
Å snakke med 
utviklingshemmede 
om utviklingshemning 
og rettigheter
Trude Hoksrød,  
spesialvernepleier med videreutdanning  
i målretta miljøarbeid og helserett 
Trude.Hoksrod@sykehuset-innlandet.no 

Wenche Fjeld,  
spesialrådgiver, master i sexologi  
Wenche.Fjeld@sykehuset-innlandet.no 

Begge arbeider ved Habiliteringstjenesten i Hedmark, 
Sykehuset Innlandet HF.

Har du et vedtak? Spørsmålet ble stilt til en mann med 
lett utviklingshemning. Han svarte kontant: «Jeg er 
drit lei vedtak. Jeg har jobbet med ved i 15 år, så vedtak 
er jeg lei». Så blunket han og gliste. Han visste godt 
hva vedtak er, men var usikker på om han hadde det 
selv. 

Trude Hoksrød

Wenche Fjeld 
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Pasient- og brukerrettighetsloven beskriver 
at pasienten skal få informasjon som er 
nødvendig for å få innsikt i sin 
helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. 
Informasjonen skal tilpasses pasientens 
individuelle forutsetninger, som alder, 
modenhet, erfaring og kultur- og 
språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på 
en hensynsfull måte, og man skal sikre seg 
at informasjonen blir forstått (1). 

Habiliteringstjenesten i Hedmark har 
siden 2008 avholdt årlige «Snart voksen»-
kurs, der kursdeltagere er ungdommer 
med utviklingshemning, deres pårørende 
og fagpersoner. De voksne har eget 
kursopplegg, mens ungdommenes kurs går 
over 3 dager. Hver kursdag har et 
hovedtema og er tverrfaglige. «Helse-
dagen» ledes av fysioterapeuter, «venner og 
kjærester- dagen» ledes av sexologisk 
rådgiver, mens «rettigheter og voksenliv» 
ledes av vernepleier. Kurslederne deltar på 
hele eller deler av kurset, slik at det i en 
gruppe med 7-10 ungdommer til enhver 
tid er 2-3 fagpersoner tilstede for praktisk 
bistand og støtte. Vi utarbeider power 
point-presentasjoner, lager kursmapper og 
ber om evalueringer. Hele tiden søker vi å 
ha dialog med kursdeltakerne, både ved 
direkte spørsmål, oppsummeringer på flip-
over, og bruk av bilder og video. Vi bruker 
konkrete eksempler, enkle forklaringer og 
spør hele tiden kursdeltakerne om innspill. 
På den måten kan vi til en viss grad sikre 
både deltakelse og forståelse fra deltakerne. 
Rettighetsdagen handler om å bli voksen, 
om hva det vil si å bli myndig, ha ansvar 
for egen leilighet, gå på jobb, ta vare på 
egne penger og egen helse. Denne 
artikkelen oppsummerer hva vi mener alle 

har rett til å vite om sine muligheter, 
rettigheter og plikter som voksne, 
presentert slik vi formidler det til 
ungdommene.

Loven
Vi starter med å fortelle at alle kommuner 
har en lov som heter helse- og 
omsorgstjenesteloven, som sier at alle som 
trenger hjelp kan søke om tjenester (3). 
Tjenester er det samme som hjelp. Det 

betyr at noen hjelper deg med ting du ikke 
kan selv, eller synes er vanskelig. Noen 
ganger er hjelpen opplæring, slik at du kan 
lære å gjøre ting selv. Andre ganger får 
man hjelp ved at noen kommer og passer 
på at du har det bra. Kommunen kan også 
bruke denne loven for å hjelpe deg hvis du 
skader deg selv eller andre, da heter det 
kapittel 9 vedtak. Kommunen registrerer 
at du har utviklingshemming og får 
penger for å kunne hjelpe deg (14). Vi 
mener det er viktig med kunnskap om at 
loven gir deg rettigheter, og at det finnes 
veldig mange lover som sier noe om ulike 
regler i samfunnet. Ingen kan gjøre 
akkurat som en vil, vi må alle følge regler.

