorittmiddager, ting 
som han egentlig liker. Problemet er at 
hans system er slik at han vanskelig kan 
velge en annen rett enn den han vanligvis 
pleier å spise, selv om han liker det. I det 
systemet de nå har forhandlet seg fram til 

tar de utgangspunkt i at han fortrekker 
rigide systemer. De har laget et rigid 
system som skal myke opp hans rigiditet. 
Etter hvert har de flere rigide systemer som 
Marius kan velge blant. Randi sier: «Med 
rigiditet skal rigiditet dempes på et vis». 

Det er de små delhandlingene og 
detaljene som er viktig for Marius

Problemet er at hans system er slik at 
han vanskelig kan velge en annen rett 

enn den han vanligvis pleier å spise, 
selv om han liker det.
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Den ene varianten var å skrive fire 
middagsretter på lappene og legge dem 
opp ned på bordet. Det var også 
forhandling - skal de være snudd opp ned 

eller ikke? Han vil helst ha dem opp ned, 
og at de plasseres rundt omkring. Randi 
sier: «Lappene skal være opp ned, de skal 
flyttes på, men han vet hva som står på 
dem og hvor den enkelte lappen er, han 
har en fantastisk hukommelse». Å velge 
blant lappene blir altså det nye systemet 
hans, og etter hvert har han begynt å like 
dette systemet - et system som betyr at han 
blir mer fleksibel og får flere varierte retter 
å spise.

Marius trekker middagen på onsdagen, 
handler på torsdagen og lager middagen på 
fredagen. Han spiser halve porsjonen om 
fredagen og den siste halve porsjonen om 
søndagen. Faktisk har han byttet 

middagsrett to dager i uken. Randi og 
Jarle er enige om at det har blitt mer 
fleksibilitet. Marius har tatt systemet 
videre og utviklet det til sitt eget. 

Jarle og Randi trekker trådene tilbake til 
Thomas Owren og Sølvi Lindes begreper 
inviterende og insisterende praksis, og 
hevder å ha vært veldig inviterende og noe 
insisterende. Men det har aldri vært snakk 
om tvang. Jarle sier det viktigste 
evalueringskriteriet er jo hva Marius selv 
mener om de nye systemene? Randi svarer: 
«Han synes det er ganske greit, han godtar 
det og gjør det uten motstand. Det fine er 
at systemet kan utvikles, han kan velge alt 
mulig, det trenger ikke være mat. Han kan 
velge møbler, klær, alt. For hvis du spør 
ham, vi du ha en ny….? Så vil han si nei, 
det vil han ikke. Men her er det muligheter 
for å gi ham valg, vil du ha den eller den 
eller den? Rangeringssystemet er veldig 
bra, han liker det, han bruker det, og både 
han selv og vi er blitt klokere på hva som er 
viktig for ham».

Personalet rundt Marius melder tilbake 
at de opplever å gjøre en bra jobb. Han har 
fortsatt store utfordringer, men de er ikke 
lenger så opptatt av hvordan de tenker at et 
«vanlig liv» skal være. Det er enklere for 
Marius å være Marius i en verden hvor folk 
rundt ham respekterer ham og forstår ham 
(så godt de kan). Poenget er å ikke presse 
på med aktiviteter som han ikke setter pris 
på. Marius trenger «tid» til å være seg selv. 
•••Det fine er at systemet kan  

utvikles, han kan velge alt mulig,  
det trenger ikke være mat. Han  

kan velge møbler, klær, alt.

Etter hvert har de flere rigide  
systemer som Marius kan velge  
blant. Randi sier: «Med rigiditet  
skal rigiditet dempes på et vis». 
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Arbeid med nytt rundskriv  
til kapittel 9  i Helse- og omsorgstjenesteloven 

Krav til kompetanse 
ved bruk av tvang
Torill Vebenstad, Fylkesmannen i Hordaland

Tekst: Sølvi Linde

Det er kommet oss for øret at det nye rundskrivet kanskje 
blir klart i løpet av året. En av dem som deltar i arbeidet er 
Toril Vebenstad. Hun har hatt permisjon fra Fylkesmannen 
i et halvt år og jobbet hos Helsedirektoratet. Her ledet hun 
arbeidet med utredning av forholdet mellom utdannings-
kravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen i tjenester til 
personer med utviklingshemning. I tillegg har hun sittet 
i den eksterne referansegruppen som arbeider med revisjon 
av rundskrivet om bruk av tvang og makt etter kapittel 9 
i helse- og omsorgstjenesteloven. 

