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SOR er opptatt av at alle mennesker med utviklings hemning 
skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser, og et aktivt 
liv i fellesskap med andre.

Vi er opptatt av å sette utviklingshemmedes livs situasjon på 
dags orden og bidra til nødvendige forbedringer.

Er du også opptatt av det? Har du lyst å skrive? Formidling av 
kunnskap, erfaringer, meninger eller refl eksjoner om  eller av 
mennesker med  utviklingshemning publiseres i SOR Rapport og 
vi er alltid på  utkikk etter nye skribenter.

Dersom du ikke lenger ønsker å brenne inne med det du har på 
hjertet kan du henvende seg til redaktør Sølvi Linde, sli@hib.no



Nytt fra sekretariatet 

Risikoutsatte  
voksnes rettsvern
Risikoutsatte voksne er en stor gruppe mennesker med ulike 
former for funksjonsnedsettelse. 

Det kan være utviklingshemmede, mennesker med psykiske 
lidelser, demente eller rusmisbrukere. Det kan være pasienter 
som mottar hjemmetjenester, som bor på sykehjem eller andre 
institusjoner, men også de som har et hjelpebehov, men som 
av ulike grunner har takket nei til dette. 

Risikoutsatte voksne blir utsatt for fysiske, seksuelle, 
psykologiske, diskriminerende og institusjonelle overgrep. 
Norsk senter for menneskerettigheter publiserte en 
sjokkerende rapport i 2014, «Menneskerettigheter i norske 
sykehjem». Rapporten beskriver bl.a. omsorgssvikt og 
maktmisbruk. Avisene er fulle av historier om begåtte 
overgrep, men hvor systemene rundt offeret har sviktet. 
Dette kan vi ikke være bekjent av.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 
og Barne- ungdoms og familiedirektoratet har gjort en 
hederlig innsats på dette området, ved å lage retningslinjer 
for oppfølging av seksuelle overgrep begått mot utviklings-
hemmede.

Men, skal risikoutsatte voksnes rettsvern og menneske-
rettigheter virkelig bli tatt på alvor, uavhengig av diagnose, 
må flere departementer og landets kommuner mer på banen. 
Her trengs både bedre rutiner og nytt tankegods.

Ivare tagelse av rettsikkerheten til risikoutsatte voksne 
er ikke et lite avgrenset anliggende, det er noe som angår 
oss alle, enten som tjenesteytere, pårørende eller som 
risikoutsatt voksen selv. 
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Leder 01/15

19. november 2014 presenterte barne-, likestillings og 
inkluderingsminister, Solveig Horne, nye retningslinjer for 
hvordan håndtere overgrep, og mistanke om overgrep, mot 
personer med utviklingshemning. 

Bakgrunnen for de nye retningslinjene er at utviklings-
hemmede er sårbare og mer utsatt for overgrep generelt og 
seksuelle overgrep spesielt. Historien har også vist at svært få 
overgrepssaker blir anmeldt. Retningslinjene beskriver hvordan 
en skal gå fram ved mistanke om eller kjennskap til seksuelle 
overgrep. Det består av en plakat, retningslinjer og veileder til 
retningslinjene. Der er også laget en lettlest brosjyre som 
forteller hva overgrep er, at det er ulovlig og at en kan få hjelp. 
Se mer s. 44. 

I SOR, og naturlig nok blant alle andre som arbeider med 
å sette utviklingshemmedes situasjon på dagsorden, er en 
veldig glad for at disse retningslinjene er kommet på plass. 
Det inspirerer til å fortsette å arbeide for at risikoutsatte 
mennesker skal få den beskyttelsen de har behov for. For det 
er ikke bare seksuelle overgrep som er problematisk. 
Aftenbladets reportasjer om Kampen-saken viser en alvorlig 
systemsvikt i det offentlige hjelpeapparatet. De viser at 
hjelpeapparatet famler og kommer til kort når funksjonssvake, 
risikoutsatte mennesker trenger hjelp og beskyttelse, men ikke 
evner å be om eller takker nei til dette. 

Jarle Eknes og Trude Stenhammer i SOR har hatt viktige 
roller i arbeidet med retningslinjene som nå foreligger. 
De mener det bør etableres et varslings-, etterforsknings- og 
oppfølgingssystem for alle risikoutsatte voksne etter modell 
fra England. Systemet vil kunne utgjøre en stor forskjell for 
rettssikkerheten til risikoutsatte grupper, og omfatte langt 
fler enn bare utviklingshemmede. Diagnoseavhengige 
systemer er i seg selv uheldig da spørsmålet vil kunne dreie 
seg om en havner innenfor eller utenfor kriteriene, i stedet 
for at en vurderer sårbarheten og den risikofylte situasjonen 
i seg selv. ••• 

Sølvi  
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Dansekampen –  
Gøy på gulvet!
Tekst og foto: Sølvi Linde

Fredag 3. oktober 2014 arrangerte Bergen 
kommune dansekonkurranse på Scandic Bergen 
City hotell. Det ble et show stappfullt av 
danseglede, paljetter, glitter og stas, til stor 
begeistring for deltagere og tilskuere.

Dansegruppen Grease danser regndans i regnbyen Bergen.
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Dansekampen er et ledd i Bergen kom-
mune sin satsing på Friskliv som handler 
om livsstilsendringer. Etat for tjenester til 
utviklingshemmede har tidligere arrangert 
Kokkekamp (se Rapport nr. 1, 2014) der 
målet var å bevisstgjøre mennesker med 
utviklingshemming på sunn og næringsrik 
mat og, ikke minst, gleden ved å lage mat 
og spise sammen. Denne gangen var 
danse glede i fokus, det å danse seg ut av 
sofaen og oppdage gleden ved å være i 
bevegelse til musikk. Hele prosjektet er 
arrangert i samarbeid med kultur-
kontorene i Bergen kommune. 

Bergen kommune har knyttet til seg 
fem dyktige og erfarne instruktører som 
har arrangert kurs for fem dansegrupper 
ved ulike steder i kommunen. Det er stor 
forskjell på antall deltagere i danse-
gruppene og hvor lenge de har trent 
sammen. Bergen Vest dansegruppe har 
danset siden 2008 og består i dag av 
14 dansere og 7 assistenter, men alle 
gruppene har trent iherdig det siste halve 
året til akkurat denne dagen. På konkur-
ransedagen var de stolte, glade og ivrige 
etter å vise fram hva de hadde lært. 

Dommerpanelet bestod av Hilde 
Onarheim, Harm Christian Tolden, 
Olga Divakova og Beate Sandblåst. De gav 
positive og konstruktive tilbakemeldinger 
til dansegruppene etter at de var ferdige. 
Det ble delt ut medaljer og gruppene ble 
premiert for Beste lagånd, Beste show, 
Beste kostyme, Dansekampens over-
raskelse og Størst danseglede. Arrange-
mentet ble avsluttet med tre retters middag 
og dans for alle involverte. •••

Dansegruppen Gøy på Gulvet fra Åsane.
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Dansegruppen Gøy på gulvet fra Åsane viste oss polonese med innlagt vanskelighetsgrad.

Danseløvene danser sving. Legg merke til rockefoten.
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Bergen Vest Danseklubb avsluttet sin opptreden med en vakker stilfull engelsk vals.

Danserne i Bergen Vest Danseklubb venter spent på dommernes tilbakemelding
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En Danseløve. Dansegruppen Gøy på Gulvet kan mer enn å danse.  
Her får tilskuerne en smakebit på Elvis.

The Fantastic Jacksons med sine glitrende hansker vant premien for beste kostyme. 
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Øverst til venstre: Fagkonsulent Helene Myklebustad 
hadde den store æren å dele ut premier og medaljer.
Over: To elegante representanter fra dansegruppen  
Gøy på gulvet 
Til venstre: Så glad kan en bli når en vinner.
Under: Dommerpanelet bestod av Hilde Onarheim, 
Harm Christian Tolden, Olga Divakova og  
Beate Sandblåst.
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Teknologiens mulig
heter og begrens
ninger i helse og 
omsorgs sektoren
Tekst og foto: Jarle Eknes, stiftelsen SOR 
Intervju med Jon Sørgaard, Høgskolen i Sør-Trøndelag 
jon.sorgaard@hist.no 

Velferdsteknologi har lenge fått overraskende lite 
oppmerksomhet i helse- og sosialsektoren, men 
dette er i ferd med å snu, sier Jon Sørgaard ved 
Høgskolen i Sør-Trøndelag. Sørgaard er sosiolog og 
høgskolelektor ved Avdeling for helse- og sosialfag, 
seksjon Ergoterapiutdanning. Han har i en årrekke 
jobbet med samfunnsvitenskapelige og 
humanistiske studier av teknologiens betydning. 
– For meg dreier det seg om å være oppdatert om 
velferdsteknologi og utnytte mulighetene på en 
måte som er i tråd med helse- og sosialfaglige 
plattformer, sier Sørgaard.
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– Elektrisiteten har kommet for å bli, og 
det gjelder også velferdsteknologien, legger 
han til. Men det er overraskende hvor lite 
stuerent det er å snakke om teknologi og 
teknologiske løsninger når vi skal forholde 
oss til mennesker med helsemessige 
utfordringer. Eller med forskjellige former 
for nedsatt funksjonsevne. Men, litt 
spissformulert: hvor syk skal du bli før 
teknologien blir et fy-ord? Hvis vi tenker 
bredt på teknologibegrepet, bruker vi jo 
teknologi hele tiden. Vi er omgitt av 
teknologi. Jeg vil si at menneskelige 
samfunn bestandig har vært teknologiske 
samfunn. Vi har brukt teknologi på alle 
mulige slags nivåer og i alle mulige slags 
sammenhenger. Men nå er det større grad 
av bevissthet knyttet til teknologi ved 
utfordringer i helse- og sosialsektoren. 

– Hvor nyttig kan velferdsteknologi være?
– Teknologi og teknologiske løsninger kan 
brukes med veldig godt utbytte i helse- og 
sosialsektoren. Som den kan i alle andre 
sammenhenger. Men det er også viktig at 
vi får plassert teknologien inn i vår måte 
å tenke etikk, nytte og verdi. Har vi et 
smalt verdibegrep eller har vi et bredt? 
Er det nyttig for virksomheten? Er det 
nyttig i økonomisk forstand? Vi må være 
åpen for å diskutere dette, og ha brede 
perspektiver på velferdsteknologi.

– Det kan også ha sine betenkelige sider?
– Det er skummelt hvis IKT-bransjen uten 
innblanding skal få lov til å implementere 
sine informasjonsteknologiske løsninger. 
De har nyttig teknisk kompetanse på det 
de driver med, men når det skal være 
til hjelp for mennesker med spesielle 

utfordringer må de også samarbeide med 
andre med andre former for kompetanse. 
Man kan ikke stole på at teknologer og 
økonomer i IKT-bransjen skal kjenne alle 
perspektivene som er nødvendig. Så folk 
med helse- og sosialbakgrunn må også ta 
tak i dette.

– Hvilke grupper har blitt prioritert?
– En del er helt klart knyttet opp mot 
somatikk. Men mye av det som går på 
medisinsk teknologi er kanskje så spesiali-
sert at det ikke lenger hører hjemme under 

Jon Sørgaard, Høgskolen i Sør-Trøndelag.
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begrepet helse- eller velferdsteknologi. 
Vi skal være veldig åpne med hva slags ord 
vi setter foran bindestreken, altså før ordet 
teknologi. Velferdsteknologi er greit nok, 
det har med velferd å gjøre. Medisinsk 
teknologi er mer avgrenset, men veldig 
viktig for mange mennesker. Og så har 
vi kommunikasjonsteknologi, som dreier 

seg om hvordan vi kommuniserer med 
hverandre. 

Teknologien kan brukes på en slik måte 
at det åpner for visse typer løsninger og 
gir visse muligheter. Vi må huske på hva 
kommunikasjonsteknologien gjør. 
Et budskap blir brakt fram og tilbake, 
men du får ikke en klem gjennom en 
nettbasert kommunikasjonsløsning. 
Du får ikke den varme nærheten med 
andre mennesker, det må løses på en annen 
måte.

Og så har vi alt det som går på forflyt-
nings-teknologi; vi har transportteknologi, 
og vi har teknologi som forsterker mangel 
på muskelkraft. Som gjør oss i stand til å 
løfte mer. Vi kan gjøre flere eller andre 
aktiviteter fordi vi får kompensert for 
manglende muskelstyrke.

Og så har vi det som dreier seg om  
GPS-sporingssystemer, varslingssystemer 
og fallsensorer. Dette er jo kjempeviktig 
teknologi. Man kan rigge opp utstyr i en 
leilighet slik at det registrerer når en 
tjenestebruker ramler og blir liggende. 
Det er klart det gir noen fascinerende 
muligheter. GPS-sporingsteknologi kan 
vi jo kalle kontrollteknologi eller over-
våkningsteknologi, men vi kan også kalle 
det frihets-teknologi. I stedet for å ha 
fysiske sperrer for hvor man kan bevege seg 
eller ikke, har man muligheten til å følge 
med elektronisk. Man kan tenke seg at en 
bruker med GPS kan bevege seg friere enn 
ellers, fordi man vet at vedkommende vil 
kunne komme til rette på en enklere måte. 

Eldre mennesker uten spesielle 
helsemessige utfordringer har kanskje 
funnet ut at de på grunn av mobilen, som 
er en vanlig teknologi også for friske 
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mennesker, kan bruke hytta i femten år 
lenger av livet enn de ellers ville våget. 
Fordi de har en mulighet til å komme 
i kontakt med andre mennesker. De har 
en mulighet til å bli funnet i tide og få 
hjelp. Vi trenger ikke å slutte å bruke hytta 
når vi er 70 eller 75, vi kan bruke den til 
vi er 90, selv om vi for eksempel kan 
risikere å bli liggende med brukket bein. 