Rettighet 1: Selvbestemmelse
Alle mennesker har rett til å være den de 
er, og ikke bli diskriminert. Det betyr at 
alle mennesker har like rettigheter, uansett 
om de har ulike diagnoser, 
funksjonshemminger eller andre vansker. 

Det er viktig med kunnskap om at loven 
gir deg rettigheter.
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Alle skal bli hørt på områder som er 
viktige for seg. Alle mennesker har 
drømmer, ønsker og behov for hvordan de 
vil leve livet sitt og hva som er viktig for 
dem. Alle har rett til å bestemme over seg 
selv. Det er helt greit å be om hjelp til å ta 
vanskelige valg. Noen spør foreldrene sine, 
andre spør verge eller koordinator. Det er 
viktig at du snakker med noen du stoler 
på, og som kjenner deg. Du skal få 
forklaringer på ting du ikke forstår, 
uansett hva det handler om. Hjelperne 
dine har som jobb å sikre at du har det bra, 
og hvis de er redd for at du ikke har det 
bra, plikter de å si fra (7). Det hjelper ikke 
at du sier at de kan gå og at du greier alt 
sjøl. De må sjekke grundig at alt er bra 
med deg, hvis ikke bryter de loven.

Du har rett til å være trygg og bli 
behandlet med respekt og verdighet. Du 
har rett til å ha et privatliv, og være med på 
å ta egne valg. Noen valg kan være så 
vanskelige, at du har rett på at noen 
vurderer din samtykkekompetanse, slik at 
du ikke kommer i store vansker senere. 
Habiliteringstjenesten kan hjelpe med å 
vurdere samtykkekompetanse. 

Rettighet 2: Vite om diagnose
Alle mennesker er forskjellige, og noen har 
diagnoser. Diagnoser sier noe om at vi har 
en tilstand eller sykdom, som gjør at vi 
trenger behandling eller hjelp. Hvis du har 
en utviklingshemning, så er det noe du er 
født med eller fått mens du var et lite barn. 

Det er en hjerneskade som gjør at det er 
vanskelig for deg å lære og å forstå. Vi 
kaller det ofte for lærevansker, som betyr at 
du må øve mer enn andre for å lære nye 
ting. Noen ting blir for vanskelige å lære. 
Noen har en lett utviklingshemning og 
noen har mer alvorlig utviklingshemning. 
Det er helt greit å ha en 
utviklingshemning. Du skal få være den 
du er, og du skal møtes med respekt for 
den du er. Alle mennesker er bra nok 
akkurat som de er! Vi kjenner mange med 
utviklingshemning, og det er flinke folk 
som gjør så godt de kan hver eneste dag. 
Har du utviklingshemning, er det lurt å ha 
hjelpere som du kjenner godt og som du 
har tillit til, slik at du kan spørre hvis det 
er noe du ikke forstår.

Rettighet 3: Vedtak
Mennesker med utviklingshemming 
trenger ofte hjelp til forskjellige ting når de 
flytter hjemmefra. Noen trenger mye hjelp, 
og andre mindre hjelp. Denne hjelpa skal 
kommunen beskrive i et vedtak (3). Vedtak 
er «hva du trenger hjelp til, og når du skal 
få den hjelpen». Vedtak betyr hva hjelperne 
dine skal gjøre sammen med deg, og hvor 
lenge de skal være sammen med deg. 
Kommunen skal fatte vedtak til familier 
og mennesker som trenger hjelp, og for 
barn er dette ofte avlastning, støttekontakt 
og omsorgslønn. Voksne som bor i egne 
leiligheter kan få hjelp til å ta vare på seg 
selv, personlig hygiene, til mulighet for å 
være med familie, venner og kjærester, 
husarbeid og å huske avtaler. Vedtaket 
fattes vanligvis for et år av gangen, og det 
er viktig å si om en trenger mer eller 
mindre hjelp.  Du skal få brev fra 

Alle mennesker er bra nok  
akkurat som de er! 
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kommunen hvor det står hva du skal få 
hjelp til (10). Hvis du er uenig med 
kommunen, så kan du klage til 
kommunen og sende kopi av klagen til 
Fylkesmannen. Hvis du er i en annen 
kommune en stund, så gjelder vedtaket der 
også. Kommunen har plikt til å hjelpe alle 
som bor i kommunen. Mennesker med 
utviklingshemning skal få hjelp som er 
individuelt tilpasset deres behov. 