Revisjon av rundskrivet

Selvbestemmelse - til besvær?
SOR konferanse i Bergen 24. og 25. april 2014
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Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet å 
revidere rundskrivet til kapittel 9 i helse- 
og omsorgstjenesteloven. Juristene Ann 
Kristin Vassvik og Kjersti Hillestad Hof 
leder arbeidet. Med seg har de en ekstern 
referansegruppe som består av personer fra 
fylkesmennene, Jørn Kroken fra Hedmark 
og Torill Vebenstad fra Hordaland. Her er 
to representanter fra kommunene, Asbjørn 
Strømmen fra Trondheim kommune og 
Trine Eriksen fra Bærum. I tillegg er 
Helsetilsynet representert, nå ved Hege 
Millerud, og spesialisthelsetjenesten er 
representert ved Terje Gundhus fra Oslo 
Universitetssykehus. Også Karl Elling 
Ellingsen fra NAKU og Hedvig Ekberg 
som representant for NFU er med. 

Vebenstad har jobbet med regelverket 
om bruk av tvang og makt siden det trådte 
i kraft i 1999. Bakgrunnen for regelverket 
var et ønske om økt rettssikkerhet for 
personer med utviklingshemning. I tillegg 

til å forebygge og begrense bruk av tvang 
og makt, har reglene til formål å hindre at 
personer med utviklingshemning utsetter 
seg selv eller andre for vesentlig skade. Det 
er strenge materielle og prosessuelle vilkår 
for bruk av tvang. Det er krav til 
forebygging og utprøving av andre 
løsninger, krav til saksbehandling og 
overprøving. Det er krav til hvilken 

utdanning folk som er til stede skal ha, 
hvor mange de skal være og krav til bistand 
fra spesialisthelsetjenesten.

Rundskrivet fra 2004 har hatt en viktig 
misjon. Det er en veileder som er blitt 
brukt, forstått og har gjort at miljøp-
ersonell og ledere fikk et forhold til dette 
lovverket. Noen utfordringer har det 
likevel vært, og en av dem er at lovverket i 
hovedsak brukes av ikke-jurister, noe en 
kanskje ikke tok helt høyde for den gangen 
det ble ført i pennen. 

Toril Vebenstad

Vebenstad har jobbet med 
regelverket om bruk av tvang  

og makt siden det trådte  
i kraft i 1999. 

Rundskrivet fra 2004 har  
hatt en viktig misjon.
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De siste 10 årene har det skjedd viktige 
lovendringer som har betydning for dette 
feltet. Vi fikk helse- og omsorgs tjeneste-
loven i 2012. Pasient- og brukerrettig-
hetsloven kapittel 4 A som åpner for bruk 
av tvang for å hindre vesentlig helseskade 
er kommet, og vi har fått ny vergemålslov. 

I tillegg har lovverket om bruk av tvang 
ført til at både kommuner, fylkesmenn og 
spesialisthelsetjenesten har gjort seg en god 
del erfaringer. Det har ført til evaluerings-
rapporter: Nordlandsforskning la fram sin 
rapport i 2008 og Sintef la fram sin i 2011. 
Det har skjedd en god del innen forskning, 
innen fagutvikling og spesielt innen 
holdningsendring. 

Vebenstad hevder at: «Dette er ikke bare 
en lov om bruk av tvang, men et lovverk 
som har satt holdninger på dagsorden på 
en helt annen måte enn Ansvarsreformen 
gjorde. Endringene handlet blant annet 
om forståelse av utfordrende atferd, 
oppfølging av psykiske lidelser og sist, men 
ikke minst, nettopp dette med 
selvbestemmelse.»