– Motivasjonen for å ta i bruk velferds
teknologi er noen ganger fundert på 
økonomiske perspektiver. Hva tenker 
du om det?
 – Motivasjonen til noen av beslutnings-
takerne er jo å spare penger. Motivasjonen 
til mange av firmaene som vil inn i feltet 
er å tjene penger. Det økonomiske aspektet 
er veldig til stede, men vi kan velge å si at 
vi vil stå for et annet perspektiv. Vår sektor 
bør stå for et annet perspektiv. Jeg synes 
det er helt greit at forskjellige teknologiske 
bransjer utvikler forslag til teknologiske 
løsninger, som er noe de ser for seg at de 
kan tjene penger på. Men i helse- og 
omsorgssektoren må motivasjonen aldri 
være økonomisk. Det bør heller dreie seg 
om å styrke kvaliteten på tjenestene. 
Praktiske teknologiske hjelpemidler vil i 
noen tilfeller gi den enkelte tjenestebruker 
mer frihet, da de ikke lenger vil være 
avhengig av at tjenesteytere kommer på 
bestemte tidspunkt. Men de som sitter 
med ansvaret for en anstrengt kommune-
økonomi kan være opptatt av å spare 
penger ved at de slipper å bruke personale 
som drar hjem til tjenestebrukere, enten 
det er somatisk syke, folk med funksjons-
nedsettelse, eller de har utviklings-
hemning. Det betyr ikke nødvendigvis at 

de bruker de samme ressursene til å styrke 
den sosiale kontakten. Noen må ta på seg 
rollen som vaktbikkje. Men potensielt vil 
mange av de tekniske løsningene kunne 
fungere i retning av å gi større frihet og 
selvstendighet. 

– Men du ser noen faresignaler?
– Jeg gjør det. Det sies at man i noen 
tekniske miljøer tenker strategisk og 
planlegger å flytte folk fra havbunnen til 
velferdssektoren: Folk som har jobbet med 
å utvikle kompetanse på robotteknologi, 
for eksempel til reparasjon av gassrør-
ledninger på havbunnen, rekrutteres til 
velferdsteknologifeltet med sin kompe-
tanse. Det er klart at det finnes kompe-
tanse der som kan brukes, men da skal du 
huske at de har bakgrunn fra oljeplattform, 
som nok kan ligge et godt stykke unna 
velferdssektorens etiske plattform. Men 
det er mulig å gå fra plattform til plattform 
og ha nytte av det.

– Du underviser studenter, den unge 
generasjonen nye tjenesteytere. Er de opptatt 
av temaet velferdstekno logi? Har inntrykk 
av at det er stor forskjell på hvor opptatt 
de kommende fagfolk og nåværende fagfolk 
er av velferdsteknologi?
– Studentene lurer i liten grad på om de 
bør være opptatt av velferdsteknologi. 
Jeg tror at de i stor grad tenker at teknologi 
er en del av hverdagen. Særlig kommuni-
ka sjonsteknologi tenker de på som en 
selvfølge. Vi som er eldre blir i større grad 
bekymret og synes ikke at det er helt 
stuerent å jobbe med teknologi opp mot 
det å jobbe med mennesker. Man kan 
godt si at det å jobbe med mennesker også 
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innebærer å jobbe med grensesnittet 
mellom mennesker og teknologi. Du må 
ha fokus på teknologi når du jobber med 
mennesker. Men mange vegrer seg mot 
det. De vil jobbe med mennesker, ikke 
med teknologi. Og vi påvirker jo studen-
tene også. Min generasjon trekker litt i den 
retningen. Det synes jeg er synd, for vi kan 
lett bli en bremsekloss i utviklingen. 
Når vi distanserer oss fra teknologien og 
prøver å være bremseklosser, vil andre 
krefter i samfunnet få større spillerom og 
kunne definere hvordan dette skal gjøres. 
Vi må passe på at vi er på banen. Jeg synes 
at vi er det i for liten grad. De unge tar 
teknologien i større grad som en selvfølge, 
men er ikke nødvendigvis flinkere enn 
oss til å reflektere rundt det. Jeg mener at 
det er den viktigste kompetansen vi kan 
overføre til dem når det gjelder velferds-
teknologi: bidra til å gjøre dem gode til 
å reflektere rundt temaet. Men ikke ta 
standpunkt for eller i mot. For teknologi 
kan være bra og det kan være negativt. 
Store, tunge aktører vil selvfølgelig bruke 
sin definisjonsmakt og definere hvordan 
det skal være. Og noen av de aktørene er 
mye, mye tyngre enn summen av alle 
helse- og sosialfagutdanninger i Norge. 
På et seminar med IKT-bransjen hevdet 
bransjefolk at velferdsteknologi er IKT. 
Det er kanskje å gå litt langt, men veldig 
mange velferdsteknologiske løsninger 
forutsetter gode og stabile nettverks-
løsninger. Gode bredbåndsløsninger som 
er pålitelige og stabile. Men det finnes 
også mange velferdsteknologiske løsninger 
som er helt uavhengige av det, og som ikke 
har noe med IKT å gjøre i det hele tatt. 
For øvrig er det ingen som tenker på 

veibygging som velferdsteknologi, i hvert 
fall ikke i utgangspunktet. Det er ingen 
som vil si at velferdsteknologi er vei-
bygging. Men hadde det ikke vært for 
veiene, hadde jo ikke for eksempel 
hjemmebaserte tjenester kommet fram. 
Og det er litt sånn med IKT også. Vi må 
tenke på at infrastrukturløsningene ikke 
nødvendigvis er velferdsteknologi, men at 
mange av dem er en forutsetning for at 
teknologien skal fungere. 

– Utviklingen går fort nå. Går den for fort? 
Klarer vi å implementere de gode løsningene 
som utvikles? 
– Det er mange prosjekter. Men når 
prosjektene avsluttes, er det ikke nødven-
digvis så veldig mye som blir nedfelt i varig 
praksis. Det er heller ikke nødvendigvis 
slik at man oppsummerer positive og 
negative erfaringer, og bruker de positive 
erfaringene til å gå videre. Det blir veldig 
mye isolerte prosjekter. Det er den ene 
siden av det. Den andre siden er jo at det 
foregår en veldig rask utvikling av enkelte 
typer teknologier. Og kanskje så raskt at vi 
er nødt til å reise noen varselflagg. Særlig 
gjelder det IKT-applikasjoner. Der utvikles 
det mye og raskt, og jeg opplever at det blir 
reflektert for lite over hva vi egentlig 
trenger og hvordan ting bør utformes. 
Det blir på en måte veldig design- og 
industristyrt. Det utvikles fort, men ingen 
vet hva vi egentlig skal bruke det til. 
På andre områder går det veldig langsomt, 
særlig når det gjelder basishjelpemidler. 
Det er ikke like interessant lenger. •••
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Hva sier  
lovverket 
om velferds
teknologi?
Tekst: Sølvi Linde

Kjersti Hillestad Hoff sier det ikke 
er bare i kommunene det jobbes med 
velferdsteknologi, også i Helsedirek-
toratet arbeides det aktivt for å få litt 
sving på sakene. Nasjonalt Velferds-
teknologi Program (NVP) skal sikre 
at velferds teknologi blir en integrert del 
av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene 
innen 2020. 
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Programmet har som formål å prøve ut 
velferdsteknologiske løsninger. Det gjøres 
gjennom å utvikle velferdsteknologiske 
løsninger, og å utvikle modeller for 
innføring og bruk av disse løsningene. 
Velferdsteknologiske løsninger forutsetter 
juridisk kunnskap om personvern og 
informasjonssikkerhet og kunnskap om 
teknologisk utstyr og teknologiske 
løsninger.

Mange kommuner er med og prøver ut 
velferdsteknologi i praksis. Helse-
direktoratet vil oppsummere og formidle 
erfaringene til kommuner som ikke har 
deltatt i velferdsteknologiprogrammet. 
Rundskrivet til helse og omsorgstjeneste-
lovens kapittel 9 er på høring. Det vil også 
omhandle regler om bruk av velferds-
teknologi og da overfor utviklings-
hemmede spesielt. 

De generelle reglene
Hillestad Hoff vil fokusere på reglene 
som regulerer kommunenes tildeling av 
tjenester og bruk av velferdsteknologi som 
ledd i tjenester både overfor utviklings-
hemmede og andre. Hun sier: 
«Utgangspunktet er at de vanlige reglene 
gjelder. Det er ikke skjedd mange 
lovendringer etter at en begynte å bruke 
velferdsteknologi.» 

Det dukker opp noen spesielle 

problemstillinger knyttet til bruken av 
velferdsteknologi, men utgangspunktet 
er at kommunene har ansvar for å sørge 
for nødvendige og forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester i. De har plikt til å 
tilby tjenester som gjør at brukerne og 
pasientene får helse- og omsorgstjenester 
i samsvar med individuelle behov. 
Kommunen må, her som ellers, kartlegge 
behov og vurdere hva som kan være en god 

måte å tilby tjenester på. Kommunene har 
et stort handlingsrom i forhold til hvor, 
hvordan og på hvilken måte de velger å 
tilby tjenestene. Her kan velferdsteknologi 
komme inn som en mulig løsning, som en 
faglig forsvarlig helse- og omsorgstjeneste 
i samsvar med brukerens/pasientens behov. 

Personvern er ofte trukket frem som 
en utfordring når det gjelder velferds-
teknologi. Dette fordi velferdsteknologien 
produserer og kanaliserer mye personlig 
informasjon. Hillestad Hoff presiserer 
samtidig at også datatilsynet er særdeles 
positive til bruk av velferdsteknologi når 
teknologien har brukerens behov i fokus 
og tenker personvern i løsningene.

De mer spesielle reglene
Dette er regler om inngrep, forhold der 
en bruker teknologi i tjenester til personer 
som ikke selv kan bestemme. Inngrep 
er når man griper inn i det enkelte 
menneskes rett til å bestemme over seg 

Velferdsteknologiske løsninger 
forutsetter juridisk kunnskap om 

personvern og informasjonssikkerhet 
og kunnskap om teknologisk utstyr 

og teknologiske løsninger.

Kommunene har et stort 
handlingsrom i forhold til hvor, 
hvordan og på hvilken måte de 

velger å tilby tjenestene.
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selv, i denne sammenhengen handler 
det om retten til å bestemme over 
opplysninger om seg selv. Det faktum 
at informasjonen skapes og eksisterer 
uten at man selv har kontroll på det er 
inngripende. Det er nødvendig, nyttig 

og viktig å lagre informasjon, men det 
må gjøres innenfor de rammene som 
er definert på forhånd. I tillegg må en 
ha løsninger for hvordan man håndterer 
informasjonen på en trygg måte. 
Det følger av legalitetsprinsippet og av 
grunnleggende menneskerettslige 
prinsipper som blant annet er nedfelt 

Foto: Katja Owren.

Det er nødvendig, nyttig og 
viktig å lagre informasjon, men det 

må gjøres innenfor de rammene som 
er definert på forhånd.

Det mest aktuelle 
rettsgrunnlaget er samtykke.
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i EMK artikkel 8 at det å samle og lagre 
personlig informasjon forutsetter retts-
grunnlag.

Det mest aktuelle rettsgrunnlaget 
er samtykke. Dersom den det gjelder gir 
samtykke kan informasjon om vedkom-
mende lagres. Den det gjelder kan også 
frasi seg retten til å bestemme over seg 
selv og informasjonen om seg selv. Det er 
greit så lenge den det gjelder velger det 
selv. For å kunne samtykke må man ha 
samtykkekompetanse. Det er en helse-
faglig vurdering, og i utgangspunktet noe 
helsepersonell, gjerne fastlegen, vurderer.

Det er ikke alt en kan samtykke til. 
Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 
gir rettsgrunnlag for bruk av tvang og 
makt overfor utviklingshemmede. Men en 
kan ikke samtykke til tvang. Dersom 
tvang skal brukes må vilkårene være 
oppfylt. Vi har Pasient- og brukerrettig-
hetsloven § 4-6 a, som kan hjemle bruk 
av tvang overfor personer uten samtykke-
kompetanse, og § 4a som gjelder helsehjelp 
for de pasientene som yter motstand. Men 
også her er det oppfyllelse av vilkårene og 
prosessreglene som er rettsgrunnlaget, ikke 
samtykke. 

Helse- og omsorgstjenestelovens 
kapittel 9
Helse - og omsorgstjenestelovens kapittel 9 
regulerer bruk av tvang og makt overfor 
utviklingshemmede. Det er et spesielt 
regelverk fordi det bare omfatter personer 
med diagnosen utviklingshemning og 
fordi definisjon på tvang og makt er en 
annerledes enn i andre tvangsregelverk. 
Etter kapittel 9 er tvang og makt først 
og fremst definert som tiltak tjeneste-

mottakeren motsetter seg. I tillegg 
omfattes også tiltak som er så inngripende 
at de uansett motstand skal regnes som 
tvang og makt. Det vil si at noe en person 
ikke motsetter seg likevel kan være å regne 
som tvang og makt. Det er først og fremst 
av rettssikkerhetshensyn overfor en gruppe 
at lovgiver har definert et behov for ekstra 
beskyttelse. Tiltak som innebærer tvang 
overfor personer med utviklingshemming 
skal ha strenge rammer. Det gjelder i 
forhold til hvordan beslutningen fattes, 
de særlige kravene til kompetanse og de 
strenge vilkårene for å kunne gjennomføre 
tiltaket. Rundskrivet til kapittel 9 er 
revidert og et nytt forslag har akkurat vært 
til høring hos fylkesmennene og i utvalgte 
kommuner, det forventes å være ferdig om 
ikke så lenge.

I kapittel 9 er det spesielt nevnt at 
inngripende varslingssystemet eller 
tekniske innretning for observasjon og 
overvåking alltid skal regnes som tvang 
og makt. Det vil si uavhengig av motstand. 
Ved tiltak som faller innenfor tvangs-
definisjonen av kapittel 9 må en fylle 

vilkårene og saksbehandlingsreglene. 
Samtykke kan ikke legges til grunn 
for inngripende varslingssystemer. 

Hillestad Hoff ønsker å understreke 
dette poenget: «Selv om personen vurderes 
til å ha samtykkekompetanse faller personen 
med utviklingshemming innenfor dette 
regelverket, og man må ha et vedtak.» 

