
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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