Rettighet 4: Koordinator
Hjelpen du skal få bestemmes ut fra 
kartlegginger som viser hva du kan gjøre 
sjøl og hva du må ha hjelp til. Den som 
skal kartlegge behovene dine må bli godt 
kjent med deg. Ofte blir den personen kalt 
din koordinator. Det er lurt å bruke tid 
sammen med koordinator. Koordinator 
har med papirer som han fyller ut for deg 
hvis du ikke klarer det selv. Noen 
kommuner har koordinator til alle fra de 
er små barn. Hvis du flytter til egen 

Solgården i Spania. Foto: Jarle Eknes
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leilighet, så kan du ha et åpent vedtak fram 
til hjelperne dine er helt sikre på at 
vedtaket ditt er riktig for deg. Det er lurt å 
be om at det fattes vedtak på hvor mange 
timer koordinator skal bruke på å hjelpe 
deg.

Rettighet 5: Verge
Når du har fylt 18 år, så har ikke foreldre 
rett til å få tilsendt papirer som gjelder deg, 
eller rett til å ringe lege eller koordinator 
for å høre hvordan det går med deg. Derfor 
er det lurt å få eget verge når du blir 
myndig (2). Vergen kan hjelpe deg med 
slike ting som foreldre hjalp til med før. 
Du kan begynne i god tid da du er 17 år 
og tenke på hvem som kan være verge. Det 
behøver ikke være noen i familien din. 
Men det bør være en person som du har 
tillit til. Hvis du ikke vet om noen, så vil 
vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen 
finne noen til deg. Vi har opplevd mange 
ganger at det blir vanskelig hvis en forelder 
er verge. Noen har begynt å krangle, og 
blitt uvenner. Det er viktig å ha et godt 
forhold til familien, så derfor bør familien 
slippe å ha vergerollen. Hvis det skjer noe 
leit med deg, slik at du må ha hjelp fra 
politiet, er det spesielt viktig å ha et verge 
som greier å støtte deg. Hvis familie er 
verge, så blir det ofte oppnevnt et 
setteverge i slike saker. Det er en som 
fungerer som verge, mens familien får lov 
til bare å være familie. Legen din må skrive 
under på papiret om at du vil ha verge. 
Vergen hjelper deg med penger og hjelper 
deg hvis du får vansker i livet ditt. Vergen 
hjelper deg med rettighetene dine og 
skriver klage for deg hvis du må det. 

Rettighet 6: Individuell plan
Hvis du får hjelp fra ulike steder, og vil 
trenge hjelpen over lang tid, har du rett på 
en individuell plan. En individuell plan 
skal inneholde hvilke mål du har, og hva 
som skal til for å nå målene. Du må ikke 
ha en slik plan. Men det er lurt å ha det, 
særlig når det er mange ting som endrer 
seg på kort tid. Som det å bli voksen, bytte 
skole, begynne i jobb eller flytte 
hjemmefra. Kommunen kan hjelpe deg og 
planlegge for at du skal nå målene dine. 
Alt du trenger, som avlastning, bolig og 
hjelpere, må du søke om, det er ikke nok å 
ha en individuell plan. Koordinator kan 
hjelpe deg å skrive en individuell plan (3). 