Samtykke kan ikke legges 
til grunn for inngripende 

varslingssystemer.
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Dette reiser mange spørsmål om 
inngripende varslingssystemer. Hvilke 
varslingssystemet er å regne som 
inngripende? Hvilke varslingssystemer vil 
alltid være å regne som tvang og makt? 
Det er først og fremst teknologi som 
automatisk utløser signaler når du passerer 
en sensor. Det er varsel om bevegelsene 
dine, som noen andre mottar, uten at du 
selv er bevisst på det. Typiske eksempler 
er passeringsalarm, sengealarmer og 
fallalarmer. Det kan være observasjon eller 
overvåkning der en benytter ulike kamera-
løsninger, monitorer og babycall. Det er 
ikke alltid babycall vil være inngripende, 
men dersom en tenker at den skal en 
observasjonshensikt utover den normale 
bruken av babycall, vil den være det. 
Andre eksempler kan være lokalisering, 
at en bruker GPS eller geofence. 

Konsekvensen av at et varslingssystem 
regnes som inngripende er at det også 
vil falle innenfor definisjonen av tvang 
og makt. 

Brannalarmer og andre alarmer som en 
normalt installerer i et hjem faller åpenbart 
utenfor. Apper til bruk i opplæring vil ikke 
regnes som inngripende. Det samme 
gjelder alarmer eller brytere en trykker på 
selv, eller der varselsignalene går til en selv.

I Helsedirektoratet vurderte de behovet 
for å revidere rundskrivet også med tanke 

på varslingssystemer. Blant annet fordi en 
erfarte at teksten burde vært tydeligere. 
Slik det står i dag medfører det ofte tvil i 
kommunene om hva som er riktig praksis. 
Et eksempel kan være at tiltak ikke 
vurderes som inngripende, fordi 
hensiktene er så gode. Som eksempel på 
hva som kommer innenfor definisjonene 
av særlig inngripende tiltak, og hvor 
strenge krav som settes, viser Hillestad 
Hoff til et spørsmål om bruk av GPS på 
en ungdom i 13-14-årsalderen. 

Hillestad Hoff sier: «Det første en må 
spørre seg om er om dette omfattes av 
tvangsdefinisjonen i § 9.2? For de fleste vil en 
GPS være inngripende, og når det i tillegg 
står at inngripende varslingssystemer med 
tekniske innretning alltid skal regnes som 
tvang og makt tenker jeg at en GPS er mer 
inngripende enn et inngripende varslings
system. Hensikten med loven er også at den 
skal beskytte denne gruppen mot inngripende 
tiltak uavhengig av motstand. Altså omfattes 
en GPS av definisjonen.»

Den juridiske utfordringen her var 
at ungdommen selv, foreldrene, 
kommunen og Habiliteringstjenesten 
synes det var en god idé. De ønsket en 
GPS fordi det kunne gi ungdommen 
trygghet til å bevege seg ute alene, ikke 
så langt, kanskje bare fra skolen og hjem, 
men likevel en opplevelse av mestring. 

Konsekvensen av at et varslings- 
system regnes som inngripende 
er at det også vil falle innenfor 
definisjonen av tvang og makt.

Den juridiske utfordringen her var 
at ungdommen selv, foreldrene, 

kommunen og Habiliteringstjenesten 
synes det var en god idé.

18 – FEBRUAR  2015



Kunne man bruke samtykke fra foreldre, 
eller kunne man bruke samtykke fra 
personen selv, alle ville jo dette her? 
Samtidig var det noen som mente at et 
slikt varslingssystem var for inngripende, 
at det var i overkant av det som kan 
reguleres etter kapittel 9. I direktoratet 
mente de det måtte være mulig, men at 
en nok måtte ha et vedtak. 

For å kunne fatte et lovlig vedtak må 
vilkårene oppfylles. Et av vilkårene er at 
andre løsninger er prøvd. Det kan fravikes 
i særlige tilfeller, ikke av hensyn til 
økonomi, men av hensyn til personen selv. 
Så kanskje kunne det vært aktuelt her? 
Tiltaket må være faglig og etisk forsvarlig 
og da med vekt på hvor inngripende 
tiltaket er. Stikkordet er konkret vurdering 
i hvert enkelt tilfelle. En må være nøye på 
å beskrive formålet slik at en kan vurdere 
om tiltaket er nødvendig for formålet, som 
jo loven krever. En skal vurdere forholds-
messighet, hvor inngripende tiltaket er i 
forhold til formålet en ønsker å oppnå? 
Tiltaket må være nødvendig for å hindre 
eller begrense vesentlig skade, altså må 
det være en risiko involvert, en kan ikke 
sette i verk et tiltak for sikkerhets skyld. 
I tillegg er det grenser i kapittel 9 i forhold 
til hvilke situasjoner man kan bruke et 
tiltak som har elementer av tvang og makt. 
Det er bare i skadeavvergende nøds-
situasjoner, i planlagt skadeavverging 
i gjentatte nødssituasjoner eller for å dekke 
grunnleggende behov. 

Deretter kommer prosessvilkårene. 
Kravene til saksbehandlingen er strenge 
og går ut over de vanlige kravene i forvalt-
ningsloven. Det er krav til vedtakets 
innhold og hvem som skal fatte beslut-

ningen. Det er krav om at spesialisthelse-
tjenesten er involvert både i utforming av 
tiltaket, og at de uttaler seg før vedtaket 
fattes. Vedtaket skal overprøves av 
fylkesmannen, det vil si at tiltaket ikke 
kan iverksettes før fylkesmannen har 
godkjent vedtaket. Det er også spesielle 
krav til gjennomføring av tiltaket, for 
eksempel kompetansekrav og at to 
tjenesteytere skal være tilstede ved 
gjennomføring av tiltaket. Kravet om 
to tjenesteytere til stede er ikke et absolutt 
krav, den gjelder hvis tilstedeværelsen av 
tjenesteyterne ikke er til ugunst for 
tjeneste mottaker. Til slutt følger dokumen-
tasjonsplikt etter journalføringsforskriften, 
som vanligvis ikke gjelder i samme grad 
for tjenester som ikke er helsehjelp, men 
som likevel gjelder tiltak som er tvang og 
makt etter kapittel 9. 

Det er mulig å få godkjent et vedtak 
om bruk av GPS til bruk for denne 
ungdommen, eller generell bruk av 
inngripende teknologi i tjenestene til 
utviklingshemmede, men det er på ingen 
måte enkelt. 

Pasient og brukerrettighetslovens  
§ 4-6a
Dette er den nye bestemmelsen som 
trådte i kraft i fjor høst. Utgangspunktet 
var at mange ønsket å ta i bruk velferds-
teknologi, for eksempel GPS, men dersom 
personen hadde samtykkekompetanse og 
kunne uttrykke ønske om bruken, hadde 
en ingen hjemmel for å iverksette tiltaket. 
Det fantes allerede noen hjemler for bruk 
av velferdsteknologi, men de var knyttet 
til helsehjelp. Tiltak der en kunne bruke 
teknologi som supplement eller som 
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erstatning for praktisk bistand, praktisk 
tilsyn, eller personlig tilsyn, hadde man 
ingen hjemmel for å sette i verk.

§ 4-6a gjelder alle personer uten 
samtykkekompetanse som ikke er 
utviklingshemmet. Den kan gjelde 
personer med ervervet kognitiv svikt, 
typisk demens, men omfatter også andre 
som av ulike årsaker ikke har samtykke-
kompetanse. En forutsetning er at man 
har avgjort spørsmålet om samtykke-
kompetanse. Det er, som nevnt tidligere, 
en helsefaglig vurdering, og man må sikre 
at vurderingen er gjort forsvarlig. Det kan 
være en utfordring fordi samtykke-
kompetanse er noe som kan variere. 

En person kan ha samtykkekompetanse 
i perioder, og man kan ha samtykke-
kompetanse på noen områder, men ikke 
andre områder. Det er et krevende vilkår. 
Avgjørelsen om samtykkekompetanse skal 
være skriftlig og begrunnet, og pasienten 
selv og pårørende skal underrettes om 
mulig. 

Bestemmelsen gjelder for tekniske 
innretninger for varsling og lokalisering. 
Eksemplene som er nevnt i forarbeidene 

er typisk fallalarmer, bevegelsesalarmer, 
GPS, elektronisk armbånd og falldetektor 
med sporingsinformasjon. Det er 
meningen at regelen skal være tekno logi-
nøytral, slik at alle tekniske innretninger 
som har de samme formålene, eller kan 
brukes til de samme formålene, skal 
falle innenfor. Bestemmelsen gjelder 
som ledd i tiltak som brukes helse- og 
omsorgstjenester, både i spesialist-
helsetjenesten og i kommunen. Den 
regulerer forhold til offentlige tjeneste-
ytere, eller der tjenesten tildeles gjennom 
det offentlige, ikke forholdet mellom 
private. 

Hillestad Hoff sier: «Bestemmelsen i 
paragraf 46 har egentlig ikke så strenge 
vilkår, tiltaket skal beskytte personen selv, 
og det skal være i pasienten eller brukerens 
interesse. Kravet er selvfølgelig også faglig 
forsvarlighet, selv om det ikke står i 
lovteksten, så står det andre steder. Tiltaket 
må være mulig å gjennomføre og kommunen 
må gjøre konkrete vurderinger av trafikk
sikkerhet og omgivelsene ellers. Det er også 
viktig hvordan kommunen organiserer dette. 
Hvordan kan de ansatte respondere på en 
alarm som blir utløst? Hvor mye kan det 
haste? Ansatte må være nære hvis det er risiko 
for at vedkommende kan falle i elva for å 
si det sånn.»

§ 4-6a gjelder alle personer 
 uten samtykkekompetanse som 

ikke er utviklingshemmet.

En person kan ha samtykke- 
kompetanse i perioder, og man 
kan ha samtykke kompetanse 

på noen områder, men ikke 
 andre områder.

Det er meningen at regelen 
skal være teknologinøytral, slik at 

alle tekniske innretninger som 
har de samme formålene, eller 

kan brukes til de samme formålene, 
skal falle innenfor. 
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Bestemmelsen gjelder ikke dersom 
personen yter motstand. Ved motstand er 
et slikt tiltak å regne som tvang og det må 
fattes vedtak etter kapittel 4A. Denne 
bestemmelsen omfatter bare helsehjelp 
som er nødvendig for å hindre eller 
begrense vesentlig helseskade for pasienten 
eller brukeren. Her er det strengere vilkår 
og vedtaket skal sendes fylkesmannen. 

Direktoratet får ofte spørsmål knyttet 
til bruk av velferdsteknologi. Et vanlig 
spørsmål er hva slags tjeneste velferds-
teknologi er, hva skal den tildeles som. 
Hillestad Hoff sier at her må det gjøres 
en konkret vurdering av formålet med 
hjelpen, hvilken tjeneste ville en gitt 
hvis man ikke hadde brukt teknologi? 
Det samme svaret vil være i forhold til 
spørsmål om egenbetaling. Det er definert 
hva man kan ta egenbetaling for, og 

dersom en gir velferdsteknologi som 
alternativ til en tjeneste man kan ta 
egenbetaling for, så mener direktoratet 
det kan tas egenbetaling for dette. 

Hillestad Hoff oppfordrer alle til å ta 
kontakt dersom en støter på juridiske 
utfordringer. Hun sier: «Hvis vi får 
spørsmålene inn til oss kan vi prøve å hjelpe 
til med å prøve å løse flokene. Vi kan også 
bidra til å gjøre det kjent for alle både ved 
å legge det ut på nettet og i informasjonen 
som vi sender ut jevnlig.» •••

Se mer her:
http://helsedirektoratet.no/helse-og-
omsorgstjenester/omsorgstjenester/
velferdsteknologi/nasjonalt-
velferdsteknologiprogram-nvp/Sider/
default.aspx

Foto: Katja Owren.
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Målrettet miljøarbeid 
og velferdsteknologi
Om brukermedvirkning, mestring, 
rettsikkerhet, gevinstrealisering 
og spennende arbeidsplasser

Tekst: Sølvi Linde

Regionen Lister1 består av seks kommuner 2 i den 
vestre delen av Vest-Agder. Den har cirka 36 000 
innbyggere, ulikt fordelt mellom kommunene: de to 
minste har rundt 1 000 innbyggere, og de største har 
så vidt over 10 000. Lister som region er som mange 
andre utsatt for nedskjæring i økonomien, men de har 
i tillegg en del andre helse- og sosialrelaterte 
utfordringer. En av kommunene er å regne blant 
landets tre fattigste. Kommunene forventer en økning 
på 100 % av andelen eldre over 80 år de neste 10-15 
årene. En av kommunene er nummer tre på listen over 
antall kreftrammede i Norge og en annen har et av de 
høyeste antall MS rammede i Europa. 

1)  http://www.lister.no/
2)   http://www.sirdal.kommune.no/ , http://www.farsund.kommune.no/, http://www.flekkefjord.

kommune.no/ , http://www.haegebostad.kommune.no/ , http://www.kvinesdal.kommune.no/, 
http://www.lyngdal.kommune.no/, 
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Et blindspor
Ledelsen av helse- og omsorgstjenestene 
i regionen ser at den måten de i dag utfører 
tjenester på ikke er bærekraftig over tid. 
«Vi vil stå overfor en uoverkommelig 
oppgave dersom vi fortsetter i samme spor» 
sier Ronny Bjørnevåg, vernepleier og 
prosjektleder i RS Helsenettverk Lister. 
Regionen har to viktige satsingsområder: 
psykisk helse og rus, og velferdsteknologi 
og telemedisin. I denne sammenhengen 
vil velferdsteknologi være i fokus. De 
ansvarlige for helse- og omsorgstjenestene 
i regionen ser også at dersom de skal 
fortsette å gi tilbud om tjenester på samme 
måte som i dag vil de trenger svært mange 
mennesker, som koster penger regionen 
ikke har og heller ikke vil få. Bjørnevåg 
viser til statistikk3 som konkluderer med 
at dersom en fortsetter i samme spor vil 
en tredjedel av alle yrkesutøvere måtte være 
helsepersonell i 2050. Det innebærer at syv 
av ti av dagens ungdommer i Lister hvert 
år vil måtte velge helse- og omsorgsfag som 
sitt fremtidige yrke. I dag er det bare en av 
ti som velger det. Med en slik statistikk 
innebærer det også at det bare ville vært tre 
av ti igjen til å dekke andre oppgaver i 
samfunnet: yrker som brannfolk, 
rørleggere, politimenn, snekkere, osv. «Så 
matematikken er grei, vi kan ikke fortsette 
der hvor vi er i dag» sier Bjørnevåg. I Lister 
har en derfor vært opptatt av å jobbe med 
nye løsninger for å tilrettelegge omsorgs-
tjenesten på en annen måte, og gjøre dette 
til en del av de ordinære tjenestene. Men 
det kan være vanskelig å ta i bruk nye 

3)   http://www.lister.no/helse/helsenettverk/analyser-og-
statistikk

løsninger når en har lang erfaring i å yte 
tjenestene på tradisjonelle måter. 

