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Et økende behov for personell i kommuners helse- og 
sosialtjenester gjør det viktig å forstå sammenhenger 
mellom utdanning og kvalitet på tjenester. Dette er 
særlig viktig innen tjenester for personer med 
utviklingshemning, siden kapittel 9 i helse- og 
omsorgstjenesteloven har et krav om at tjenesteytere 
som utøver planlagt skadeavvergende tvang skal 
ha utdanning i helse-, sosial- eller pedagogiske fag 
på høgskolenivå. 

Gjennom forebyggende tiltak og løsninger basert 
på frivillighet skal utdanningskravet sammen med 
en rekke andre tiltak (se IS-10/2015 kapittel 4.4.3) bidra 
til å redusere behovet for bruk av tvang og makt, og 
sikre at nødvendig tvangsbruk utføres av personell 
med tilstrekkelig kompetanse på en faglig og etisk 
forsvarlig måte. 

Bjørn Roar Vagle

14 – OKTOBER  2015



Artikkelen analyserer utdanningskravet 
med utgangspunkt i et kompleksitets-
teoretisk perspektiv. Hensikten er å 
vurdere i hvilken grad utdanningskravet 
er et treffsikkert tiltak fra lovgivende 
myndighet for å sikre en praksis blant 
tjenesteyterne, hvor det benyttes minst 
mulig unødvendig tvang overfor 
tjenestemottakerne. Artikkelen tar opp 
at høgskoleutdanninger som oppfyller 
utdanningskravet ikke nødvendigvis gir 
kompetanse til å forebygge og håndtere 
utfordrende atferd hos mennesker med 
utviklingshemming. 

Mangel på kunnskap kan medføre 
økt bruk av tvang. Gitt at utdanningen 
ga slik kompetanse ville det likevel, med 
utgangpunkt i en kompleksitetsteoretisk 
forståelse, vært usikkert om utdannings-
kravet fungerer etter hensikten. Denne 
artikkelen tar opp om utdanningskravet 
er for generelt, og det drøftes med begreper 
som variasjon, seleksjon og «kritisk masse» 
om et mer differensiert utdanningskrav 

kan være en vei å gå. Avslutningsvis sies 
det noe om videre forskning som kan være 
viktig innen området. 

Økning i bruk av tvang
I rapport fra Helsetilsynet (7/2008) står 
det at stortinget presiserte at formålet med 
kapittel 9 er å unngå unødvendig tvang og 
makt, og at reglene ble avgrenset til å 
gjelde kun enkelte med utviklings-
hemning, nemlig de med utfordrende 
atferd. Tvangsbruk skal kun skje for 

å hindre at personer med utviklings-
hemning utsetter seg selv eller andre for 
vesentlig skade, og kun som en «siste 
utvei». Kapittelets hovedformål er å 
forebygge og begrense at tjenesteapparatet 
kommer i situasjoner som aktualiserer 
bruk av tvang og makt overfor 
tjenestemottakerne. 

Formålet med kapittel 9 er å unngå 
unødvendig tvang og makt.

Kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven
For å få nødvendig tvang inn i regulerte former ble det i forbindelse med 
ansvarsreformen nedsatt et offentlig utvalg (Røkke-utvalget), som ga sin innstilling 
i NOU 1991:20 «Rettsikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemning». 
Lovverket som ble skissert var omdiskutert og hadde flere runder i stortinget. 

Først 1. januar 1999 resulterte dette i et midlertidig kapittel i sosialtjenesteloven, 
som i 2004 trådte permanent i kraft som 4A i sosialtjenesteloven; «Rettsikkerhet 
ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning». 
Rådet avga sin sluttrapport i juni 2002, og evalueringen viste at loven hadde bidratt  
til å redusere bruk av tvang og makt, og gitt en bedret kontroll der hvor tvang og  
makt var funnet nødvendig (Sosial- og helsedirektoratet, 2004). Lovverket er i dag 
kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. 
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Rundskrivet til kapittel 9 (Helse direk-
toratet IS-10/2015) framstår nærmest som 
en lærebok om behandling av problem-
atferd, med konkrete råd om både 
forebygging og etablering av alternativ 
atferd til problematferden, men har en 
rød tråd om aksept, forståelse og toleranse 
for den utviklingshemmedes rett til å være 
annerledes og ta egne valg. 