Rettighet 6: NAV
Alle mennesker trenger penger når de blir 
voksne. I Norge blir vi myndige når vi er 
18 år, og det betyr at loven ser på oss som 
voksne. Når du blir 18 år får du egne 
rettigheter og plikter, og større ansvar for 
deg selv. Mange med utviklingshemming 
har vanskelig for å få en jobb der de tjener 

nok penger til å forsørge seg selv. Å 
forsørge seg selv betyr å betale regninger, 
handle mat og klær, betale husleie og 
strøm. Alle kommuner har et NAV-kontor, 
der man kan få hjelp av saksbehandlere 
(19). De kan hjelpe til med å skaffe jobb, 
hjelpemidler eller stønader og trygd. Det 
betyr at man kan søke om penger til å 
forsørge seg. NAV trenger noen ganger 
papirer fra legen om at du har 

Det er viktig at noen forklarer deg hva 
diagnosen betyr akkurat for deg.
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utviklingshemning eller andre diagnoser. 
De må også vite hva du trenger hjelp til, og 
hva du klarer sjøl.  Noen vet ikke om at de 
har diagnosen før de skal få penger fra 
NAV. Det er viktig at noen forklarer deg 
hva diagnosen betyr akkurat for deg. Husk 
at det er greit å ha utviklingshemning, 
fordi det gir deg mange rettigheter. Hvis 
det blir mye tull med penger, og du får 
mye gjeld, så kan NAV bestemme at du 
skal under tvungen forvaltning, som betyr 
at NAV hjelper deg slik at du får penger 
nok til husleie, mat og klær.

Rettighet 7: Fastlege
Alle i Norge har rett på fastlege (4). Din 
fastlege bør kalle deg inn til legesjekk en 
gang i året. Da bør han sette opp dobbelt 
time, slik at han kan spørre deg om 
hvordan du har det. Legen plikter å være 
sikker på at du forstår alt han sier. Derfor 
bør du ha med en hjelper som kjenner deg 
godt, inn til legen din, som kan forklare 

hvis noe blir vanskelig. Legen kan også 
delta på ansvarsgruppemøter, hvis du har 
det. Han får betalt for å delta på slike 
møter. Legen skal også spørre deg om 
prevensjon og forklare deg at du har rett til 
å velge å operere deg for ikke å få barn. Det 
gjelder både gutter og jenter. Å operere seg 
heter sterilisering, og det er gratis for 
utviklingshemmede i Norge (5). Vi 
kjenner ingen med utviklingshemning 
som har fått beholde barnet etter at det er 

født. Barnevernet har en egen lov som tar 
vare på barnets rettigheter, og det blir for 
vanskelig for utviklingshemmede å ta vare 
på barn. Derfor hjelper barnevernet barna, 
slik at de bor hos noen som kan ta godt 
vare på dem (10).

Rettighet 8: Tannlege
Voksne mennesker med 
utviklingshemning har rett på gratis 
tannlege i Norge.  Det er lurt å ha faste 
avtaler med tannpleier og tannlege. En av 
hjelperne dine kan ordne dette (18). 

Rettighet 9: Bolig
Alle mennesker i Norge har rett til å ha et 
sted å bo (3). Du kan selv velge hvor du vil 
bo, men det er viktig å huske at jobb/
aktivitetstilbud, venner og familie ikke bør 
være så langt unna. Når du bor for seg selv, 
har du ansvar for rengjøring, husleie, 
strøm, handling, matlaging og rydding. 
Hvis du ikke klarer dette selv, kan du søke 
hjelp fra kommunen. Verge eller 
koordinator kan hjelpe deg å søke om 
bolig. Du kan flytte fra en kommune til en 
annen, og tilflyttingskommunen plikter å 
forberede at du kommer. Du kan når som 
helst melde fra om du ikke ønsker flytting 
likevel.

Rettighet 10: Jobb og 
voksenopplæring
Alle har rett til å søke om jobb. Noen 
trenger en tilpasset arbeidsplass for å 
mestre jobben sin. Det er mange slags 

Vi kjenner ingen med  
utviklingshemning som har fått  

beholde barnet etter at det er født.