Den eksterne referansegruppen skal 
komme med innspill til dem som fører det 
reviderte rundskrivet i pennen. 
Hovedtemaene i revisjonen er knyttet til 
fag, og da spesielt del 3 i det nåværende 
rundskrivet som omhandler kvalitetskrav i 
tjenestetilbudet til personer med 
utviklingshemning. I revisjonen ønsker en 
å tydeliggjøre, utdype og eksemplifisere 
kravene til forebygging og andre løsninger. 
Det er blant annet knyttet til seksualitet 
som grunnleggende behov, å forebygge og 
avdekke psykiske helseplager, avdekke 
eventuelle traumer og hindre 
retraumatisering, samt hvordan arbeide 
med kognitive ferdigheter og emosjons-
regulering. Rundskrivet vil ha en økt 
oppmerksomhet på personer med lett 
utviklingshemning, ulike utfordringer her 
og forholdet til lovens vilkår. Et av 
spørsmålene referansegruppen har stilt er 
om lovverket kan brukes for å hindre 
personer med utviklingshemning i å begå 
straffbare handlinger.

Når det gjelder jus er hovedtemaene i 
revisjonen formålsbestemmelsen, altså det 

De siste 10 årene har det skjedd  
viktige lovendringer som  

har betydning for dette feltet.

Dette er ikke bare en lov om bruk av 
tvang, men et lovverk som har satt 

holdninger på dagsorden

I revisjonen ønsker en å tydeliggjøre, 
utdype og eksemplifisere kravene til 

forebygging og andre løsninger. 

Et av spørsmålene referanse- 
gruppen har stilt er om lovverket  
kan brukes for å hindre personer  

med utviklingshemning i å begå 
straffbare handlinger.
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å hindre at personer utsetter seg selv eller 
andre for vesentlig skade, og forebygge og 
begrense bruken av tvang og makt. Det er 
knyttet opp til den subjektive delen av 
definisjonen av tvang, det å motsette seg. 
Hva er tvang og hva kan vi si er 
tilrettelegging? Vebenstad sier: «Vi har 

brukt veldig mye tid på å forsøke å 
konkretisere en nedre grense. Målet er å  
få et rundskriv som er klart og tydelig, 
men det er en vanskelig balansegang å 
skulle eksemplifisere merknadene til 
lovbestemmelsen. For det blir gjerne slik at 
en vil ha eksempler knyttet til spesifikke 
situasjoner, mens rundskrivet jo skal 
omfatte mange ulike situasjoner.» 

Virkeområdet er et annet hovedtema, og 
et stadig tilbakevendende spørsmål. 
Lovverkets virkeområdet i dag er knyttet 
til tjenester etter helse- og omsorgstjeneste-
loven og spesialisthelsetjenesteloven. 
Den kan gjelde på dagsenter, dersom en 
mottar tjenester der, men ikke på skole.  
Skolen tilhører en annen sektor og her 
gjelder andre lover. Spørsmålet vi jobber 
med nå er hva som er praktisk mulig å få 
til. Klarer vi å få gjort noe med dette? 
Det forutsetter også et samarbeid med 
andre direktorater for å se hvordan kan 
dette kan løses.

Det arbeides med materielle vilkår, 

vesentlig skade og type tiltak. Hva kan 
være vesentlig skade og hvilke interesser 
skal beskyttes? Hvordan står det i forhold 
til selvbestemmelse? De ulike formene for 
tiltak må utdypes, eksempelvis når det 
gjelder inngripende varslingssystemer: hva 
er å regne som inngripende?  

Så er det saksbehandlingen. Er kravene 
til saksbehandlingen, slik de står i dag, slik 
vi vil ha dem i fortsettelsen? Og kravene til 
gjennomføring: hva med rett til kvalifisert 
personell? Utdanningskravet? 
Utdanningssystemene våre har endret seg i 
løpet av årene lovverket har vært gjeldende. 
Hos fylkesmennene får de stadig spørsmål 
om hvordan ulike utdanninger svarer til 
kravet om kompetanse i regelverket. Det 
nye rundskrivet må nødvendigvis avklare 
denne type spørsmål. Utredningsarbeidet 
om kompetansekravet i kapittel 9 som 
Vebenstad leder er en forutsetning for at 
rundskrivet skal kunne avklare denne type 
spørsmål.  