De mest kontroversielle behandlings-
oppleggene ser man nå knapt rester etter, 

sist med Skår-saken i 2003 (se f. eks 
Dagbladet 3.6.2003; Holden, 2009), og 
kravene til tjenestekvalitet har utvilsomt 
økt med årene. Allikevel blir det fremdeles 
brukt unødvendig tvang og makt i et for 
stort omfang i den kommunale omsorgen 
for personer med utviklingshemning 
(Helsetilsynet, 2008), og antall tvangs-
tiltak har økt dramatisk. 

Det har vært en vekst fra 429 godkjente 
vedtak på 395 personer i 2003 til 1268 

Kompleksitetsteori
Kompleksitetsteori er et fagområde for tverrfaglige vitenskapelige studier innenfor 
naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Kompleksitetsteoretiske perspektiver kom 
først til syne innenfor naturvitenskapelige disipliner, fortrinnsvis innenfor fysikk, hvor 
man opplevde at lineære modeller var utilstrekkelige for å forklare komplekse fysiske 
fenomen. Kompleksitetsteori fokuserer på systemer som er bygget opp av mange 
interagerende enheter (agenter) som responderer og reagerer på hverandre i et 
kontinuerlig samspill. De interaksjonsmønstre som oppstår i dette samspillet, og den 
samlede effekten av interaksjonene, kan ikke forstås gjennom bruk av lineære 
modeller, men må forstås som et resultat av ikke-lineære ogtilsynelatende tilfeldige 
prosesser. Noen sentrale antakelser innenfor kompleksitetsteori er:

•  Endring vil alltid skje, men ikke nødvendigvis slik man har planlagt/ønsker. 
•  Begrenset forståelse av systemet og utgangsbetingelsene reduserer  

muligheten til prediksjon og kontroll. Små endringer kan ha store konsekvenser  
og store endringer kan få små konsekvenser.

•  Det vil skje en selvorganisering blant enhetene i systemet slik at  
uforut sigbare mønstre oppstår som en følge av interaksjon mellom  
enheter som  følger enkle regler.

Ved å ta høyde for at organisasjoner fungerer som komplekse adaptive systemer  
kan man utforme strukturer og prosesser som er mer fleksible og tilpasningsdyktige  
ved at de tilpasser seg og klarer å absorbere forstyrrelser uten at systemet blir ustabilt. 
Ved å forstå mekanismene i systemene kan vi påvirke og igangsette planlagte endringer 
med relativt høy grad av suksess, men det vil alltid være snakk om usikkerhet og 
uforutsigbarhet mellom tiltak og effekt. Det vil også være mangel på repeterbarhet. 
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godkjente vedtak som gjaldt 679 personer 
i 2007. Av disse vedtakene gjaldt 527, eller 
42 prosent, planlagte skadeavvergende 
tiltak i gjentatte nødssituasjoner. 
Fordelingen mellom de to tiltaks-
kategoriene b og c har siden 2003 vært 
stabil (Helsetilsynet 7, 2008). Fra 2009 til 
2013 har antall godkjente vedtak økt fra 
886 til 1259 overfor henholdsvis 788 og 
1102 personer (Helsedirektoratet, 2014). 

Det slås fast i rapporten «Kompetanse-
situasjonen ved bruk av tvang etter helse- 
og omsorgstjenesteloven kap. 9» (Helse-
direktoratet, 2014) at utdanningskravet 
er av stor betydning for så sikre arbeidet 
for økt kompetanse og kvalitet i de 
kommunale tjenestene til utviklings-
hemmede, ettersom dette er et tradisjonelt 
nedprioritert område, men at det også er 
behov for mer kunnskap om årsaker til 
økningen i tvang, og i så måte hvilken 
betydning formalkompetanse har for bruk 
av tvang. Etter direktoratets vurdering er 
det på grunn av det høye antallet 
dispensasjoner fra utdannings kravet i 
vedtak, ikke mulig å trekke slutninger om 
utdanningskravets funksjon og betydning.  