Å ha en jobb eller aktivitet man  
liker, er viktig for helsa.
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jobber, og det er viktig å tenke på hva man 
er flink til og hva man trives med. Mange 
kommuner har Vekst-bedrifter eller 
aktivitetssentra, der de ofte jobber med 
ved, veving, tekstil, keramikk, kantine 
eller annen produksjon. Å ha en jobb eller 
aktivitet man liker, er viktig for helsa. 
NAV kan hjelpe deg med 
arbeidsutprøving. Har du diagnosen 
utviklingshemning kan du søke 
uføretrygd, fordi da har du flere 
rettigheter, som redusert pris på buss og 
tog. Hvis du har utviklingshemning når 
du er 18 år, vil den ikke forsvinne. 
Voksenopplæring kan hjelpe deg med å 
vedlikeholde ferdigheter, for eksempel 
skriving og lesing (17).

Rettighet 11: Fritid
Familie, venner og kjærester er viktig for 
alle mennesker (15). Hjelperne dine skal 
veilede på temaet kropp og seksualitet og 
det skal de begynne med fra du er et lite 
barn. Det vil si at tema seksualitet skal inn 
i din individuelle plan og være del av din 
individuelle opplæringsplan fra barnetid til 
voksenlivet (12). Identitet og selvrealisering 
er viktig for alle mennesker. Du skal få den 
støtten du trenger. Noen liker å være med 
jenter, noen med gutter og noen med 
begge deler. Å finne en kjæreste kan være 
vanskelig. Ofte må du prate med hjelperne 
dine for å finne ut om den du har møtt kan 
være en god kjæreste, eller om det er noen 
som forsøker å lure deg. Kjærester skal 
være kjærester hele tiden, besøke 
hverandres familier og ha felles venner. Å 
gå med på å ha en hemmelig kjæreste, bør 
ingen gjøre. Du kan forlove deg og være 
samboer. Hvis du vil gifte deg, må du 

snakke med vergen din først (16). Noen 
liker å ha mange venner, noen trives med 
få. Hjelperne dine skal se til at du tar vare 
på familie, kjæreste og venner. De kan også 
hjelpe deg med sosiale medier, slik som 
Facebook.

Rettighet 12: Habiliteringstjenesten
Hvis kommunen ikke kan nok om det du 
trenger hjelp til, har du rett til å søke om 
hjelp fra Habiliteringstjenesten (6). De kan 
hjelpe deg, vergen eller hjelperne dine med 
det dere synes er vanskelig. Hvis du 
henvises til Habiliteringstjenesten, har du 
rett til å vite om det. Legen din må sende 
henvisningen. Habiliteringstjenesten har 
en egen prioriteringsveileder, og der står 
det noe om hva tjenesten kan hjelpe deg 
med (13).

Rettighet 13: Bistandsadvokat og 
dommeravhør
Hvis det skjer noe som gjør at du må 
kontakte politiet, så skal du få hjelp til 
dette. En person med utviklingshemming 
skal få tilbud om dommeravhør hos 
Statens Barnehus (8). Dette navnet betyr 
ikke at det bare er for barn, for huset er til 
for utviklingshemmede også. 
Dommeravhør er at politiet prater med deg 
og de kaller det «avhør» (9). Dette blir tatt 
opp på video. Opptaket blir så vist i retten 
under rettssaken, slik at du slipper å møte i 
retten for å gjenfortelle det som har skjedd. 
Så fort politiet har fått en anmeldelse, skal 
du få gratis advokathjelp. Det kalles 
bistandsadvokat. Tidligere har det skjedd 
at hjelpere ikke har varslet om vold og 
overgrep, fordi man har trodd at 
taushetsplikten hindrer det. Men 
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avvergingsplikten opphever taushets-
plikten og gir hjelpere anledning til å 
snakke om bekymringer og melde fra om 
mistanke om vold og overgrep (8). Det er 
noe som heter hat-kriminalitet. Det 
forekommer oftere enn vi tror. 
Det er at folk rundt deg mobber og er ekle. 
Si fra om noen er ekle og gjør vonde ting 
mot deg. Du har rett til å leve et trygt og 
godt liv. •••
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