Et godt eksempel på hvordan en kan 
vedlikeholde en praksis langt ut over det 
nødvendige er bruken av lapisdrypping på 
nyfødte barn. Lapis er en sterk syre som i 
dag brukes i helse og omsorgstjenesten til 
å svi bort dødt kjøtt. Praksisen startet i 
1884. På den tiden hadde veldig mange 
vordende mødre gonoré. Ved fødselen 
smittet gonoreen over på barnets øyne, noe 
som medførte en såkalt gonoreisk øye-
infeksjon som kan føre til blindhet. 
Lapisdråpene svidde den ytterste hinnen 
i øyet, og forebygget dermed sykdommen. 
Det var en smertefull prosess. Allerede på 

Det kan være vanskelig å ta i bruk 
nye løsninger når en har lang 
erfaring i å yte tjenestene på 

tradisjonelle måter. 

Memoplanner: Digital dagsplanstyring med mulighet  
for påkobling av annen velferdsteknologi.

 FEBRUAR  2015  – 23  



50 og 60-tallet var det mye diskusjon om 
man skulle fortsette denne praksisen. 
I Norge fortsatte vi å dryppe lapis i barns 
øyne fram til 1984. Det mest betenkelig 

med historien er at det siste kjente tilfellet 
av gonoreisk øyeinfeksjon var i 1902. 
Vi har hatt en praksis med å dryppe syre 
i barns øyne i 82 år etter siste registrerte 
tilfelle. Når vi først har begynt å gjøre 
det på en måte, så fortsetter vi med det. 
I Lister forsøker de å snu seg, tenke nytt og 
se på andre løsninger som finnes, altså 
oppdage og gjøre noe med «organisatorisk 
lapisdrypping».4 

4)  http://tidsskriftet.no/article/1368395/

Viktigheten av å erkjenne behovet 
Lister region organiserer mange ulike 
prosjekter: Lengre eget liv5, finansiert av 
Kommunal og moderniserings departe-
mentet, United 4 Health6 som er et  EU 
prosjekt, Trygghetspakken7 som er finansiert 
av Helsedirektoratet, Connect8, som er en 
del av Nordisk Ministerråds satsing og 
InnoBuild.eu 9 som er et EU-prosjekt, 
95 % finansiert av EU kommisjonen for 
å bygge verdens beste omsorgsboliger med 
velferdsteknologi. Med velferdsteknologi 
søker de å skape nye tjenester som gir økt 
kvalitet for den som mottar tjenestene, er 
bedre for pårørende og mer effektivt for 
kommunene. Slik at de kan prioritere de 
hendene de har og bruke dem der det er 
mest nødvendig og viktig.

«Markedet er fullt av løsninger» sier 
Bjørnevåg. «Det finnes robotrullatorer som 
tar deg dit du skal, roboter som holder deg 
med selskap, det finnes kroppssensorer som 
kan måle alle kroppsfunksjoner, 
bevegelsessensorer på alle bevegelser, mobile 
nettbrett og dingser og dangser». Bjørnevåg 
advarer mot å ta i bruk noe som helst før 
en vet med sikkerhet hva en har behov for: 

5)   http://www.lister.no/helse/helsenettverk/prosjekt/496-
lenger-i-eget-liv 

6)   http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-
telemedisin/670-telemedisinsk-kols-prosjekt-i-lister

7)   http://www.lister.no/helse/helsenettverk/prosjekt/
trygghetspakken

8)   http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-
telemedisin/666-lister-inn-i-et-nordisk-samarbeid

9)  www.innoBuild.eu 

Vi har hatt en praksis med å dryppe 
syre i barns øyne i 82 år etter siste 

registrerte tilfelle.

«Hvis vi skal legge penger og arbeid 
i noe, må vi sikre at det dekker det 

faktiske behovet hos noen».

Skype tv: Norsk telemedisin sin løsning for å gjøre alle 
TV’er om til plattform for video kommunikasjon.
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«Hvis vi skal legge penger og arbeid i noe, må 
vi sikre at det dekker det faktiske behovet hos 
noen». Bjørnevåg mener vi i dag gjør det 
motsatte: vi dekker behovet ved bruk av 
manuell arbeidskraft, uansett om det er 
hensiktsmessig eller ikke. Mange ansatte 
gjør ikke nødvendigvis tjenesten god. 
Hvis vi skal bruke teknologi, legger vi det på 
i etterkant og lar vi den ligge og flyte. Vi 
burde i stedet vurdere nøye hva som er 
nødvendig og sikre oss at løsningen løser det 
faktiske behovet. Da kan vi prioritere det vi 
har av helsepersonell til der andre løsninger 
ikke er tilstrekkelige eller hensiktsmessige.

Det viktigste er altså å vite hva som er 
behovet. Bjørnevåg spør om vi kjenner 
behovene til brukerne vi arbeider med, eller 
om vi bare tror vi at vi kjenner dem? 
Han bruker sine private erfaringer som 
eksempel: «Jeg har tre barn og rett som det 
er får de bursdagsinvitasjoner. I snitt ligger vi 
på rundt en i uken, i forrige uke hadde vi tre. 
Det er i utgangspunktet veldig hyggelig, men 
utfordringen er presangene. Det er som regel 
jeg som skal kjøpe dem og foreldre møtene har 
satt et tak på hvor mye de skal koste. Jeg synes 
det er nærmest umulig å finne en dings som jeg 
mener er brukende innenfor den rammen som 
er gitt. Jeg ender ofte opp med å kjøpe noe jeg 
tenker er bra, men som er en del dyrere enn 
hva rammen tilsier, og som jeg sier jeg fikk på 
salg. Men så ser jeg at når barnet pakker opp, 
legges leken til sides, og de løper og leker med 
noe annet. Ikke bare har jeg kjøpt noe som er 
dyrere og på en måte brutt lover og regler, men 
også kjøpt noe som ikke blir brukt. Så i fjor 
kom jeg i barne hagen og den minste hoppet av 
glede fordi hun har fått to bursdagsinvita
sjoner, mens jeg ble matt av tanken på å måtte 
kjøpe to nye gaver: hva i all verden skal jeg 

klare å klekke ut denne gangen? Men så 
kommer en av bursdagsjentene bort til 
datteren min og datteren min spør: hva ønsker 
du deg? Den andre jenta sier hun ønsket seg 
store kritt. Og vi dro rett til butikken og kjøpte 
store kritt, de kostet 19,90. Da hun pakket 
dem opp, ble hun så glad, for vi var de eneste 
som hadde kjøpt det hun faktisk ønsket seg. 
Og så gikk de ut og dekorerte hele gårds
plassen. Det er blitt min nye praksis, i forrige 
uke kjøpte jeg hoppetau til 21,90, jeg kjøpte 
hårstrikker og kam til 49,90 og prompepute til 
9,90. Hver gang har det vært en suksess 
og hver gang har det blitt tatt i bruk.»  

I Lister benytter de en beslutnings-
prosess i ni trinn, en kontinuerlig prosess 
rundt bruker og eventuelt pårørende, for å 
avklare hva som er viktig for den enkelte. 
På den måten ønsker de å skreddersy 
tjenestene rundt den enkelte.10 Et eksempel 
er en mann som har vært utsatt for en 
trafikkulykke og har store lammelser i hele 

10)  http://www.lister.no/661-hjelpemidler-til-demente

Smarthusstyring: Sensio og Eaton sitt system for 
å oppgradere alle hus til smarthusstandard med logikk 
og påkobling av velferdsteknologi.
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kroppen. Han ble spurt om hva som var 
viktig for ham. Svaret var at i nitten år 
hadde han sittet i en stol, og ved siden av 
ham satt en person han ikke kjente, men 
som måtte være der på grunn av hans 
sikkerhet. Han sier: «Om natten bruker de 
babycall for å overvåke meg, men jeg er ingen 
baby.» Han sa han ønsket å være alene. 
Han ble spurt hvordan han tenkte de 
kunne bevare hans sikkerhet. Han sa han 
kjente når anfallene kom og ønsket å varsle 
selv. Men han hadde ingen stemme og 
ingen måte han kunne bevege seg på slik 
at de kunne benytte en tradisjonell 
varslings metode. Det ble installert en 
spesialbygd bryter i rullestolen og i sengen 
hans. Med dem kan han med en liten 
bevegelse tilkalle hjelp. Da tiltaket ble 
evaluert i høst sa mannen at nå hadde han 
fått et nytt liv. Han er fremdeles lam, men 
han kan være alene når han ønsker det, og 
han kan tilkalle hjelp når han trenger det. 
Kommunen sparer penger og mannen har 
fått en livskvalitet han ikke hadde før. 

Motstand mot endringsprosesser
Alene er velferdsteknologi bare teknologi, 
men dersom det settes i en sammenheng 
kan det bli en del av målrettet miljøarbeid 
som kan gjøre hverdagen til en helt annen 

for innbyggerne. Man må se behovet i 
forhold til lovverk, vedtak og den kom-
petanse som finnes. Se det i sammenheng 
med hvordan organisasjonen er tilrettelagt 
og hvor og hvordan folk bor. Da kan 
velferdsteknologi være noe som, sammen 
med andre tjenester, gir den hjelpen 
brukeren har behov for.

KS og Helsedirektoratet har sammen 
laget et veikart med mål om å etablere 
praksis for implementering av velferds-
teknologi. I tillegg har Helsedirektoratet 
fått et oppdrag fra Helse og omsorgs-
departe mentet om utvikling og imple-
mentering av velferdsteknologi. Lenkene 
til nettsidene finnes på slutten av 
artikkelen. 

Ulike rapporter viser at endring ofte 
medfører motstand på ulike nivå i organi-
sasjonen. Bjørnevåg viser til en britisk 
forskningsrapport der det framgår at 90 % 
av alle organisatoriske endringer ikke gir 
gevinst eller effekt, fordi de ikke testes i 

Man må se behovet i forhold 
til lovverk, vedtak og den 
kom petanse som finnes.

Hvis den nye løsningen er enklere 
å bruke enn etablert praksis, øker 
sannsynligheten for at ny praksis 

blir en varig endring.

Robotvasker: En robot som vasker gulv  
med vann og såpe. 
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organisasjonen. Men det går an, og 
Bjørnevåg sitt første tips er at hvis den nye 
løsningen er enklere å bruke enn etablert 
praksis, øker sannsynligheten for at ny 
praksis blir en varig endring. Det er mange 
eksempler på det. Tidligere hørte vi på 
vinylplater, senere fikk vi kassetter som 
gjorde det enklere å gjøre opptak. 
Etterhvert gikk vi over til CD. Nå driver 
vi med streaming. Alt som er enklere er vi 
raske til å hoppe på, og da er kvalitet 
underordnet. Han sier: «Jeg har et 
speilreflekskamera, men tar jeg bilder med 
det? Nei, jeg bruker mobiltelefonen som jeg 
alltid har med meg. Jo enklere det er, jo 
enklere er det å etablere ny praksis.»

Men det er heller ikke alltid at det er 
nok. Når noe er nytt er det viktig å trekke 
inn de som er interessenter i endrings-
prosessen. Det kan være brukerne selv, 
deres pårørende eller ansatte. Hvordan 

opplever de at det fungerer, hva er viktig 
for dem? En slik prosess skaper eierskap 
og gjør det mye enklere å implementere 
teknologien. En kommune i Lister har 
tatt mål av seg til å bygge verdens beste 
omsorgsboliger. Til hjelp har de blant 
annet en ekspertgruppe hvor gjennom-
snittsalderen nå er 89 år og alle er 
pasienter. De har innsikt i hvordan det 
nye bygget skal være. Det gir muligheter 
for å hente ut gevinster. Deltagerne i 
ekspertgruppen beskriver nøye hvordan 
en situasjon fungerer i dag: Hva skjer for 
eksempel når en person trenger hjelp om 
natten. Hvordan henger ting sammen? 
Hvor kompleks er prosessen? Så legger 

En kommune i Lister har tatt mål 
av seg til å bygge verdens beste 

omsorgsboliger.

