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Lingås åpner med å spørre forsamlingen om de 
husker den første filmen om Elling. Det er en 
scene hvor Kjell Bjarne og Elling har flyttet inn i 
en kommunal bolig, en slags vernet bolig. Der får 
de besøk av «han fra kommunen»! «Den scenen 
opplever jeg som en veldig fin illustrasjon på følelsene 
av å være herre i eget hus, noe i hvert fall Elling 
er veldig opptatt av, der han henger opp bilder av 
Gro Harlem Brundtland og andre affeksjonsverdier 
i leiligheten». 

Selvbestemmelse – til besvær?
SOR konferanse i Bergen 24. og 25. april 2014
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Elling og Kjell Bjarne har fått sitt eget 
hjem, men hvem bestemmer i dette 
hjemmet? Er det dem som bor der, er de 
verter når «han fra kommunen» kommer 
på besøk, eller er det denne fagpersonen 
som har det avgjørende ordet? Lingås setter 
samtidig fokus på at det ikke er så lett å 
være «han fra kommunen» heller, han som 
skal på inspeksjon og tilrettelegge dette 
hjemmet. 

Tøssebro har evaluert den store 
ansvarsreformen til, i første rekke, å være 
en boligreform. Det er stadig diskusjoner i 
kommuner og organisasjoner om hvordan 
disse boligene skal tilrettelegges. Hvis de 
samlokaliseres, hvor individuelt tilpasset er 
de da? Hvor institusjonspreget blir det hvis 
man danner små landsbyer, små kollektiv 
eller små boligenheter innenfor ett 
område? Blir ikke dette også en diskusjon 
om inkludering? De store institusjonene er 
nedlagt. Utviklingshemmede er tilbake i 
samfunnet, men er de integrerte? Har de 
sosial omgang med andre i samfunnet: i 
boligen, i fritidssysler, i bruk av offentlige 
tjenester, i arbeid osv.?

Lingås snakker om rollen som hjelper i 
andres hjem og hvordan det kan oppleves 
for dem som mottar hjelpen. Han sier: «Et 
hjem skaper en slags tilhørighet, en identitet. 
Da jeg hadde foreldre i live snakket jeg om at 
jeg skulle reise « hjem til jul», og da forlot jeg 
jo mitt eget hjem, men det var liksom deres 
hjem som var mitt hjem». Identitet knyttet 
opp mot begrepet «hjem» kan bli litt 

frynsete, hvis det er snakk om et 
tilrettelagt tilbud i en bolig som 
kommunen eier og som en bor i mer eller 
mindre på nåde, ut fra et behov noen 
andre har definert.

De uforenelige rollene
Er det å leie en bolig hos kommunen et 
ordentlig hjem, sammenlignet med det å 
eie egen bolig? «Ja» sier Lingås, «hvis en har 
en tilhørighetsfølelse, hvis man, som Elling, 
har med seg bilder av både Gro og moren sin, 
hvis en føler at her hører jeg til, så blir det et 
hjem». Med et hjem følger terskler, terskler 
som hjelperen må passere, terskler som 
handler om intimitetssfærer, om integritet 
i mer psykologisk forstand. 

Lars Gunnar Lingås. Foto: Mikkel Eknes

Et hjem skaper en slags tilhørighet,  
en identitet
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Det er ikke bare fysiske terskler, som 
passeres når hjelperen tråkker inn i en 
annens hjem, en annens privat sfære, men, 
psykologiske terskler som innebærer en 
vanskelig hjelperolle.

Vi har mange begreper på disse rollene. 
Et begrep som selvfølgelig gjennomsyrer 
lovverket, er tjenestemottaker, og at de 
som jobber i dette feltet, er tjenesteytere. 
Samtidig er hjelperne profesjonelle, og de 
som mottar hjelpen er legfolk. De kan ha 
en klientrolle eller en pasientrolle. Lingås 
fortsetter: «Pasientrollen er interessant, ordet 

pasient har en herlig dobbeltbetydning, det 
betyr både den som holder ut og den som 
lider. Klientrollen er litt mer problematisk, 
fordi den er så stigmatisert, i likhet med 
brukerbegrepet som også etter hvert er blitt 
stigmatisert. Ordene forandrer seg etter hvert 
som vi bruker dem i kontekster som gjør at de 
får nytt innhold.» 