Utredning om forholdet til 
kompetansekravet i kapittel 9 og 
kompetansesituasjonen i tjenestene
I Helsetilsynets årlige tilsynsmeldinger og 
de tidligere nevnte utredninger og 
evalueringer kommer det fram at 
kommunene har behov for dispensasjoner 
fra utdanningskravene i opp mot 90 % av 
vedtakene som overprøves. Dette tallet har 

Målet er å få et rundskriv som  
er klart og tydelig, men det er  

en vanskelig balansegang å skulle 
eksemplifisere merknadene til 

lovbestemmelsen. 

Hos fylkesmennene får de stadig 
spørsmål om hvordan ulike 

utdanninger svarer til kravet om 
kompetanse i regelverket. 

 OKTOBER  2014  – 69  



vært stabilt over flere år. På bakgrunn av 
dette ga Helse- og omsorgsdepartementet 
Helsedirektoratet i oppdrag å foreta en 
utredning. Mandatet omfattet å beskrive 
dagens situasjon og årsakene til denne, 
foreslå lokale, regionale og nasjonale tiltak 

for å forebygge bruk av tvang og redusere 
behovet for dispensasjoner der tvang er 
nødvendig. Utredningen skulle skje i 
samarbeid med blant annet Statens 
Helsetilsyn, Fylkesmennene, KS-
kommuner og habiliteringstjenestene for 
voksne.

For å foreta en reell analyse og foreslå 

tiltak for å redusere behovet for 
dispensasjoner var det nødvendig med 
kunnskap om hvilke faktiske forhold som 
ligger bak tallet på 90 %. Hva omfatter 
den enkelte dispensasjonsavgjørelse? Hvor 
mange tjenesteytere handler det om? Det 
er forskjell på om en søker om dispensasjon 
for alle som står i tjenesten, eller om en 
bare søker dispensasjon for noen få. Et 
annet spørsmål er, hvilken realkompetanse 

har de som det søkes om dispensasjon for? 
Og i neste omgang, hva slags type tiltak 
søkes det dispensasjon i forhold til? For 
gruppen som skulle utrede spørsmålene var 
det viktig å se på utvikling og tendenser 
over tid. 

I løpet av prosessen er det avholdt egne 
møter med Helsetilsynet som har bidratt 
med informasjon og erfaring fra tilsyn og 
med statistikker fra Fylkesmennenes 
rapporteringer. 

Det er gjennomført intervjuer med 
saksbehandlere hos Fylkesmennene fordi 
det er Fylkesmannen som overprøver 

kommunen sine vedtak, behandler 
dispensasjonssøknadene og fører stedlig 
tilsyn. Det innebærer at fylkesmennene 
sitter på omfattende informasjon, både om 
kompetansesituasjonen i kommunene og 
om arbeidet som kommunene gjør for å 
fylle utdanningskravene. Også ansatte i 
habiliteringstjenestene har vært 
informanter. De bistår kommunene 
med å finne andre løsninger, under 
gjennomføring og med evaluering av 
tiltak. De sitter derfor på ytterligere 
informasjon om hva kommunene gjør, 
også i de sakene det har endt opp uten 
bruk av tvang fordi en fant andre 
løsninger. Det er foretatt en gjennomgang 
av tidligere evalueringsrapporter der data 
over tvangsbruken som er innrapportert til 

 Hva omfatter den enkelte 
dispensasjonsavgjørelse?  

Hvor mange tjenesteytere handler  
det om?

Et annet spørsmål er, hvilken 
realkompetanse har de som det  

søkes om dispensasjon for?

For gruppen som skulle utrede 
spørsmålene var det viktig å se på 

utvikling og tendenser over tid. 
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Helsetilsynet fra Fylkesmannen er 
analysert. Og de har gjennomgått 
erfaringer ulike kommuner har gjort seg 
gjennom prosjekter, for eksempel med 
særlig ressurskrevende brukere. 