Kompleksitetsteori 
Tjenesteytingen til personer med 
utviklingshemning foregår i et komplekst 
system. Innføringen av kapittel 9 er et 
eksempel på hvordan de offentlige 
myndigheter ønsker å skape endring i og 
regulere et komplekst system. Gjennom 
kapittel 9 forsøker myndighetene, med en 
rekke virkemidler, å styre tjenesteyternes 
praksis i de kommunale tjenestetilbudene 
i retning av en praksis med fokus på 
forebygging og tilrettelegging for å unngå 
unødvendig tvangsbruk. Ett av disse 
virkemidlene, § 9-9 Krav til gjennom-
føring og evaluering tredje ledd, beskrives 
av Kjønstad og Syse (2006) som en 
velferds rettslig nyskapning. Dette 
innebærer en bemanningsnorm om at 
det skal være to tjenesteytere tilstede 
når tvang og makt utføres, samt at det 
stilles et generelt krav om høgskole-
kompetanse på bachelornivå hos minst 
en av tjeneste yterne når planlagte skade-
avvergende tvangstiltak gjennomføres 
(§ 9-5 bokstav b).

Opplæring og utdanning er imidlertid 
i et kompleksitetsperspektiv bare en liten 
del av den læring som foregår i organi-
sasjoner. 

Kompleksitet innebærer at systemet 
består av deler som interagerer på måter 
som i sterk grad influerer sannsynligheten 
for framtidige hendelser. Dette gjør at det 
det vanskelig å predikere, altså forutsi, 

Kompleksitetsteori fokuserer  
på systemer som er bygget opp av  

mange interagerende enheter (agenter) 
som responderer og reagerer på 

hverandre i et kontinuerlig samspill. 

Endring vil alltid skje, men  
ikke nødvendigvis slik man har  

planlagt/ønsker. 

Opplæring og utdanning er  
i et kompleksitetsperspektiv bare  

en liten del av den læring som foregår  
i organisasjoner. 
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hvordan intervensjoner virker inn, fordi 
betingelsene som regulerer den ikke kan 
bli beskrevet kortfattet.  

Muligheten for prediksjon og kontroll 
av komplekse systemer er altså svært 
begrenset, fordi individene interagerer med 
hverandre i kompliserte nettverk, og 
påvirker dermed hverandre på måter som 
er vanskelige å forutsi. Jo mer komplekse 
forhold intervensjoner skal påvirke, jo 
større usikkerhet er det knyttet til de 
faktiske virkningene.

Axelrod & Cohen (2001) er kompleksi-
tetsteoretikere som har sett på hvordan 
variasjon, interaksjon og seleksjon er 
prosesser som kan brukes for å «tøyle» 
kompleksiteten. Med tøyling menes at 
man kan påvirke og legge til rette for 
endringer i komplekse systemer, men at 
dette alltid bare vil være snakk om i 
varierende grad å begrense uforutsigbarhet 
og usikkerhet mellom intervensjoner og 
det som faktisk skjer. De refererer til at 
når man har en praksis som fungerer 
etter bestemte mål, og man er rimelig 
sikker på at målene eller omgivelsene 
ikke vil endre seg, er det ingen fordel å 
legge til rette for mer utprøvende strategier. 
Det mest effektive vil da være at flest mulig 
imiterer det som fungerer, og at man heller 
ikke tilfører systemene agenter som gjør 
ting på en annen måte. Axelrod og Cohen 
(2001) påpeker imidlertid at det er sjelden 
at man er i en slik situasjon, og at variasjon 
er avgjørende for adapsjon. 

Med innføringen av 6A, i dag kapittel 9, 
måtte man løse utfordringer på en annen 
måte enn tidligere. Man kan tolke 
myndighetenes krav om kompetanse som 
et tiltak for å tilføre systemene en økt 

variasjon av agenter og strategier, som over 
tid vil kunne bidra til at aktørene tilpasser 
seg de nye kravene om minst mulig 
tvangsbruk. 