På en annen sider er det å være bruker av 
en tjeneste helt greit, det gjør de fleste av 
oss her. Samtidig er man en borger. Kjell 
Bjarne og Elling var borgere og brukere av 
tjenester. Også «han fra kommunen» 
hadde flere hatter. Det å skulle være gjest i 
en annens hjem og samtidig utføre sine 

profesjonspregede tjenester, er to roller som 
vanskelig lar seg forene. Den ene parten får 
altså det vi kan kalle bruker/klient/
tjenestemottakerrolle, som kan oppleves 
som en følelse av avmakt, av å være prisgitt 
andre. Samtidig følger det en 
vertskapsrolle av det å ta i mot andre 
mennesker i eget hjem. Mange kan synes 
det er vanskelig å vite hvor mye vertskap de 
skal være for dem som kommer for å gi 
dem hjelp i eget hjem. 

Å være utøver av profesjonelle tjenester 
i andres hjem er en formell maktposisjon 
som kan brukes med ydmykhet, men som 
også kan misbrukes. Hjelperrollen 
kjennetegnes av etiske dilemmaer der 
forventningen til hva en skal være, eller 
også gjøre, gjerne står i motstrid. Det kan 
være situasjoner der pårørende blander seg 
og uttrykker andre interesser enn den som 
brukeren uttrykker. Det kan være naboer 
som har andre interesser enn den som bor 
der, et ikke ukjent fenomen i bofellesskap. 
Som hjelper kan man komme opp i 
situasjoner der man må velge side for en 
av partene. 

Et annet dilemma er hvordan du selv, 
som hjelper, definerer din rolle. Lingås 
mener forventningene til hjelpere på dette 
feltet er motstridende, doble, uklare og 
diffuse. Noen kan ha forventninger om at 
du er en betalt «venn». Det kan gjøre at det 
profesjonelle i rollen viskes litt ut, fordi 

forventningene til hjelpere på dette  
feltet er motstridende, doble,  

uklare og diffuse.

Ordene forandrer seg etter hvert som  
vi bruker dem i kontekster som gjør  

at de får nytt innhold.

Med et hjem følger terskler, terskler som 
hjelperen må passere, terskler som 

handler om intimitetssfærer, om  
integritet i mer psykologisk forstand.
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vennskapsrelasjonen uttrykkes tydeligst i 
disse forventningene. Det kan være 
forventningene om at du i første rekke er 
en hushjelp, en som utfører praktiske 
gjøremål, mens forventningene fra deg selv 
og andre i feltet er profesjonalitet. Og hva 
innebærer det i slike sammenhenger? Hvis 
man forventes å være for mye venn, kan 
det forstyrre yrkesutøvelsesrollen. Hvis 
man forventes å være for mye praktisk 
hushjelp, kan det gå ut over de gode 
samtalene. Det behøver ikke å gjøre det, 
ofte er de gode samtalene nettopp 
understøttet av at man gjør ting sammen. 
Men ikke desto mindre er disse forvent

ningene ofte så diffuse at man kan bli i tvil 
om hva en skal gå inn i. 

Skal jeg påta meg den og den funksjonen, 
eller skal jeg ikke gjøre det? Skal jeg bare 
gjøre jobben min og si, dette er mitt bord, 
alt det andre er ikke mitt bord. Lingås 
hevder at det er gode grunner for den 
enkelte hjelper å jobbe med slike dilemmaer 
i hjelperrollen. Han sier: «Man må avklare 
hvilke forventninger man vil svare på. Jeg 
tror at jo tydeligere man er på å være proaktiv, 
altså i utgangspunktet si; dette er min 
funksjon, dette er min rolle. Jo tydeligere man 
er overfor alle disse forventningene, jo mindre 
rollekonflikter får man». 