Organisering av alarmer: med trygghetsalarmen i sentrum kan velferdsteknologi skreddersys rundt den enkelte 
brukers behov og gi aktive og passive alarmer.
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Bjørnevåg og hans medarbeidere på nye 
og ulike løsninger og ser hva som skjer 
med prosessen, og da kan den ofte for-
enkles ganske betraktelig. Brukerne får et 
eierskap til endringen, de og opplever at de 
kan tjene noe på endringen, altså «what’s 
in it for me»-effekten. Det er en sterk og 
positiv effekt som har gjort at Lister har 
kunnet gjennomføre større endringer og 
hente ut mange flere gevinster.11 

11)   http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-
telemedisin/581-endringsgevinst

For å vise hva de har funnet som er nytt 
og nyttig har Lister satt opp to utstillings-
boliger: U2015 i Kvinesdal og U2015 i 
Lyngdal. Her viser de behovene som ble 
avdekket, løsningene de fant og ulike måter 
å implementere disse løsningene på.12  

Eksempler på nye og nyttige løsninger
Bjørnevågs oldemor Borghild satt i rulle-
stol og hadde psoriasis. Hun hadde bare 

12)   http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-
telemedisin/523-demo-boliger

Fra Utsikten i Kvinesdal, her ser vi utover Øyesletta. Foto: Mari Unhammer.
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hjemmehjelp annen hver uke, så det ble 
mye døde hudceller på stuegulvet. Når 
Bjørnevåg kom på besøk pleide han å ta 
kluten og tørke litt, men det syntes Borg-
hild var leit: Hun hadde i sin tid vært en 
dyktig husmor, og synes det var vanskelig 
å ikke klare å holde det rent selv. Bjørnevåg 
spurte om hun kunne tenke seg en robot-
støvsuger. Hun sa «huff og huff, en robot», 
men likevel var hun villig til å prøve. Da 
Bjørnevåg kom tilbake noen dager senere 
satt Borghild der, midt på gulvet i rulle-
stolen sin, smilte som en sol og sa: «Ronny, 
Ronny, kom hit, nå skal du høre. Før du 
kom i dag vasket jeg gulvet». Hun hadde 
trykket på knappen, fått den til å snurre 
og ta gulvet – og da var hun tilbake i 
sin gamle rolle, som den som holdt huset 

i orden. Et eksempel på hvordan velferds-
teknologi kan brukes til å opprettholde 
roller. 

En utviklingshemmet jente med en 
progressiv lidelse var også opptatt av å ha 
det rent og ryddig rundt seg. Hun ønsket 
å ha det rent, men hun mestret verken 
støvsugeren eller de andre rengjørings-
hjelpemidlene hun hadde. Hun var veldig 
misfornøyd og kranglet mye med de ansatte. 
Så da introduserte de en robot støvsuger for 
henne og. Hun trengte bare en kort intro-
duksjon, hun skjønte med en gang hva dette 
var. Hun og personalet slipper kranglingen, 
hun trenger mindre hjelp, og omsatt i 
kroner og øre er det 75 000 spart i året, 

men i forhold til omsetning i livskvalitet 
er det en betydelig endring.13 

I en artikkel i Fontene 2013 hadde de 
fokus på vaskehysteri i boliger til 
utviklingshemmede i Norge, Spørsmålet 
var: «Har du tatt helseutdanning for å 
vaske?». De brukte utstillingshuset i 
Lyngdal som eksempel på at det ikke 
burde være nødvendig.  Her er det i noen 
boliger innført robotstøvsuger i stedet for 
vask og de ser at flere boliger sparer fem til 
åtte timer i uken. Timene brukes nå til tid 
med brukerne, annet forefallende arbeid 
eller kompetanseheving for ansatte.  

Velferdsteknologi kan også fungere som 
trygghetsskapende tiltak. I Lister bodde en 
mann med kognitiv skade i egen leilighet. 
Han fungerte dårligere kognitivt om 
kvelden. Enkelte ganger når han gikk ut 
fant han ikke veien hjem, noe som gjorde 
han svært engstelig. Kommunen gav han 
tilbud om et nytt bosted, en institusjons-
plass, men det ønsket han ikke. Han fikk 
tilbud om å sove på fellesareal, det ville han 
heller ikke. Han fikk tilbud om natte vakt, 
men ønsket ikke at en fremmed person 
skulle være der sammen med ham hele 
natten. Det var først da de introdu serte en 
liten dings, en trådløs alarm på døra som 
varsler helse- og omsorgs tjenesten dersom 
han går ut om natten, at mannen ble 
tilfreds. En dings med et batteri som varer i 

13)   http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-telemedi-
sin/hverdagsteknologi/551-robot-gir-mestring-og-
forebygger-fall

Velferds teknologi kan brukes 
til å opprettholde roller. 

Velferdsteknologi kan også fungere 
som trygghetsskapende tiltak.
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ti år og som festes med fire skruer. En 
installasjon til under 10 000 kroner, som 
sparer kommunen for natte vakten, og som 
brukeren selv er veldig godt fornøyd med.14 

Et annet eksempel på trygghetsskapende 
tiltak er hos familien som har et medlem 
med utviklingshemning og begynnende 
demens.  Han er glad i å gå tur, men er 
begynt å få problemer med å finne veien 
hjem. Som et ledd i trygghetsskapende 
tiltak for både ham og familien har han 
fått GPS-sporing med toveis kommuni-
kasjon: Hvis han ikke vet hvor han er kan 
han trykke på en knapp og få kontakt med 
familien, og de kan følge med hvor han er. 

14)   http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-telemedi-
sin/hverdagsteknologi/687-doralarm

Det gir trygghet, sikkerhet og frihet og 
muliggjør at han fortsatt kan bo hjemme.

For mange kan bruk av nettbrett gi 
oversikt, trygghet og struktur. En bruker 
med utviklingshemning  har de siste årene 
bodd i en kommunal bolig med personale 
rundt seg døgnet rundt. Han mestrer godt 
å bruke et nettbrett. Gjennom det vet han 
hvem som kommer og går, hva som skal 
skje av aktiviteter og når, og hvordan han 
kan tilkalle hjelp. Personen selv sier at han 
klarer seg, at «alene er jeg bare meg». Det 
er skapt en mulighet for at han kan være 
alene når han ønsker det.15 

Bjørnevåg forteller også at i Lister har 
de gått fra mange sovende nattevakter til 
noen få våkne. De fanger opp og reagerer 
dersom ulike alarmer utløses. Det har gitt 
en vesentlig bedre tjeneste. 

For å få vite mer om velferdstekno lo-
giske løsninger i Lister kan en gå inn på 
regionens nettside. Her vil en også finne 
titalls filmer om velferdsteknologi, 
litteratur og lenker til ulike prosjektene 
som er i gang i regionen. •••

www.lister.no
Andre nyttige lenker er: 
http://helsedirektoratet.no/helse-og-
omsorgstjenester/omsorgstjenester/
velferdsteknologi/nasjonalt-
velferdsteknologiprogram-nvp/Sider/
default.aspx
http://www.ks.no/PageFiles/42622/
Veikart%20for%20innovasjon%20av%20
velferdsteknologi,%20rapport%20
juni%202013.pdf

15)   http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-telemedi-
sin/hverdagsteknologi/704-selvstendighet-med-apps

Ronny Bjørnevåg, vernepleier og prosjektleder  
i RS Helsenettverk Lister. Foto: Mikkel Eknes.
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En barndom  
med unike  
søsken
Heidi Bollingmo
www.aripe.no

Heidi Bollingmo har delt erfaringer og 
følelser i teksten om en barndom med 
unike søsken. Hun har beskrevet sin 
opplevelse av det å ha søsken med sykdom 
og nedsatt funksjonsevne. Gjennom 
poetiske beskrivelser inviterer hun leseren 
inn i barnets opplevelser av søsken-
kjærlighet, sjalusi, skyldfølelse og skam. 
Heidi Bollingmos tekst berører og gir 
grunnlag for refleksjon.

Aripe står for Arild og Per, Heidis brødre. 
Det er en aktivitetstjeneste for personer 
med utviklingshemming og personer i sorg. 
Se mer på http://www.aripe.no/
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Det er en reise gjennom en barndom fylt 
av glede, søskenkjærlighet, sorg og død. 
Jeg har opplevd at begge mine brødre 
døde, jeg var den eneste som vokste opp. 
Mine brødre led av en spesiell sykdom, 
som heter mucopolysakkaridoser Hunter. 
Det er en stoffskiftesykdom, som gjorde 
at immunforsvaret ble veldig svekket og de 
ble både psykisk og fysisk utviklings-
hemmet. Da jeg var 5 år mistet jeg lillebror 
med den lyse luggen. Året etter ble 
Peremann med den kobberfargede luggen 
født. Vi visste at Peremann ikke ville bli 
voksen, han ble 16 år. 

I beskrivelsen av denne spesielle barn-
dommen vil jeg prøve å gi dere innsyn i 
hvordan det var å leve under disse 
forholdene.  

En morgen oppdager jeg skogens 
vakre ramme, og myrenes svøpende kraft. 
I høstens flammende farger fanges jeg av 
drømmens virkelighet: Jeg ser meg selv stå 
i en hengemyr i skogen, og våger ikke ta 
innover meg følelsene mine. Jeg stenger 
følelsene ned i kjellerens mange mørke 
rom. Vinden tar med seg alt håp, og lar 
meg forbli i hengemyra. Jeg synker mer og 
mer ned i myrens avgrunn. Jeg føler meg 
fanget av myrens synkende kraft. Samtidig 
prøver jeg å hoppe på øyene i myrens 
landskap. De gir meg et trygt ståsted en 
liten stund, men ingen klarer å stoppe 
mine intense hopp. 

Jeg kjenner fortvilelsen, hjelpeløsheten, 
fortielsen og stillheten presser seg på som 
en våt drakt. 

Jeg finner trygghet i flukten, som er en 
rolle i vennekretsen. Det gir ikke rom for 
sårbarheten når man leker, da er det regler 
som gjelder. Det er enklere å følge disse 

oppleste reglene, enn å være fanget i et 
hjem med skygger. I min virkelighet er 
drømmer gode å ha, det hjelper meg 
gjennom det vanskelige. Myrullen står 
hvite, ærbødige og svaier vuggende 
melodier i vindens sus. De hvite hodene 
bøyer seg, og ubevisst bøyer jeg hodet selv. 
I høstens innramming skaper myra en 
gylden glød, som brenner seg mot 
himmelens tåkete port. Jeg ser elgens dype 
spor, og oppdager samtidig myras enorme 
dybde. Det får meg til å tenke på en dybde 
jeg ikke helt kan kontrollere. Solstråler 
presser seg gjennom morgenskodden og 
gir meg glimt av sterke, lysende diamanter. 
Jeg svøper meg inn i den magiske alve-
dansen i fluktens magiske maske, og 

Peremann 14 år.

 FEBRUAR  2015  – 33  



Forsiden på Heidi Bollingmos bok: Blinkende barndom malt av kunstneren Ingunn Fossland.
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danser meg vekk fra avgrunnen. Jeg hører 
bekkens glade og klukkende melodier 
i skogens paradiser. Det er som om henge-
myra deler av sitt beste fra sin avgrunn og 
gir til skogens skatter. Det gir meg håp og 
lengsel etter gode dager i melodiøse sam-
klanger fremover. I drømmens verden blir 
drømmen en sann virkelighet, som etter 
hvert synker inn i hjertet.

Jeg står på taket og kikker ned på alle 
barndommens etasjer som jeg har besteget. 
Det er trapper som er gått med en stor 
hastighet, men likevel oppdaget jeg små 
øyeblikk av lykke og varme. I alder av 
21 år står jeg på taket og ser utover livet, 
er det starten på begynnelsen eller slutt 
på slutten?  Det er som om tiden står stille, 
er frosset fast. Jeg skimter et stjerneskudd 
i det fjerne som forsvinner med lynets 
hastighet. Men lyset finnes selv i små 
glimt.

Hva om jeg trår feil i livet? Enn om 
redselen gjør sårbarheten til en svakhet, 
selv om jeg innerst inne vet det er en 
styrke. Min lillebror Peremann, med det 
kobberfargede håret, var ikke et offer, men 
stolt av å være den han var. Han skjulte 
aldri sine følelser. Han gjemte aldri sine 
hemmeligheter. Min kjære lillebror, som 
tillot seg å være der for meg, selv om jeg 
sviktet og trådde feil. En kjærlighet som 
ikke hadde noen forbehold. Den eksisterte 
bare.

Jeg ønsket av og til at Peremann ikke 
var annerledes, og jeg husker den dagen jeg 
prøvde å rette ut fingrene hans. Jeg bøyde 
han ned mot gulvet, og jeg visste han ble 
redd. Jeg ville ha en bror som var lik alle 
andre, ikke en bror som siklet, stadig var 
syk, snorket og hadde bøyd rygg hele 

Heidi og Arild.
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tiden. En lillebror med stor tunge, som 
ikke snakket rent, og som jeg måtte dra 
rundt på overalt. Jeg hatet maset til 
mamma om barnevakt. Jeg ville ikke høre, 
og jeg ville ikke passe ham. Han passet 
ikke inn, og hang alltid langt etter når vi 
lekte. Peremann tilga meg alltid, selv om 
jeg var teit og sviktet. Jeg skammet meg 
over min oppførsel, og gjemte tankene 

mine nede i kjellerens mange mørke rom. 
Krav, krav, og krav fra foreldre, ikke 

uttalte ord, men jeg måtte selvsagt prestere 
og bli best, for da måtte foreldrene mine 
bli stolte. Jeg ble syk også, selv om jeg ikke 
var syk. Da fikk jeg oppmerksomhet, og 
det var så godt. Jeg var sjalu på lillebror, 
men det kunne jeg ikke si. Man kan ikke 
være sjalu på en syk lillebror, eller en bror 

Heidi og Peremann.
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som var annerledes. Jeg gjemte følelsene i 
kjelleren, og løp fra plikter og lillebror. 

Jeg ville være som alle andre, være fri 
fra følelser som skyld. Det var ikke min 
skyld at jeg var den friske. Det var ikke 
min skyld at jeg ikke passet på lillebror 
med den lyse luggen. Ingen sa at det var 
min skyld, men jeg følte det. 

Når noe urettferdighet skjedde, så var 
jeg den store forsvareren, også for lillebror. 
Det var så sterkt et gen hos meg og jeg tok 
alltid den svakeste sitt parti. Jeg var flink, 
og hadde talent på det som var av interesse, 
men stoppet sjelden opp for å spørre meg 
selv om hva jeg egentlig ville. Jeg ble 
midtpunkt, og seilte i glansen av venner. 
Jeg mistet mitt NEI, for jeg ville så gjerne 
bli likt. Jeg kunne ikke være annerledes, 
når lillebroren min var det. Det var enklere 
å følge andre, enn å følge sin egen vei.

Den siste etasjen før taket skjer det som 
jeg i alle håpetider eller ventetider skulle ha 
forberedt meg på. Jeg går inn og tar farvel 
med lillebror med den kobberfargede 
luggen.