Hva ligger så bak den høye andelen med 
dispensasjoner? I rapporteringssystemet til 
helsetilsynet etterspørres det kun om det er 
gitt dispensasjon eller ikke i den enkelte 
sak og i det enkelte vedtaket. Om det søkes 
for en person eller femten personer 
etterspørres ikke. Heller ikke hvor mange 
som får dispensasjon. For noen år viser 
denne rapporteringen en høyere andel 
dispensasjoner enn vedtak.  Forklaringen 
er at i løpet av en vedtaksperiode kan det 
skje forandringer i tjenesten. Tjenesteytere 
kan slutte, det er ferieavvikling og det 
kommer nye tjenesteytere som ikke fyller 
kompetansekravene. Det kan gjøre at 
kommunen må sende en ny 
dispensasjonssøknad innen samme 
vedtaksperiode. Det medfører at dette 
tallet for hvor mange ganger det er gitt 
dispensasjon øker. Det har også skjedd 
endringer i hva som skal rapporteres, slik 
at tidligere rapporteringer ikke gir et riktig 
og tilstrekkelig bilde av den faktiske 
situasjonen. Alt i alt har dette materialet 
vært vanskelig å tolke.

Hva framkommer så i intervjuene med 
saksbehandlerne hos fylkesmennene, 

habiliteringstjenesten og KS-kommuner 
om personalsituasjonen ute i tjenestene i 
dag? Samlet kan en si at kompetanse-
situasjonen er blitt bedre i mange 
kommuner, men kommunene har vansker 
med å rekruttere personer med formell 
kompetanse, spesielt med høyskole-
utdanning. Tiltakene kommunene har 
iverksatt i rekrutteringsøyemed er blant 
annet å lyse ut stillinger jevnlig, heve 
lønnen og omgjøre ledige stillinger til 
miljøterapeutstillinger. Kommuner har 
gitt deltidsansatte høyere stillingsandeler, 
endret turnus, tatt i bruk alternative 
turnusordninger og prosjektorganisering. 
De forsøker å redusere antall ansatte, 
rullere på ansatte, eller omdisponere 
ansatte. 

Når det blir så vanskelig å rekruttere 

kompetent personell har mange 
kommuner satset på å heve kompetansen 
til egne ansatte. De har inngått samarbeid 
med utdanningsinstitusjoner, fått til egne 
klasser for helsefagarbeidere, eller fått til 
desentralisert vernepleierutdanning i 
samarbeid med andre kommuner og 
utdanningsinstitusjoner. På tross av dette 
er det ingen kommuner som fyller 
utdanningskravene i alle saker, men det 
har ført til positive endringer. Flere 
C-vedtak er uten søknad om dispen-
sasjoner i dag. Det søkes om dispensasjon 

I rapporteringssystemet til 
helsetilsynet etterspørres det  
kun om det er gitt dispensasjon  

eller ikke i den enkelte sak og i det 
enkelte vedtaket.

kommunene har vansker med å 
rekruttere personer med formell 

kompetanse, spesielt med 
høyskoleutdanning
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for færre tjenesteytere i forhold til 
B-vedtak, og søknadene omfatter flere som 
er under utdanning, enten til å bli 
helsefagarbeidere eller vernepleiere. Det at 
kommunene har gitt støtte og permisjon 
slik at egne ansatte blir utdannet til å fylle 
utdanningskravene har vist seg å ha best 
effekt.

Dersom en samler utfordringene kan en 
si følgende: Andelen dispensasjoner er høy, 

men tallet er ikke egnet til å trekke 
slutninger om hvordan kompetanse-
situasjonen i tjenestene er. Og når dette 
tallet brukes bør det brukes med 
varsomhet. Videre er det uklart hvordan 
noen helt sentrale deler av lovverket skal 
forstås. Eksempelvis: Hva er tvang? Hva er 
tilrettelegging? Hva er å regne som 
inngripende varslingssystemer? Hvordan 
praktisere dispensasjonsadgang og bruk av 
vilkår?  Og til slutt, det er et stort behov 
for personell med høyskoleutdanning. Som 
Vebenstad sier: «Ting tar tid, skal du 
utdanne ditt eget personell til å bli 
vernepleier, vil du måtte søke om 
dispensasjon for personen i fire år mens 
utdanningen pågår, men det nytter.»  •••

Det at kommunene har gitt støtte og 
permisjon slik at egne ansatte blir 

utdannet til å fylle utdanningskravene 
har vist seg å ha best effekt.

Foto: Scandinavian StockPhoto.
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Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med
psykisk utviklingshemming i kommunen.

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet.