Foto: Kaja Owren.
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Mål/middelkonflikter
På nasjonal basis har vi det vi kan kalle 
mål/middelkonflikter. For eksempel er det 
en sentral målsetning at alle skal ha arbeid. 
Både her i landet og i andre land skorter 
det på gode arbeidsplasser. 

Utviklingshemmede får ikke delta i 
arbeidslivet, de får ikke jobb, ikke en gang 
tilrettelagte jobber. Vi har et stort 
sysselsettingsproblem, og dessverre viser 
nye undersøkelser at pilen peker gal vei. 
Det er stadig færre som får meningsfylt 
arbeid. Det er et typisk eksempel på et 
fenomen der listen er lagt høyt, mens 
virkemidlene er preget av samfunnets 

et fenomen der listen er lagt høyt,  
mens virkemidlene er preget av 

samfunnets egentlige syn. 

egentlige syn. En kan jo spørre hva en 
skal gjøre for å nå disse høye målene, men 
Lingås mener det viktigste er å se på 
spriket mellom mål og midler. «Enten får 
man senke lista ned på et realistisk nivå og si 
at vi rekker ikke annet, vi har ikke ressurser 
til mer, det er dette vi kan tilby. Eller så må 
man virkelig brette opp ermene og finne 
andre tilgjengelige og ønskelige virkemidler 
for å nå målene. I lengden vil et felt som 
dette ikke kunne leve med et så voldsomt 
sprik mellom mål og midler».

Et annet eksempel er mål/middel

konflikt i den konkrete hjelperrollen, 
hvordan skal hjelpen dimensjoneres? Et 
mål med all habilitering og rehabilitering 
er hjelp til selvhjelp. Den det gjelder skal 
klare seg selv mest mulig i hverdagens 
gjøremål og funksjoner. Men som Lingås 
sier: «Av og til blir det bankende, varme 
hjertet litt for blødende hos den som gir hjelp. 
Så vi hjelper med ting som den andre faktisk 
kan klare selv, og da hjelper man den andre 
til hjelpeløshet. En avlæres ting man egentlig 
kan eller er i stand til å lære, en blir passiv 
mottaker, og kommer i stedet inn i et 
avhengighetsforhold til den som yter hjelp. 
Det er en misforstått form for hjelpegiving».

Lingås er opptatt av at vi skal prøve å 
realisere alle de verdiene som samfunnet 
legger inn i formålsparagrafer, utredninger 
og etiske retningslinjer, ikke la dem bli 
sovende, vakre pynteord.

Tjenestene vi gir skal fremme likeverd 
og likestilling, det skal fremme folkehelse 
og vi skal ha en ekte inkludering. Vi skal 
rehabilitere og habilitere, vi skal hjelpe til 
selvhjelp, og de som er virkelig trengende 
skal få god omsorg og lindring.

Lovfestede rettigheter
Han trekker fram de rettighetsorienterte 
lovfestede verdiene, for eksempel at 
rettssikkerhet ivaretas i forbindelse med 
tvang. Personvernet, at vi ikke slarver om 
private forhold. At selvbestemmelsesrett 

vi skal prøve å realisere alle de  
verdiene som samfunnet legger inn i 
formålsparagrafer, utredninger og  
etiske retningslinjer, ikke la dem bli 

sovende, vakre pynteord.

Utviklingshemmede får ikke delta  
i arbeidslivet, de får ikke jobb, ikke en  

gang tilrettelagte jobber.
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er forstått som informert samtykke. At vi 
husker at de universelle menneske rettig
hetene gjelder alle mennesker, også barn 
og mennesker med funksjonshemning. 
Han sier: «Vi har en tendens til å tro at de 
universelle menneskerettighetene bare gjelder 
for dem vi kan kalle kompetente, modne, 
voksne mennesker. Det er en gal tankegang, 
menneskerettighetenes grunntanke er jo at 
menneskeverdet som menneskerettighetene 
skal beskytte, er iboende i oss alle».