Formalkompetanse i tjenestene 
I følge Horndalen (2006) har det vært 
en sterk skepsis til behovet for at de 
«åndssvake» skulle ha eget fagpersonale. 
Det ble lenge betraktet som et røkteryrke, 
hvor behovet for fagfolk ble ansett som 
helt unødvendig (Horndalen, 2006). 
Når lobotomi, kastrering og elektrosjokk 
var tre ulike tiltak mot «ustyrlige» helt til 
ut på 60-tallet (Fjermeros 2009), sier det 
seg selv at det har skjedd mye uverdig og 
krenkende overfor denne gruppen 
mennesker. I 1954 oppnevnte SOR en 
komité til å utrede spørsmålet om 
utdanning av pleiepersonale for åndssvake-
omsorgen. Landets første vernepleier-
utdanning ble opprettet i 1961 på Emma 
Hjorths pleiehjem i Akershus (Horndalen, 
2006). Med kompetanse i tjenesten ble det 
økt bevissthet og rettet en innsats for at 
personer med utviklingshemning hadde 
muligheter og krav på et innholdsrikt liv. 

Brodtkorb, Norvoll og Rugås (2006) 
beskriver profesjonene som forvaltere av 
lovverk på vegne av staten, og betegner 
dem som «statens forlengede arm». 
Utdanningskravet til kapittel 9 når det 
gjelder gjennomføringen av planlagt 
skadeavvergende tvang, kan være oppfylt 

Landets første vernepleierutdanning  
ble opprettet i 1961 på Emma Hjorths 

pleiehjem i Akershus.
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gjennom en lærer, sykepleier, sosionom, 
ergoterapeut eller fysioterapeut for å nevne 
noen. Ingen av rammeplanene til disse 
utdanningene har om forebygging og 
behandling av utfordrende atferd. Det er 
heller ingen læringsmål som handler 
om andre løsninger enn tvang og makt, 
og utviklingshemming er ikke nevnt. 
Slike mål er kun omtalt i rammeplan for 
vernepleierutdanningen (se Vagle, 2010). 
Til sammenligning er det i Barnehage-
loven et ettertrykkelig krav om at driften 
skal ha personell med barnefaglig og 
pedagogisk kompetanse. Personell uten 
slik bachelor må ha videreutdanning i 
barnehagepedagogikk for å bli godkjent 
som pedagogisk leder (se rundskriv 
nr. F-4266/2011). 

Selekteres «beste praksis»?  
Kapittel 9 forutsetter en viss variasjon 
blant aktørene; at noen av disse har 
ferdigheter eller en generell væremåte 
som er vellykket i forhold til blant annet 
bruk av minst mulig tvang- og makt. 
Adapsjon innebærer å tilpasse seg endrete 
krav i omgivelsene, og da må det være en 
variasjon som kan matche nye krav. 
Dette har en klar parallell til den 
biologiske verden hvor variasjon blant 
artsindivider kan være avgjørende for 
artens overlevelse ved endringer i 
omgivelsene. Nøkkelspørsmålet, hevder 
Axelrod og Cohen (2001), er hva som er 
den rette balansen mellom variasjon og 
konformitet. I et system som stadig tilføres 
ny variasjon, vil ikke små forbedringer 
etableres fordi mutasjonsraten er høy. 
Dette er omtalt som ’evig koking’, og er 
en tilstand der systemet er i permanent 

uorden. ’Prematur konvergens’ er det 
motsatte fenomenet Axelrod og Cohen 
(2001) advarer mot. Her mister man 
nødvendig variasjon for fort. Dette skjer 
når en bestemt strategi imiteres i raskt 
tempo, før en har fått utforsket om det kan 
være alternativer som kunne vært bedre. 

Hvilken variasjon som betyr noe i 
komplekse systemer er avhengig av hvilke 
oppgaver som skal løses. Først må man 
spesifisere hvem aktørene er. Deretter må 
det kartlegges hva disse aktørene kan se 
og gjøre, og hvordan de generer variasjon i 
atferden. Videre hvordan de interagerer 
med hverandre, og hvordan aktørene og 
deres strategier er selektert for ødeleggelse, 
forbedring eller å «dø ut» (Axelrod og 
Cohen, 2001). De viser til at når variasjon 
er av stor betydning må vi snakke om 
undergrupper og analysere deres forskjeller 
uten at man stenger for den muligheten at 
det samtidig er mange andre forskjeller vi 
midlertidig ignorerer. Axelrod og Cohen 
(2001) bruker begrepet type for å gjøre det 
lettere å analysere kilden og bidrag til 
variasjon.