AKERSHUS

Asker kommune
1372 ASKER...........................Tlf. 66 90 90 00
E-mail: asker.kommune@asker.kommune.no

www.asker.kommune.no

Enebakk kommune
1912 ENEBAKK.......................Tlf. 64 99 20 00
E-mail: postmottak@enebakk.kommune.no

www.enebakk.kommune.no

Ullensaker kommune
2051 JESSHEIM......................Tlf. 66 10 80 00
E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no

www.ullensaker.kommune.no

AUST-AGDER

Risør kommune
4952 RISØR............................Tlf. 37 14 96 00
E-mail: post@risor.kommune.no

www.risor.kommune.no

BUSKERUD

Gol kommune
Psykisk helsevern
3550 GOL....................Tlf. 32 07 86 50
E-post: postmottak@gol.kommune.no
www.gol.kommune.no

HEDMARK
Kongsvinger kommune
2226 KONGSVINGER...............Tlf. 62 80 80 00
E-mail: postmottak@kongsvinger.kommune.no

www.kongsvinger.no

MØRE  OG ROMSDAL
Kristiansund kommune
Dale Dagsenter
6501 KRISTIANSUND...............Tlf. 71 57 50 00
E-mail: postmottak@kristiansund.kommune.no

www.kristiansund.kommune.no

Sande kommune
6084 LARSNES.......................Tlf. 70 02 67 00
E-mail: sande.kommune@sande-mr.kommune.no

www.sande-mr.kommune.no

Vestnes kommune
6390 VESTNES.......................Tlf. 71 18 40 00
E-mail: postmottak@vestnes.kommune.no
www.vestnes.kommune.no

NORDLAND

Saltdal kommune
Pleie og Omsorg
8250 ROGNAN.................Tlf. 75 68 20 00
E-mail: postmottak@saltdal.kommune.no

www.saltdal.kommune.no

NORD-TRØNDELAG

Inderøy kommune
7670 INDERØY.................Tlf. 74 12 42 00
E-mail: postmottak@inderoy.kommune.no

www.inderoy.kommune.no

OPPLAND

Gran kommune
2770 JAREN....................Tlf. 61 33 84 00
E-mail: postmottak@gran.kommune.no

www.gran.kommune.no

ROGALAND

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

www.tysver.kommune.no

TROMS

Torsken kommune
9380 GRYLLEFJORD.........Tlf. 77 87 10 00
E-mail: postmottak@torsken.kommune.no

www.torsken.kommune.no

ØSTFOLD

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

www.hvaler.kommune.no

Hobøl kommune
1827 HOBØL...................Tlf. 69 92 44 33
E-mail: post@hobol.kommune.no

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

Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01

Bo og habiliteringssenter for barn og voksne
mennesker med utviklingshemminger.

Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01

www.nordreaasen.no

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60

Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00

www.harila.no

Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet
 Kirkev 166, 0450 OSLO  -  Tlf. 22 11 80 80

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00
www.dnvgl.com

NAV Hjelpemiddelsentral
Nordland

 8001 BODØ    -    Tlf. 75 42 67 00

Boveiledertjenesten
Løken

Klokkerudveien 3
1960 LØKEN

Tlf. 67 20 51 80

avd for vernepleierutdanninga
6402 MOLDE

Tlf. 71 21 40 00

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

Setra v 16 C, 0786 OSLO  -  Tlf. 22 70 34 50

Tromsø
kommune

ALFHEIM AKTIVITETSHUS
Alfheimveien 23, 9007 TROMSØ

Tlf. 77 60 51 92

Ullensaker
kommune

Rådhuset
2051 JESSHEIM
Tlf. 66 10 80 00

Norcem Brevik
3991 BREVIK

Tlf. 35 57 20 00

Byggmester
Madsen & Giseth

Rødsåsen 7
1389 HEGGEDAL
Tlf. 66 75 95 90

Skudenes & Aakra
Sparebank
 Åkraveien 1

4270 ÅKREHAMN
Tlf. 03 361

www.skudeaakra.no

Cecilie Thoresens v 11
1153 OSLO

Tlf. 23 16 76 50

Espa og Tangen
Taxi

2337 TANGEN
Tlf. 901 72 210

7820 SPILLUM
Tlf. 74 21 66 10

Johan R. Sunde AS
 6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Tollbug 2, 3187 HORTEN
Tlf. 33 08 64 00