Vi har også verdier som i større grad er 

knyttet opp til profesjonsutøvelsen. At vi 
tar brukermedvirkning på alvor, at vi 
samordner tjenester og samhandler etater 
og organer imellom, at vi er tilgjengelige, 
at omsorgen ikke ligger for langt unna, at 
den er individuelt tilpasset og differensiert, 
og at den er basert på frivillighet. Lingås 
mener det er nødvendig at hjelpere noen 
ganger blir insisterende, og i blant tvinger 
hjelp på folk, ikke minst er det sunt at vi 
faktisk kaller det vi da gjør for tvang. Han 
er skeptisk til noen av våre naboland som 
kaller dette omsorg og velferd eller «vård», 
når man egentlig snakker om tvang. Han 
hevder: «Det er bra at Norge jobber seriøst 
med at all tvangsbruk skal være legal og 
rettssikkerhetsregulert. Bare vi husker at 
tvang ikke er et mål, ikke er en verdi, det er 
et unntak fra en verdi».

Foto: Kaja Owren.

Vi har en tendens til å tro at de  
universelle menneskerettighetene bare 
gjelder for dem vi kan kalle kompetente, 

modne, voksne mennesker.
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«Hvis alle verdiene trakk i samme  
retning, så ville vi aldri tenke over  

at vi hadde noen problemer  
av etisk karakter».

De skjulte verdiene, antiverdiene 
Han er også opptatt av antiverdiene, det vi 
ikke snakker om, ikke tar opp i 17. mai
talene eller setter i formålsparagrafene eller 
i utredningene. Det som ikke er verdier i 
egentlig forstand, det vi skammer oss over, 
verdier i gåseøyne, det som styrer våre 
handlinger enten vi liker det eller ikke. 

Lingås har satt opp fem slike 
antiverdier: 
•  Verdien av at omsorg skal være billigst 

mulig. 
•  Mennesker som ikke gjør nytte for seg 

må koste minst mulig for samfunnet.
•  Verdien av at samfunnet skal være mest 

mulig effektivt, alle ineffektive elementer 
bør skjermes fra det effektive, pulserende 
nærings og samfunnsliv.

•  Verdien av at vi helst vil slippe å se dem, 
da slipper vi også å tenke på dem, ute av 
syne, ute av sinn.

•  Verdien av at fagfolkene, vernepleierne, 
assistentene og hjelpefolka, de 
profesjonelle, tar seg av dem, så  
slipper vi.

Han spør: «Og kanskje mer enn vi liker 
å tro, kommer de skjulte verdiene ofte fram 
mellom linjene, ut mellom sidebeina, og det 
preger oss. Dere som jobber i fattige 
kommuner, hvor mye preges dere av at 
økonomisk, administrativt språk i 
kommunale beslutninger forplanter seg 
nedover i rekkene? Først til ledelsen på 
Rådhuset for tjenesten, så til lederne for de 
enkelte tjenestene og etter hvert kanskje 
også dessverre, til miljøterapeutene, i den 
grad at det begynner å prege fagspråket?»

Lingås formaner hjelperne i salen: «Dere 

må gjøre en jobb for å bevare det faglige 
etiske språket som dere er flasket opp med, 
ikke la dere bli ødelagt av at tankestruk-
turene deres blir farget av det teknisk, 
økonomisk, administrative språket. Vokt dere 
for det! Det er i dette språket de skjulte 
verdiene pipler fram»

De manifeste verdiene Lingås 
presenterte først; målene, rettighetene, de 
gode måtene å jobbe på, kommer dessverre 
og helt opplagt, på kollisjonskurs i 
hverdagens gjøremål. «Sånn er livet!» sier 