Typer er agenter som deler noen 
synlige kombinasjoner av egenskaper. 
Ansatte med helse- og sosialfagutdanning 
på videregående, ufaglærte og ansatte med 
høgskoleutdanning, vil være eksempel på 
typer i tjenesteytingen til personer med 
utviklingshemning. Funksjonene som 
skiller disse typene er bare en ufull-
kommen indikator på den faktiske 
forskjellen blant agenter i organisasjonen. 
Hvis typene skal ha en funksjon for de 
andre aktørene i systemet, må de ha en 
variasjon som er mulig for de andre typer 
å observere og dermed forsøke å imitere. 
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Axelrod og Cohen (2001) påpeker at 
typer gitt utenfra ikke nødvendigvis har 
en funksjon som type innad i systemene. 
Dette kan skyldes at typene gitt utenfra 
ikke differensieres på kjennetegn som 
aktørene i systemet definerer som relevant, 
noe som innebærer at det ikke oppfattes 
å være en relevant forskjell mellom typene. 
Inndeling av typer etter formell utdanning 
vil kunne være et eksempel på en type som 
er definert utenfra. Internt i systemene 
etablerers, opprettholdes og endres 
endogene typer (Axelrod & Cohen, 2001). 
Disse typene er veldig dynamiske, 
differensieres ut fra kjennetegn som 
deltakerne oppfatter som relevante i 
systemet og er ikke alltid like lette å 
oppdage fra utsiden. Typiske eksempler 
på dette i tjenesteytingen til personer med 
utviklingshemning er hvem aktørene 
definerer som flinke, hvem som er opptatt 
av hva, nyansatte osv. Denne typeinn-
delingen skjer intern i systemet og på 
bakgrunn av aktørenes atferd og historie, 
mer enn objektive, gitte egenskaper ved 
aktøren. Aktørene i systemet vil interagere 
og handle betinget av de ulike typene som 
eksisterer i systemet, og over tid vil 
seleksjon redusere variasjonen hos typer 
(Axelrod & Cohen, 2001). Betinget betyr 
at de ulike handlingene er forårsaket og 
bestemt, men i komplekse systemer setter 
de seg ikke sammen på noen forutsett 
eller planlagt måte. 

Linearitet, «kompetanse inn  
= mindre tvangsbruk ut?» 
Linde og Nordlund (2008) tar opp 
hvordan kravene til kunnskap og formell 
utdanning har endret seg på dette feltet. 

De skriver at forskjellen mellom en med 
3-årig høgskolebakgrunn og ufaglært 
«ligger ofte ikke i utøvelsen av 
handlingen», men at «den profesjonelle 
utøveren forventes å ha kunnskapsbasert 
dømmekraft og fagkunnskap nok til å 
begrunne handlingen» (Linde & 
Nordlund 2008, s 36). Holden (2009) 
viser til at personlig egnethet er vel så 
viktig som utdanning. 

Imidlertid viser ingen av forfatterne 
til studier, noe som tyder på at dette 

knapt finnes. Dette gjenspeiles også 
i de offentlige utredninger som eksisterer 
om emnet.

Endresen (2003) undersøkte hvordan 
grad av utdanning påvirker «tilbøyelig-
heten» til å benytte tvang i møte med 
tjenestemottakerne. Han fant blant annet 
at «jo høyere utdanning tjenesteyterne har, 
jo større tilbøyelighet har tjenesteyterne til 
å anvende grov tvang i møte med sine 
brukere» (Endresen 2003, side 49-50). 
Vagle, Holden & Offernes (2011) fant at 
det hadde ingen signifikant betydning for 
bruken av tvang om personell som var på 
vakt med tjenestemottaker hadde 
høgskoleutdanning, verken på hyppighet, 
varighet eller type tvangstiltak. Handegård 
og Gjertsen (2008) evaluerte lov om sosiale 
tjenester kapittel 4A, på oppdrag fra 
Sosial- og helsedirektoratet. Informanter 
i kommunen, fylkesmennene og spesialist-
helsetjenesten har delte oppfatninger om 
utdanningskravet. Noen mener at for 

Personlig egnethet er vel 
så viktig som utdanning. 
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å forebygge bruk av tvang er det viktigere 
med stabilitet og kjennskap til den enkelte 
tjenestemottaker enn formalkompetanse, 
mens andre mener kravet må følges bedre 
opp. Ingen steder i evalueringsrapporten 
eller hos informantene refereres det til 
studier som er gjort. Det refereres 
utelukkende til informantenes egne 
oppfatninger og erfaringer.