Meland
Elektro AS
 Mjåtveitflaten 45
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 87 00
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Rica Hotel
Svolvær
 Lamholmen

8305 SVOLVÆR
Tlf. 76 07 22 22

Hellik Teigen A/S
Loesmov 1

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

Toten
Økonomitjenester AS

 Audheimgården
2850 LENA

Tlf. 61 14 13 30

Økonor
Ørland-Bjugn
 7129 BREKSTAD
Tlf. 72 51 54 00

Janssen
 Drammensveien 288

0283 OSLO
Tlf. 24 12 65 00

Jonny Skaug
& Sønn AS

 Bjørkely
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 928 26 558

Sentrumsv. 60
3550 GOL

Tlf. 32 07 90 00

Blå Bolig AS
 Sentrumsveien 4

8920 SØMNA
Tlf. 75 00 97 00

Hokksund
Båt og Camping

Stryken
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

Langbakken 9
1430 ÅS

Tlf. 64 97 23 00

Trønderbladet AS
Støren

7290 STØREN
Tlf. 72 87 83 70

Haglebu
Camping

 3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

Maskinentreprenør
Trygve Knutslid

 Leirbakkevegen 11
3825 LUNDE

Tlf. 991 51 858

Sweco Norge AS
avd Trondheim

Professor Brochs gate 2
 7030 TRONDHEIM

Tlf. 73 83 35 00

Graving Drenering
Ole Kristian Moen

Bjabergveien 208
1820 SPYDEBERG

Tlf. 415 42 220

Murmester
Ragnar Haugen

 Industriv. 11
1890 RAKKESTAD

Tlf. 69 22 22 38

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Trapperingen
Tre Trapp AS

 Åsveien 6
3475 SÆTRE

Tlf. 32 79 27 70
firmapost@tretrapp.no

Hallingdal
Renovasjon IKS

 Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Atrå
Handelslag SA

 Atråvegen 426
3656 ATRÅ

Tlf. 35 09 89 00

Ryghgata 6
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 23 68 80

Per Knudsen
Arkitektkontor AS

 Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

Bjørnstad
3060 SVELVIK
Tlf. 33 77 26 10

Hitra
videregående skole

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Vitengarden
 Kviavegen 99
4367 NÆRBØ

Tlf. 51 79 94 20

Olav Kyrres g. 17
7030 TRONDHEIM

Tlf. 06 800

Sonans Privat
Gymnas AS

avd. Kristiansand
Markensg. 21

4611 KRISTIANSAND
Tlf. 38 17 88 66

Centrum Bil DA
Nesvegen 2 B

4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Sikkelands
Regnskapskontor

 Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 08 60

Alveland
Bunader

 Meierigata 15
4340 BRYNE

Tlf. 51 48 75 15

Bilvarehuset
Anker AS
2302 HAMAR

Tlf. 62 58 53 50

Gausdal
Fysioterapi

 2653 VESTRE GAUSDAL
Tlf. 61 22 35 26

Interiørfaghuset
T Lund AS

Bjødnabeen 16, Forus
4031 STAVANGER

Tlf. 51 95 12 00

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Coop Mega
Fjellhamar
Haneborgv 91

1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 90 16 55

Røed
Fjellboring AS

 Linåkerveien 8
1930 AURSKOG
Tlf. 905 96 878
/ 63 86 36 43

Skibotn
Blikkenslager

Verksted
9142 SKIBOTN
Tlf. 913 82 945

Spar Nesna
 Skolevegen 35

8700 NESNA
Tlf. 75 05 61 81

Steinerbarnehagen
på Hedemarken

 Rudolf Steiners veg 42
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 89 05

Aannøfabrikken
Erikmarka 3

3060 LANGEVÅG
Tlf. 70 19 89 00

Tvete i Gågata AS
 St Marie g 97

1706 SARPSBORG
Tlf. 69 15 25 10

Røyken AS
Bølstadv. 28

3430 SPIKKESTAD
Tlf. 400 28 220

Rema 1000
Sandnessjøen

Nesset
8800 SANDNESSJØEN

Tlf. 75 04 01 30
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Foto: Kaja Owren.
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