Lingås. «Hvis alle verdiene trakk i samme 
retning, så ville vi aldri tenke over at vi 
hadde noen problemer av etisk karakter». 
Men det er nettopp når disse verdiene 
kommer på kollisjonskurs at vi er nødt til å 
snakke sammen, snakke om hvilken verdi 
som er viktigst i denne situasjonen? 
Hvordan skal disse verdiene rangeres i 
forhold til de tjenestene vi utøver? Vi må 
bli bedre på etisk refleksjon, og implisitt i 
den etiske refleksjonen er også viljen til å ta 
ansvar for de valg man treffer. Ikke flykt, 
ikke legg ansvaret på andre, men ta det 
ansvaret man bør ta i situasjonen.

Avhumanisering
Hva er forutsetningene for at det finner 
sted mye uetisk virksomhet? Hva er 
forutsetningen for uetisk handling? Lingås 
snur problemstillingen på hodet: «Når 
man i hjelperrollen fristes til å gjøre lettvinte, 
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uforsvarlige, etisk uforsvarlige ting, da har vi 
en usedvanlig effektiv mekanisme for å 
legitimere våre handlinger. Vi gjør den 
andre til noe annet enn et menneske. Vi 
avhumaniserer for å legitimere våre uetiske 
handlinger». Han trekker fram tre typer 
avhumanisering. Den som ganske 
sjokkerende dokumenteres i Halvor 
Fjermeros bok «Åndssvak». Om hvordan 
en i tidligere tider demoniserte mennesker 
med utviklingshemning. Hvordan man på 
Martin Luthers tid kalte dem «djevelbarn», 
«sjelløse og åndesløse vesener», som det 
ikke var verd å bruke tid på, som helst 
burde styrtes i elven. Demonisering har 
dessverre en lang og tradisjonsrik historie i 
Europa. Handlinger der en gjemmer unna, 
fjerner, tilintetgjør eller utsetter mennesker 
for aktiv dødshjelp har vært legitimert av 
demonisering. Dette har vi jo sluttet med 
sier vi, ja vel, har vi det? Lingås lurer på om 
vi ikke fremdeles har det han kaller en 
«demonisering light». Det er av typen 
stigmatiserende bannskap; «Den jævla 
fyren, hun satans jenta…, den typen, ikke 
sant, hvis det er noe de gjør som vi ikke liker, 
kan vi uthule menneskeverdet ved å sette en 
stigmatiserende bannskap i pannen på dem». 

Den andre formen for avhumanisering 
er rangering av menneskeverdet, at noen er 
mer verdt enn andre, stikk i strid med 
menneskerettighetstenkningen. Vi kjenner 
det igjen fra rasisme og sexisme, men også 
det relativt nye begrepet alderisme. En 

diskrimineres på grunnlag av noe som ikke 
har med saken å gjøre. Du stigmatiseres 
fordi du tilhører en gruppe. Det var jo et 
fantastisk opprør Grundtvig gjorde i 
Danmark da han sa, jo så menn, de har 
ånd, de har sjel, de er blott svakere i ånden 
enn oss andre. Derav ordet åndssvak. Men 
vi snakker om en rangering; de er svakere i 
ånden enn oss andre. 

Det som i dag er mest utbredt er nok 
verken rasisme eller sexisme, men å gjøre 
den andre til et objekt. Jeg er subjektet som 
handler, hjelper, og den som mottar 
hjelpen er objektet. Objektivering har 
mange utgangspunkter, en kan gjøre den 

andre til en ting, en vare. Det som kanskje 
er mest utbredt er å redusere mennesket til 
det som «feiler det», og redusere mennesket 
til egenskapen. Heldigvis snakker vi i dag 
oftere om mennesker med utviklings
hemning, eller mennesker med psykiske 
plager. Altså mennesket først, så 
diagnosen. Det er et framskritt. Likevel 
bør vi være kritiske til å bruke diagnoser 
som utgangspunkt for identitet, mener 
Lingås: «I Norge brukes ordet helt feil, 
på gresk betyr diagnoses å forstå tvers i 
gjennom. Skal jeg stille en diagnose prøver 
jeg å forstå så mye som mulig om dette 
menneskets unike, spesifikke plager og 
problemer. Men her blir diagnostis brukt 
rett og slett som kategorisering. Altså det å 
få en diagnose betyr å få en tilhørighet til 
en gruppe. Det blir problematisk dersom 