«Kjære lillebror. Du svarer ikke, du 
kjemper ikke lengre. Jeg får svar ved å se 
på deg, se ditt uttrykk, et uttrykk uten 
smerte, uten å måtte kjempe etter pusten. 
Det er en frihet fra fangenskapet. Det er 
et liv som du kjempet uten en sjanse til å 
vinne, selv med din styrke. Du viste meg 
veien til godhet og omsorg».

I kjelleren står jeg, og husker mange 
gode øyeblikk av glede og humor. De små 
øyeblikk av fred fra tankene om død, sorg. 
Øyeblikk der jeg klarte bare å være tilstede 
i takt med lillebror, som var en mester til å 
glede omgivelsene. Jeg skimter skjeve smil 
og sommerlykke, og glemmer gårsdagen 

smerte og skygge. I neste tanke får jeg 
problemer med å stå oppreist. Det er 
følelser av frykt og skam, som om jeg 
skammet meg over min Peremann. Jeg 
fryktet det som var annerledes i speilets 
speil, altså omverden. Jeg hatet meg selv for 
min feighet, for ikke bare å rope ut hvor 
stolt jeg egentlig var. Jeg skjelver.  Jeg møter 
skyldfølelsen. Skylden for ikke å ha passet 
bedre på lillebror med den lyse luggen. 
Skylden for ikke å våge å være hjemme i 
huset vårt. Jeg kan le, men ler ikke.

Jeg gråter, men skriker ikke.
Ingen forstår og ingen spør. 
Det var ingen som spurte hvordan det var 
å være meg, for de hørte bare min latter

Jeg er annerledes. Jeg er rik på styrke, og 
sårbarheten gjør meg sterkere. Livet er ikke 
svart hvitt, enten eller, det er her og nå. 
Jeg har fått tildelt et ekstra par briller for 
å gjøre hverdagen og livet bedre for de som 
er annerledes. Mangfoldet, det er livet. 
Det ekte livet. Jeg hadde funnet skatten i 
kjelleren, men klarer jeg å se verdien i den?

I sårbarhetens kraft gjemte jeg min 
sårhet bak min magiske maske, og overså 
den mange ganger når jeg egentlig burde 
lyttet til den. Så kommer sinne, for jeg var 
sint på mine foreldre som skånet meg for 
døden til lillebror med den lyse luggen. 
Jeg ble sint i et rebelsk tenåringsopprør, 
som ga meg enda større frihet. Foreldrene 
mine ga meg denne friheten.

Takk mine kjæreste brødre og foreldrene 
mine for alle gavene dere ga meg i vår korte 
og intense barndom. Den var en verdifull 
last for stegene i livet, og som voksen ser jeg 
verdien i annerledesheten. •••
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Ferie for alle
Tekst: Cato Brunvand Ellingsen
Vernepleier
Blogger på vernepleieren.com

Vet du hva? For bare noen uker tilbake bestilte 
jeg meg ferietur. Sammen med familie og 
venner. Jeg er en av dem som bare må ha sol og 
varme. Kanskje det er en skade fra min oppvekst 
i Bergen; jeg bare må ha det. Noen uker hvert år. 
Varme helt inntil beina. Sikker varme. Ikke slik 
varme som tilfeldigvis passerte her nord i år. Jeg 
må vite det, at jeg helt sikkert får sol. Derfor 
tilbringer jeg noen uker av 2015 i Spania. Camp 
Nou, la Rambla, Ribera del Duero. Sol. Ah.
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Ja, jeg vet. Det er skikkelig dyrt. Særlig 
siden jeg har kastet ryggsekken. Blitt 
bedagelig. Heldigvis har jeg en passe godt 
betalt jobb. Heldigvis trenger jeg ikke å 
tenke på andre enn meg og mine. 
Heldigvis…

Hadde jeg vært utviklingshemmet med 
en viss form for daglig bistandsbehov 
hadde jeg ikke hatt råd til å reise til Spania 
i 2015. Jeg hadde kanskje ikke hatt råd til 
en liten tur til mitt eget nabofylke, eller 
hjem til Bergen for den saks skyld. 
Mulighetene mine hadde vært sterkt 
begrenset. Mer begrenset enn de trenger 
å være. Enn de burde være. 

For mange av oss er det en selvfølge 
å kunne reise i løpet av sommeren. Hele 
80 % reiser på en lengre ferietur i løpet 
av året. Slik er det ikke for personer med 
utviklingshemning som trenger bistand 
for å kunne gjennomføre feriereiser. 
Mange av disse er helt avhengig av 
«snille» tjenesteytere, kollektive ordninger 
og/ eller å være rik for å kunne reise bort 
fra hjemstedet sitt. Det er store variasjoner 
mellom kommunene når det gjelder 
hvordan de tilrettelegger for at personer 
som trenger bistand i hverdagen skal 
kunne reise på ferieturer. Det er ikke 
uvanlig at en i tillegg til å betale reise og 
opphold for seg selv også må betale reise 
og opphold for tjenesteyterne som skal 
bistå under reisen. På toppen kommer de 
ekstra lønnskostnadene som påløper. 
Folk får en faktura tilsendt av egen 
kommune der de selv må betale lønn 
til kommunens ansatte. Er det virkelig 
slik vår velferdsstat skal fungere? 

I høst fikk jeg tilsendt kopi av en slik 
faktura pålydende 13 000 kroner for ekstra 

lønnsutgifter. Dette er altså kun lønns-
utgiftene. I tillegg kom selvsagt utgifter 
til reise- og opphold for tjenesteyterne. 
Alt sammen måtte tjenestebruker selv 
betale for å kunne reise på tur. På twitter 
melder andre om ekstrautgifter på 50 000 
kroner. Hadde du hatt råd til å reise på 
ferie om du måtte betale tyve, tredve eller 
førti tusen kroner ekstra?

Det er selvsagt ingen rettighet å kunne 
reise på ferie i løpet av året. Det er flere 
som av ulike grunner ikke kan dette. 
Samtidig er det slått fast gang på gang 
at både helsepolitikken og politikken for 
å fremme situasjonen til personer med 
funksjonsnedsettelse. De skal bygge 
ned samfunnsskapte barrierer og bidra 
til like muligheter til å leve liv i felleskap 
med andre. Også for dem som i ulik grad 
trenger bistand i hverdagen. Det finnes 
et eget rundskriv om aktiv omsorg. 
Flere meldinger til stortinget bygger på 
prinsippene om at folk skal kunne leve 

Cato Brunvand Ellingsen .
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selvstendige liv i tråd med egne verdier. 
Vi har tilsluttet oss internasjonale konven-
sjoner som legger grunnlaget for at det 
offentlige skal bistå til at folk med funk-
sjonsnedsettelse skal kunne leve aktive liv. 
Det hjelper dog ikke med muligheter på 
papiret når politikken ikke gjør muligheter 
til virkelighet.

De siste 15 årene har vi fått stortings-
meldinger og rapporter som peker på disse 
utfordringene. Uten at politikerne har 
gjort noe for å endre situasjonen. Mange 
får ikke mulighet til å reise, og ofte er det 
slik at de som får reise kun får gjort dette 
sammen med andre med bistandsbehov 
etter gitte betingelser som kommunen 
legger. Eksempelvis regler for hvor, når 
og med hvem. Jeg trodde dette var en 
politikk blå-blå politikere ville til livs. 
At de virkelig ville gjøre noe med de 
såkalte paternalistiske velferdstjenestene. 
At enkeltmenneskers frihet stod sterkt.

En åpenbar utfordring er at mange 
politikere ikke forstår problemstillingen. 
Ofte sammenlignes problemstillingen med 
grupper som på grunn av svak økonomi 
ikke har råd. I forbindelse med statsbud-
sjettet for en del år siden ble det blant 
annet konstatert at Sosial- og helsedirek-
toratet mener at «det vil være vanskelig å 
etablere en feriestøtteordning begrunnet 
i denne gruppens dårlige økonomi, fordi 
det også er andre økonomisk vanskelig-
stilte grupper i samfunnet som reiser 
mindre på ferie.»

Når skal egentlig politikere forstå at 
dette ikke handler om en gruppes dårlige 
økonomi, men om mennesker som får 
langt større kostnader enn andre på grunn 
av sin funksjonsnedsettelse? Når skal 

politikerne forstå at dette handler om 
de forpliktelsene vi har nedfelt i både 
nasjonalt og internasjonalt regelverk? Når 
skal politikere forstå at dette handler om 
å gjøre muligheter til virkelighet?

Temaet var riktignok i stortinget høsten 
2014. Representant for SV, Kirsti Bergstø 
utfordret helseministeren med det skrift-
lige spørsmålet om hvordan statsråden vil 
«sikre at også mennesker med bistands-
behov skal sikres rett til et aktivt fritids-
liv?» Med respekt å melde var svaret til 
Høie bare svada. Han henviser utelukk-
ende til rettighetsfestingen av brukerstyrt 
personlig assistanse som trådde i kraft i 
2015. Høie skriver blant annet at «bruker 
vil som arbeidsleder selv bestemme – 
innenfor rammen av vedtaket og reglene 
for arbeidslivet – hvilke oppgaver 
assistenten skal utføre og når det skal skje.» 
Problemene med dette er åpenbare:
1)  Skal man måtte ha BPA for å være  

sikret aktiv fritid?
2)  Har man først BPA, vil «rammen av 

vedtaket» virkelig strekke til de 
utgiftene en ferietur innebærer?

3)  Er det reell valgfrihet å kunne velge 
å ta med seg assistenter på ferietur 
om det innebærer at du ikke får hjelp til 
å lage mat resten av året?

Jeg er stor tilhenger av BPA, men det er 
selvsagt ikke løsningen på alle utford-
ringer. Det kan se ut for at dagens 
regjering har like stor tro på BPA som 
mirakelkur som den forrige hadde på 
kommunenes evne til å prioritere denne 
gruppen av befolkningen. Ja, for den rød- 
grønne regjeringen gjorde heller ingenting 
for å bedre forholdene på dette området. 
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Høsten 2014 tok jeg også kontakt med 
likestillings- og diskrimineringsombudet. 
Både ulikhetene mellom kommunene, 
men særlig de manglende mulighetene for 
denne gruppen må da nærme seg et 
diskrimineringsspørsmål, undret jeg. 
I svaret fra ombudet stiller de seg tvilende 
til at det er diskriminering, men skriver 
også at «Ombudet har likevel ikke noe 
problem med å se det uheldige i dette.» 
De vurderte særlig ulikebehandlingen 
mellom kommunene i sitt svar. 

Vel, det er på tide å børste støv av SOR 
sin gamle kampsak. Muligheter til å reise 
på ferie også for utviklingshemmede. 
Som alle oss andre. Da må også vi fagfolk 
si i fra. Si i fra at det ikke er greit at enkelt-
personer må betale lønnen til tjeneste-
yterne for å kunne få gjøre det samme som 
80 % av befolkningen. Si i fra at formåls-
paragrafen til helse- og omsorgstjeneste-
loven også gjelder på dette området: «sikre 
at den enkelte får mulighet til å leve og bo 
selvstendig og til å ha en aktiv og menings-
fylt tilværelse i fellesskap med andre». Jeg 
kan ikke se at personer med utviklings-
hemning skulle ha mindre ønske om et 
vidt spekter av feriereisemuligheter enn 
det flesteparten av oss andre skulle ønske.

Jeg mener at den eneste måten vi kan 
få en tilfredsstillende ordning på dette 
området er statlig styring. Enten gjennom 
forpliktende retningslinjer for kommunene 
eller tilskuddsordninger som dekker 
tjenesteyteres kostnader. Det er ikke 
holdbart at folk som trenger bistand på 
ferie må betale tjenesteytingen selv og det 
er heller ikke holdbart med de store 
forskjellene kommunene i mellom. •••

Ferie.  Illustrasjonsfoto: Scandinavian StockPhoto.
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Helgeseter
Tekst: Jarle Eknes, jarle.eknes@gmail.com  
Intervju med Geir Legreid, geir@helgeseter.no 

I idylliske omgivelser i Bergen finner vi 
Helgeseter, en antroposofisk virksomhet 
som gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, 
fritid- og kulturopplevelser for mennesker 
med utviklingshemning. Her bor og lever 
30 personer med utviklingshemning på en 
litt annen måte enn det mange andre med 
utviklingshemning gjør.
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Vi har tatt turen til Stiftelsen Virksomheten 
Helgeseter, for en omvisning og prat med 
daglig leder Geir Legreid. Stedet ligger 
landlig og litt avsides til. Man kan ikke 
rusle ned til byens cafeer. Men det er kort 
vei til stedets eget bakeri, til dukkeverk-
stedet, toveverkstedet, gårdshuset med alle 
dyrene, lokale kulturtilbud og en natur som 
for mange av oss gir en egen ro.

Bergen kommune kjøper tilbud til 30 
personer som bor og stort sett også jobber 
ved Helgeseter, betjent av rundt 80 årsverk.

– Dere profilerer Helgeseter som en helse
pedagogisk og sosialterapeutisk virksomhet. 
Hva betyr det? Hva innebærer det i praksis?
– Dette er betegnelser for vår faglige 
tilnærming. Tradisjonelt har vernepleie 
vært en naturlig utdanning å vurdere når 
man vil jobbe for personer med utvik-

lingshemning. Men de antroposofiske 
stedene i Norge har vært opptatt av et 
steinerpedagogisk og antroposofisk 
grunnsyn, og da var det som kalles 
Helsepedagogisk og sosialterapeutisk 
seminar et alternativ tidligere. Helse-
pedagogikk dekker barndom og ung-
domstiden. Deretter overtar det sosial-
terapeu tiske. Så egentlig er vi i dag en 
sosialterapeutisk virksomhet, ettersom 
vi ikke lenger har barn og ungdom her. 
De siste årene er seminaret erstattet med 
et fireårig BA-program ved Rudolf 
Steinerhøyskolen i Oslo som ender i 
tittelen sosialpedagog. Denne utdanningen 
er litt mer allmenn enn for eksempel en 
vernepleierutdanning, og har koblinger 
både mot norsk vernepleierutdanning, 
den danske sosialpedagogutdanningen, 
og de antroposofiske seminarene. 