Vi gjør den andre til noe annet enn et 
menneske. Vi avhumaniserer for å 
legitimere våre uetiske handlinger

Det som kanskje er mest utbredt  
er å redusere mennesket til det som  

«feiler det»
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En hjelper skal vise innlevelse og  
empati, det er en vanskelig kunst.

tilhørighet til gruppa så å si, overtar 
forståelsen av individet, vi blir opptatt av 
å redusere mennesket. Med andre ord, 
kategoriseringens og diagnostiseringens felle 
er at egenskapsforståelsen av den enkelte 
overtar helhetsforståelsen av den enkelte. 
Og det er dette vi kaller et reduksjonistisk 
menneskesyn, vi reduserer mennesket til det 
som feiler det. 

En annen felle vi kan gå i, er å gjøre 
mennesket til instrument, til redskap for 
andre formål. Det instrumentalistiske 
menneskesynet er preget av at formål 
utenfor den det gjelder, styrer de 
handlingene vi gjør og det synet vi har på 
den andre. Et eksempel på det kan være 
treningsprogrammer som blir så fokusert 
på treningens mål at man glemmer 
mennesket som skal trene. Glemmer å 
spørre om vedkommende har et godt liv? 
Det er etisk problematisk dersom målet om 
å lære noe, slutte med noe eller begynne 
med noe blir et formål som løsrives fra 
forståelsen av mennesket selv. Lingås mener 
at vi som gode hjelpere må unngå 
demonisering, rangering av menneskeverd 
og objektgjøring av den andre. «Si til deg 
selv, den jeg skal hjelpe er alltid et subjekt i 
sitt liv og det subjektet skal jeg ta på alvor som 
et handlende, tenkende, drømmende, villende 
menneske. Det er ikke jeg som skal gjøre noe 
med den andre, vi skal gjøre noe sammen. 
Objektet er det vi skal gjøre sammen, men vi 
to er subjekter i relasjonen» 

Lingås understreker det han har sagt 
ved å trekke fram sitater fra sine to 
yndlingsforfattere: 

... al sand Hjælp begynder med en Ydmygelse; 
Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, 
han vil hjælpe, og herved forstaa, at det at 
hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, 
at det at hjælpe ikke er at være den 
Herskesygeste men den Taalmodigste, at det 
at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde 
sig i at have Uret, og ikke at forstaa hvad den 
Anden forstaar.  Søren Kierkegaard

Og:
«Ingen har noen gang med et annet menneske 
å gjøre uten å holde en del av dets skjebne i 
sin hånd». Knud Lønstrup

Lingås forstår at det kan være vanskelig å 
være hjelper. Han sier: «En hjelper skal vise 
innlevelse og empati, det er en vanskelig 
kunst. Empatien har sitt utspring i at vi alle 
er sårbare, vi er alle hjelpeløse, det er noe 
dypt menneskelig i å være sårbar og 
hjelpeløs. Det å leve seg inn den andres 
situasjon forutsetter en forståelse av egen 
sårbarhet og hjelpeløshet». Lingås sitt 
budskap er at verdibevissthet og refleksjon 
over etiske utfordringer i hjelperrollen 
fremmer trivsel. Ved nettopp å reflektere 
over verdienes kollisjoner, og hvordan du 
løser dem, vil du oppleve mening i 
arbeidet. •••

kategoriseringens og diagnostiseringens 
felle er at egenskapsforståelsen av  

den enkelte overtar helhetsforståelsen  
av den enkelte.
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