Geir Legreid, daglig leder ved Helgeseter. Foto Jarle Eknes.
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– I år har det også feiret 60 års jubileum. 
Hva er de største forandringene som har 
skjedd på Helgeseter?
- Helgeseter startet som barnehjem. Det 
sier seg selv at det har vært en veldig stor 
endring. De fleste som flyttet hit har blitt 
værende, og virksomheten har dermed 
måtte utvikle seg med beboernes skiftende 
livsfaser. Den første tiden var vi nødven-
dig vis spesialister på barn. Deretter ble vi 
veldig god på ungdom og ungdomsarbeid. 
Fra første dag hadde vi også skole her, og 
det varte helt til 1987. I dag er vi gode på 
å gi tilbud til eldre voksne mennesker, også 
beboere som har store fysiske funksjons-
hemminger. Stort pleiebehov var en 
erfaring Helgeseters tidligste medarbeidere 
fikk i fanget allerede i starten, og det har 
bidratt til mye kompetanse som vi har 
nytte av når nå mange av beboerne er blitt 
gamle. I dag er ca. en tredjedel av de som 
bor her avhengige av rullestol. Det sier litt 
om de behovene blant de som bor her. 

– En del av de som bor ved Helgeseter har 
bodd her i 60 år. Når noen faller fra og det 
blir ledige plasser, hvem tenker dere at 
tilbudet vil passe for da? Hvem vil dere prøve 
å rekruttere til ledige plasser? Unge folk, 
rullestolbrukere, eller spiller det ingen rolle? 
– Vi har lang erfaring med å dekke behov 
hos mennesker som har store fysiske 
funksjonshandicap i kombinasjon med 
utviklingshemming. Men det blir nok 
naturlig ganske mange ledige plasser de 
neste 10-15 årene, og da forventer vi at det 
blir mer fokus på ungdomsarbeid. Vi har 
startet opp et prosjekt som vi kaller for 
Veien videre. Unge menneskene som har 
utviklingshemming og som skal inn i et 

arbeidsliv eller en vernet bedrift kan trenge 
ekstra oppfølging i overgangen mellom 
videregående skole og arbeidslivet. 
De trenger en lengre modningsperiode. 
De  ntroposofiske miljøene i Norge har 
hatt fokus på dette i flere år. Vi rehabili-
terte for noen år siden et av de gamle 
gårdshusene, og etablerte da en liten 
gruppe med tre unge mennesker. To av 
dem bodde hjemme på den tiden. 
Vi oppnådde gode resultater, og både 
ungdommene, deres pårørende og vi var 
svært fornøyde. Sånn sett skal vi kunne gi 
et bra tilbud gjennom hele voksenlivet.

– Tror dere at kommunen ønsker å kjøpe 
flere plasser hos dere, og fylle opp de plassene 
som blir ledige etterhvert?
– Det tror vi. Om pårørende ikke ønsker 
at deres voksne barn skal flytte hit, kjøper 
kommunen neppe plasser. Men vi opplever 
fortsatt stor interesse fra folk som ønsker 
å bo på en plass som Helgeseter. Senest før 
helgen var det en som var i kontakt med 
meg. Han hadde et barnebarn som ikke 
skulle flytte ut av foreldrehjemmet før om 
14 år, men lurte på om de allerede nå 
kunne sette seg på en venteliste for tilbud 
her. Da tenker man langsiktig. Denne 
typen botilbud virker veldig attraktive for 
noen, mens andre vil synes det ligger for 
langt borte fra bysentrum, og at det for lite 
integrert i et normalt nabolag. Men for 
noen passer det helt perfekt.

– Men dere skal uansett ikke gi et tilbud til 
absolutt alle?
– Vi kan jo ikke det. Det klarer ikke 
Bergen kommune heller. Men om noen 
av de kommunen ikke klarer å finne gode 
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nok tilbud til i egne tiltak heller vil bo på 
en plass som denne, må jo alle være 
fornøyd. 

– Mange uttrykker begeistring for Helgeseter, 
men opplever dere også negative reaksjoner 
på at så mange med utviklingshemming er 
samlet på et sted? Får dere reaksjoner på at 
det minner om institusjon? 
– Nei, vi gjør ikke det. Det eneste er når 
jeg leser at NFU uttaler seg om omsorgs-
gettoer og den type ting. Da dreier det 

seg om kritikk som også rammer oss på 
system nivå, knyttet til prinsipper. Når 
politikere eller embetsverket kommer hit 
opplever jeg aldri motstand. Stort sett er 
de veldig begeistret. Når folk ser hvilken 
kvalitet vi tilbyr og opplever å treffe 
fornøyde beboere og arbeidstakere, er det 
utslagsgivende for hva de tenker om 
Helgeseter. Og jeg håper at i hvert fall ikke 
fagmiljøene stigmatiserer tilbudene på 
størrelse alene, men heller vurderer 
kvaliteten i innholdet. Man kan godt ha 

Det eldste huset på Helgeseter, i dag administrasjon- og kulturbygg. Foto: Sølvi Linde.
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bofellesskap eller en leilighet integrert i et 
nabolag, men det garanterer ikke trivsel av 
den grunn. Det er innholdet som teller. 

– Hvordan har ulike ideologiske strømninger 
sånn generelt i samfunnet påvirket deres 
måte å jobbe på? 
– Jeg forstår en del av kritikken som 
fremmes av interesseorganisasjonene. Når 

enkelte kommuner vurderer å samle 
botilbud for 30-40 mennesker i ett bygg, 
er måten de gjør det på ofte ikke godt nok 
gjennomtenkt. Men hvis man virkelig 
satser på slike steder kan man få til noe 
mer enn det som på papiret ser ut som 
rasjonell, økonomisk og kald tenkning. 
Men ingen i det antroposofiske miljøet i 
Norge ville gått inn og organisert et 

Det er fredelig på Helgeseter en tidlig høstmorgen. Foto: Sølvi Linde.
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botilbud på den måten. Vi har en annen 
tenkning. Du vil finne sammenheng 
mellom ideologien vår og hvor vi etablerer 
oss. Naturlige omgivelser har veldig mye 
å si, vi sørger alltid for å ha naturen tett 
på oss. Det skal være en dynamikk i 
hvordan husene er plassert. Og det skal 
være bevisste valg om de sosiale rom, hvor 
plassering av fellesarealer og leiligheter 
henger sammen. Alt er veldig 
gjennomtenkt. 

Da HVPU-reformen trådte i kraft 
jobbet jeg et sted hvor det var så vidt vi fikk 
lov å bygge to samlokaliserte bofellesskap 
med fire leiligheter i hvert hus. Det var 
sterke ideologiske føringene på den tiden, 
men Husbanken gikk til slutt med på det. I 
dag er det nesten ingen som reagerer på noe 
tilsvarende. Jeg synes det er bra at reglene 
praktiseres mer fleksibelt, men tror det 
viktigste er at man virkelig tenker gjennom 
hvordan man skal drive disse tilbudene, 
ikke først og fremst hvordan man skal huse 
en gruppe med spesielle behov. Man kan 
komme veldig langt i den enkelte 
kommune hvis tilbudet gror fram i dialog 
mellom beboernes pårørende, de som skal 
yte tjenester der, og politikere og 
byråkratene på lokalplan. Men det må være 
tillit, tydelighet og felles ambisjoner. Vi har 
klare mål for vår virk somhet. Det 
innebærer å gi et helhets tilbud etter et 
tydelig verdigrunnlag, hvor alle 
medarbeidergruppene har gitt sine innspill.

Strømningene i samfunnet påvirker 
også oss, men jeg tror at det som kommer 
til å ha størst innflytelse, er hvilken bagasje 
de nye mennesker som flytter inn her har 
med seg. Unge mennesker i dag har vokst 
opp med en helt annen kultur. En helt 

annen mediehverdag. En helt annen 
dannelse enn de som kom hit for mange 
tiår siden. Siden vi startet som et barne-
hjem kunne vi på en måte gi en dannelse 
og oppdragelse fra de var barn. Og slik 
skal det jo ikke være i dag. Men det blir 
kjempespennende å se. Kanskje treffer ikke 
verdiene våre dagens ungdommer like 
godt. Vi legger jo også stor vekt på kunst 
og kultur her oppe. Så langt har det passet 
veldig bra for de som har flyttet inn her 
de siste årene. Men er det attraktivt for alle 
de som kommer i årene fremover? Vi må 
klare å tilpasse oss nye behov. Helgeseter 
kommer garantert til å forandre seg, det 
har vi måtte gjøre i seksti år. 

– Hvis dere ikke hadde forandret dere, hadde 
dere neppe kunnet feire noe 60årsjubileum. 
Men kan du si noe mer om hvem tilbudet vil 
passe for i fremtiden, utover at dere satser på 
unge personer som kan sette pris på kunst og 
kultur?
– Jeg vil si at et sted som Helgeseter passer 
for folk som verdsetter et rikt og variert 
sosialt fellesskap med andre. I tillegg liker 
du å bo litt landlig, og kjenne på lukten av 
gård og sommereng. Estetikk både ute og 
inne oppleves som en kvalitet, og du liker 
både konserter og skuespill, gjerne som 
deltaker. I tillegg er du glad i å jobbe både 
med gårdsarbeid og tradisjonshåndverk, 
om du da ikke aspirerer som kokk eller 
baker. Det har vi mulighet for å tilby her. 
Du bør nok være mer enn gjennomsnittlig 
interessert i et sosialt liv hvis du skal trives 
her oppe, for det er så mye folk, aktiviteter 
og kjekke ting som skjer hele tiden. •••
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Nye retningslinjer  
for å håndtere 
overgrep mot 
utviklingshemmede 
Tekst: Ann Cecilie Hjelm

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(BUFDIR) er fagorgan for barnevern, familievern, 
likestilling og ikke-diskriminering, samt vold og 
overgrep i nære relasjoner. I tillegg har 
Bufdir forvaltningsansvar og oppgaver blant annet 
i forhold til levekår og sosial inkludering for 
personer med nedsatt funksjonsevne (hentet fra 
http://www.bufetat.no/bufdir/).
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19. november 2014 presenterte barne-, 
likestillings og inkluderingsminister, 
Solveig Horne, nye nasjonale retningslinjer 
for hvordan håndtere overgrep, og 
mistanke om overgrep, mot personer med 
utviklingshemming. I arbeidsgruppen som 
har jobbet frem retningslinjene sitter Peter 
Zachariassen, Jarle Eknes, Trude Sten-
hammer, Bernt Barstad, Kjersti Andersen, 
Tine Brager Hynne, Gerd Andreassen, 
Hedvig Ekberg, John-Ingvard Kristiansen, 
Cecilie Håkonsen Sandness. I tillegg har 
syv representanter med utviklingshem-
ming fra rådgivningsgruppen i Bærum 

vært med å lage en lettlestbrosjyre om 
temaet for mennesker med utviklings-
hemming.

SOR Rapport fikk treffe John-Ingvar 
Kristiansen, seniorrådgiver i BUFDIR, i 
forkant av lanseringen. 

Resultatet som nå foreligger er følgende: 
•  Et sett med retningslinjer for å håndtere 

overgrep eller mistanke om overgrep.
•  En stk veileder til retningslinjene.
•  Plakat med fremstilling av 

retningslinjene
•  En nettportal: www.vernmotovergrep.no 

hvor alt materiell presenteres

Retningslinjer
Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming

v e r n m o t o v e rg r e p . b u f d i r . n o
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•  En lettlest brosjyre. 
•  Case for opplæring av materiellet 

i kommunene

Materialet er klart til å tas i bruk, og slik 
Kristiansen ser det, bør det ikke være noen 
utfordringer knyttet til dette. Informa-
sjonen er nå tilgjengelig, og nå handler det 
om å gjøre dette kjent for alle. 

Arbeidsgruppen har hentet input fra 
tidligere utgitt undervisnings- og 
opplæringsmateriale når retningslinjene 
skulle lages. På nettportalen vil det også 
være en link til en digitalisert utgave av 
KIS-permen (KIS står for Kropp, identitet 
og seksualitet, og ble utgitt i 2010 av blant 
andre Nordlandssykehuset). Materialet 
egner seg godt til bruk i skoler, så vel som i 
samtaler med enkeltpersoner eller grupper. 

Videre bygger de nye retningslinjene på de 
resultatene som SUMO-rapporten lanserte 
i 20131. 

Målet er at retningslinjene skal bidra til 
en forsvarlig håndtering av overgrep mot 
utviklingshemmede. I følge Kristiansen 
har Barnehusene slik det er i dag, få saker 
til behandling. At det finnes store mørke-
tall på dette området, bekreftes av for 
eksempel SUMO-rapporten. At overgrep 
faktisk forekommer, er også etterrettelig 
dokumentert. Tilbakemeldingene fra de 
kommunene som har bidratt underveis har 
vært at de savner tydelige retningslinjene 
for hvordan overgrep skal håndteres. 
De mener dette er viktige dokumenter 
å få på plass.

1)  Se for eksempel http://naku.no/node/1121 

Solveig Horne og rådgivningsgruppa fra Bærum kommune.
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Kristiansen trekker frem nettportalen, 
www.vernmotovergrep.no. Her presenteres 
alt materiellet og også fagartikler om 
seksuelle overgrep.. Hvis det blir tydelig 
hvordan overgrep, eller mistanker om 
overgrep skal håndteres, kan også terskelen 
for å melde saker videre blir lavere. Målet 
er et økt fokus på denne problematikken, og 
vi håper at noe vil legge press på noe annet. 
Et fokus, med tydelige retningslinjer og 
veiledning til personalet og nærpersoner som 
står rundt den utsatte. Dette materialet skal 
nå bredt ut, det skal være kjent. Alt fra 
presse, til utdanningene, fagforeningene, 

hovedpersonene selv og ansatte skal vite om 
dette, sier Kristiansen.

Rapport anbefaler alle som jobber 
for utviklingshemmedes rettigheter 
om å lese retningslinjene, og gjøre seg 
kjent med materiale som finnes på  
www.vernmotovergrep.no. Skriv ut 
plakaten, heng den opp der du jobber, 
og hjelp til å gjøre dette materialet kjent 
for alle!  •••

Se også Empo-TV sin reportasje fra lan-
seringer her: https://www.youtube.com/
watch?v=LTBpAFZ-oe8&feature=youtu.be 

Mari Trommald forteller om nettsiden.
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Bokomtale ved høyskolelektor Geir Lahnstein, 
Handelshøyskolen BI. 

Kristin Molvik Botnmark (2014) 

Raushetens grenseland 
«Alle skal med?»
Oslo: Zforlag

Dette er en bok som virkelig kan anbefales. 
Den har sjel og kommuniserer fra hjerte til hjerte. 
Vi er vant til å lese oss opp på sterkt faglig 
orienterte bøker. Imidlertid: Denne boken er 
annerledes. Forfatteren selv, Kristin Molvik 
Botnmark, har en utviklingshemmet datter og 
har grepet til pennen for å beskrive sine hverdags-
opplevelser med Selma. Vi følger Selma i hjem, 
i skole, i fritid og i venneflokk. Nærbildet av Selma 
gjør at vi er nødt til å bli glad i henne. Botnvik 
beskriver også møtet med det såkalte Velferds-
Norge og reiser spørsmålet med hjertesukket 
«Alle skal med?» 
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I innledningen i boken leser vi disse 
tankevekkende ordene: «…Det blåser en 
vind over oss. En lett bris av mangfold og 
raushet: Alle skal med. Vi skal dele og heie 
på hverandre. Ved å være åpne, vise vår 
sårbarhet og egen feilbarlighet, vil rausheten 
omfavne oss. Helt fantastisk er det! Eller? 
Det skurrer i mine ører. Det er bare så vidt 
et pust igjen av denne brisen her jeg står 
sammen med Selma. Hun som ikke er som 
alle andre fordi hun ble syk og fikk en 
hjerneskade. Datteren min. Om det er 
vanskelig, spør du? Ja, det er det. Det er 
byrdefullt. Men vet du hva? Det byrdefulle 
er ikke bare funksjonshemmingen. Det 
vanskeligste er alle steinene som legges til 
byrden. Én stein er uforstanden. Den andre 
er byråkratiet. En tredje er helsevesenet. 
Nok en stein er skolen. Etter hvert kommer 
mangel på arbeid og bolig. Respektløsheten 
og ekskluderingen er de steinene som virkelig 
tynger. Men det aller verste er at vi ikke 
snakker om dette! Ikke engang i raushetens 
navn.» 

Trass i bokens alvor går overhodet ikke 
Botnmark i den fristende fellen det er 
monomant å elendighetsbeskrive skole 
eller det offentlige helse- og omsorgs-
tilbudet. Tvert imot erfarer vi en profe-
sjonell nyansering. Hun løfter også frem 
enkeltstående eksempler på fremragende 
menneskelig varme, medfølenhet og topp 
faglighet, som viser en rørende omsorg 
for Selma. Vi kan godt kalle disse flotte 
menneskene «engler sendt fra himmelen», 
skriver hun. Men likevel er hovedinn-
trykket at det offentlige tjenesteapparatet 
har et vesentlig forbedringspotensial. 
Og det er både tragisk og meget tanke-
vekkende at mammaer og pappaer må 

hente frem så ekstremt mye mentale 
ressurser for å tilkjempe soleklare 
rettigheter for barna sine. IOP, Individuell 
opplæringsplan, som fremheves som et 
ønskverdig og prioritert mål og ideal i alle 
regjeringserklæringer, er på ingen måte en 
selvfølge når det gjelder iverksetting ute i 
praksisfeltet. Bokens struktur, eller kall det 
oppbygging, er glimrende. Botnmark har 
foretatt en rekke åpenhjertige intervjuer 
med familier som har stått i liknende 
situasjoner. Blant annet får vi en innsikts-
full beskrivelse av hvordan ordfører i Asker 
kommune, Lene Conradi, mestrer sin 
livssituasjon. Hun er mamma til et barn 
med spesielle behov. Disse livshistoriene 
fletter seg naturlig inn i en komposisjon 
som gir leseren en rød tråd gjennom 
boken, men hvor Selma elegant forblir 
hovedpersonen. Botnmark har en frem-
ragende penn. Griper du tak i boken og 
setter deg ned i go śtolen klarer du ikke 
å reise deg før boken er ferdiglest. Det er 
mitt hjertens ønske at også sentrale helse- 
og skolepolitikere leser boken. Det vil gi 
dem et klart pådriv til å finne ut av hva 
som skjer nedover i rekkene i den 
kommunale organisasjon. Det er så 
opplagt behov for en kvalitetssikring av 
både hva som skjer i skolen og når det 
gjelder tjenestetilbudet i sykehus og i det 
kommunale tjenesteapparatet. Til slutt: 
For egen del underviser jeg i faget 
helseledelse ved Handelshøyskolen BI. 
Der snakker vi mye om kompetanse. 
Jeg har selv lært noe i møte med Selma, 
noe jeg vil bringe videre: Viktigheten av 
å tilegne seg «raushetskompetanse»! •••
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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

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

www.ullensaker.kommune.no

FINNMARK

Sør-Varanger kommune
9915 KIRKENES.......................Tlf. 78 97 74 00
E-mail: postmottak@sor-varanger.kommune.no

www.svk.no

MØRE  OG ROMSDAL

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

www.molde.kommune.no

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

www.vestnes.kommune.no

NORD-TRØNDELAG

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

www.inderoy.kommune.no

NORDLAND
Andøy kommune
 8480 ANDENES........Tlf. 76 11 50 00
E-post: postmottak@andoy.kommune.no

www.andoy.kommune.no

Sømna kommune
8920 SØMNA..........................Tlf. 75 01 50 00
E-mail: post@somna.kommune.no

www.somna.kommune.no

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

www.tysver.kommune.no

SØR-TRØNDELAG
Midtre Gauldal kommune
7290 STØREN........................Tlf. 72 40 30 00
E-mail: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

www.midtre-gauldal.kommune.no

VESTFOLD

Larvik kommune
3255 LARVIK........Tlf. 33 17 10 00
E-mail: postmottak@larvik.kommune.no

www.larvik.kommune.no

ØSTFOLD

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

www.hvaler.kommune.no

Coop Bygg-Mix
Tofte

 Østre Strandvei 48
3482 TOFTE

Tlf. 32 79 42 49

Bilvarehuset
Anker AS
 2302 HAMAR

Tlf. 62 58 53 50

Solstein AS
 Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40

7820 SPILLUM
Tlf. 74 21 66 10

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

 Ramsvika
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

AS Elektro
Skeivegen 49

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

www.aselektro.no

Revisorteam
Midt-Telemark AS

 Gamlegata 56
3810 GVARV

Tlf. 35 95 67 00

Murmester
Ragnar Haugen

Industriv. 11
1890 RAKKESTAD

Tlf. 69 22 22 38

H. Lunde
Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Hitra
videregående skole

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Centrum Bil DA
Nesvegen 2 B

4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Sagstad
Kassefabrikk

 Øvre Sagstad 4
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 76 42

NorDan AS
 Skansen

2670 OTTA
Tlf. 61 21 55 00

Hvervenmov 47
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Oxum
Containerservice

 Oksumv. 125
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34
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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

Ragna Rindals Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A

0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00

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

Kapellv. 6, 0487 OSLO
Tlf. 22 79 73 00

Toten Økonomitjenester AS
 Audheimgården, 2850 LENA

Tlf. 61 14 13 30

Olav Kyrres g. 17, 7030 TRONDHEIM
Tlf. 06 800 / 72 82 98 00 - www.stolav.no

regional seksjon psykiatri,
utviklingshemmede/autisme

 Kirkev 166, 0450 OSLO  -  Tlf. 02 770

En virksomhet i Stift. Signo
Sentrumsbygget, 3240 ANDEBU

Tlf. 33 43 88 00

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

avd for vernepleierutdanninga
6402 MOLDE

Tlf. 71 21 40 00

Jonny Skaug
& Sønn AS

 Bjørkely
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 928 26 558

Murer
Kjell-Arne Olsen

Åsvegen 116
2344 ILSENG

Tlf. 951 41 637

Norsk Hussopp
Forsikring
Enebakkv. 307

1188 OSLO
Tlf. 22 28 31 50

Byggmesteran AS
 Russervegen 4
7650 VERDAL
Tlf. 950 77 300

Grøterud’s
Byggservice AS

Bjørkeruud
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 24 00

Prinsens g 9, 1530 MOSS
Tlf. 69 25 14 68

Hystadv. 167, 3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

5710 SKULESTADMO

Tlf. 900 44 562
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Hokksund
Båt og Camping

Stryken
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

Graving Drenering
Ole Kristian Moen

 Bjabergveien 208
1820 SPYDEBERG

Tlf. 415 42 220

Skudenes & Aakra
Sparebank
Åkraveien 1

4270 ÅKREHAMN
Tlf. 03 361

Røros Aut.
Trafikkskole

Osloveien 14
7374 RØROS

Tlf. 72 41 12 64

Salong Kari
Trondheimsvegen 627

2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

Byggmester
Madsen & Giseth

 Rødsåsen 7
1389 HEGGEDAL
Tlf. 66 75 95 90

Mobergs Fysikalske
Institutt AS
Landboden 43

5200 OS
Tlf. 56 30 11 33

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 91 00

Høgskolen i
Hedmark

Hamarveien 112
2411 ELVERUM
Tlf. 62 43 00 00

Flytanking AS
 7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 46 40

Gamlebyen
Psykomotorisk

Fysioterapi
Voldportg. 73

1632 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 32 10 11

Hellik Teigen A/S
Loesmov 1

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

Kriminalomsorgen
Arendal fengsel

 Parkveien 6
4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

Hallingdal
Renovasjon IKS

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Jærvegen 532
4352 KLEPPE

Tlf. 51 78 96 00

Per Knudsen
Arkitektkontor AS

 Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

Malermestrene
BMV AS

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE

Tlf. 71 20 13 50

Spar Nesna
Skolevegen 35
8700 NESNA

Tlf. 75 05 61 81

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Skibotn
Blikkenslager

Verksted
9142 SKIBOTN
Tlf. 913 82 945

Rema 1000
Sandnessjøen

Nesset
8800 SANDNESSJØEN

Tlf. 75 04 01 30

Christian IV’s vei 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 70 10 32

Boveiledertjenesten
Løken

Klokkerudveien 3
1960 LØKEN

Tlf. 67 20 51 80

Stasjonsv. 46
4460 MOI

Tlf. 51 40 40 00

Bravida Norge AS
avd Fredrikstad

 1602 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 35 94 00

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Bayer AS
3165 TJØME

Tlf. 33 39 04 04

Notodden
Storg 40

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Tynset
Drosjesentral

Kongsveien 1
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Optimera AS
Monter Vest

 Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Erik Børresens allé 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Vitengarden
 Kviavegen 99
4367 NÆRBØ

Tlf. 51 79 94 20

Osbadet KF
 Idrettsvegen 39

5210 OS
Tlf. 56 57 61 20

Rakkestadv 1
1814 ASKIM

Tlf. 69 83 80 10

Bertel O. Steen
Vestfold

avd vare og lastebil
Skolmar 20

3232 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 80 00

Betong Vest AS
Fleslandveien 77

5258 BLOMSTERDALEN
Tlf. 55 11 66 00

Sigdal Renhold
Hanne Krog

Nerstad
3350 PRESTFOSS

Tlf. 473 89 477

Elcom AS
 Storg 11 A

7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

ANONYM
STØTTE
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Nytt fra sekretariatet 

Risikoutsatte  
voksnes rettsvern
Risikoutsatte voksne er en stor gruppe mennesker med ulike 
former for funksjonsnedsettelse. 

Det kan være utviklingshemmede, mennesker med psykiske 
lidelser, demente eller rusmisbrukere. Det kan være pasienter 
som mottar hjemmetjenester, som bor på sykehjem eller andre 
institusjoner, men også de som har et hjelpebehov, men som 
av ulike grunner har takket nei til dette. 

Risikoutsatte voksne blir utsatt for fysiske, seksuelle, 
psykologiske, diskriminerende og institusjonelle overgrep. 
Norsk senter for menneskerettigheter publiserte en 
sjokkerende rapport i 2014, «Menneskerettigheter i norske 
sykehjem». Rapporten beskriver bl.a. omsorgssvikt og 
maktmisbruk. Avisene er fulle av historier om begåtte 
overgrep, men hvor systemene rundt offeret har sviktet. 
Dette kan vi ikke være bekjent av.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 
og Barne- ungdoms og familiedirektoratet har gjort en 
hederlig innsats på dette området, ved å lage retningslinjer 
for oppfølging av seksuelle overgrep begått mot utviklings-
hemmede.

Men, skal risikoutsatte voksnes rettsvern og menneske-
rettigheter virkelig bli tatt på alvor, uavhengig av diagnose, 
må flere departementer og landets kommuner mer på banen. 
Her trengs både bedre rutiner og nytt tankegods.

Ivare tagelse av rettsikkerheten til risikoutsatte voksne 
er ikke et lite avgrenset anliggende, det er noe som angår 
oss alle, enten som tjenesteytere, pårørende eller som 
risikoutsatt voksen selv. 
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SOR er opptatt av at alle mennesker med utviklings hemning 
skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser, og et aktivt 
liv i fellesskap med andre.

Vi er opptatt av å sette utviklingshemmedes livs situasjon på 
dags orden og bidra til nødvendige forbedringer.

Er du også opptatt av det? Har du lyst å skrive? Formidling av 
kunnskap, erfaringer, meninger eller refl eksjoner om  eller av 
mennesker med  utviklingshemning publiseres i SOR Rapport og 
vi er alltid på  utkikk etter nye skribenter.

Dersom du ikke lenger ønsker å brenne inne med det du har på 
hjertet kan du henvende seg til redaktør Sølvi Linde, sli@hib.no