I helsetilsynets rapport (2014) kommer 
det fram at andelen ufaglærte årsverk i 
boliger for utviklingshemmede i perioden 
2008 – 2012 har hatt en reduksjon fra 22 
% til 20 %. Andelen årsverk med 
høgskoleutdannet personell har i samme 
periode økt med 4 %. I tilnærmet samme 
periode, 2009 – 2013, har antall godkjente 
vedtak som omhandler bruk av tvang økt 
med 30 % fra 886 til 1259.  Helsetilsynet 
tar opp i tilsynsmeldingen (2008) at 
økning kan skyldes bedre registrering og 
innmelding av gjeldende tvangstiltak, men 
også en reel økning i tvangsbruk fordi at 
en større del har utfordrende atferd, og at 
årsaken til dette kan igjen være svakheter 
ved tjenestetilbudet. Men det påpekes også 
at veksten kan være uttrykk for at flere 
kommuner gjennom å bruke tvangstiltak 
greier å regulere utfordrende atferd, slik at 
negative konsekvenser for den 
utviklingshemmede og omgivelsene tar 
slutt eller reduseres. Det kan også skyldes 
andre forhold (se NFU - blogg Årsaker til 
økt bruk av tvang og makt1). 

Ingenting av det som er referert her, sier 
noe om hvordan bruken av tvang ville ha 
vært hvis ikke noen tjenesteytere hadde 
hatt høgskoleutdanning på et tjenestested, 

og om en høy andel av tjenesteytere med 
høgskoleutdanning kan ha moderert 
bruken av tvang generelt. 

Dette er et relevant aspekt innen 
kompleksitetsteori, og viser til kritisk 
masse. Fenomenet i denne sammenhengen 
viser til hvordan atferd i et system kan 
endre seg radikalt og ofte ureversibelt når 
det oppnår et visst kritisk punkt. Konkret 
i forhold til utdanningskravet kan man se 
for seg at det ikke er noen merkbar endring 
i personalgruppeatferden, men at det skjer 
et dramatisk skifte når andelen av 
høgskoleutdanning har nådd et visst 
punkt, la oss si 40-60 %. Det kan ikke 
planlegges hvordan endringene arter seg, 
men utdanningskravet kan ha potensielt 
en dramatisk endring på hele fagkulturen.  
Det kan resultere i nye verdier på praksis, 
og at måter å løse ting på er annerledes enn 
før. Det går ikke an å predikere om og når 
kritisk masse inntreffer, men hvis man 
gjentatte ganger har observert fenomenet 
i et definert komplekst system, som f. eks 
personalgrupper som arbeider i bofelles-
skap, kan man anslå en andel som er 
nødvendig for at virkningen skal inntreffe. 
I beste fall kan det også observeres om 
skiftet vanligvis er i retning av en praksis 
som rundskrivet til tvang og makt 
framhever som viktig og ønskelig. 

Men intervensjoner i komplekse 
systemer er forbundet med usikkerhet, 
uforutsigbarhet og mangel på repeter-
barhet. Små forskjeller i utfall kan gi 
upredikerbar kaskadeeffekt i et ikke-
lineært system, som denne tjenesteytingen 
er og alle andre systemer som består av 

1 ) http://www.nfunorge.org/Om-NFU/NFU-bloggen/Arsaker-til-okt-bruk-av-tvang-og-makt/
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menneskelig relasjoner. En intervensjon 
der en på generelt grunnlag tilfører 
systemene en «oppskriftsmessig» fordeling 
av eksternt definerte typer, slik man gjør 
med utdanningskravet i kapittel 9, ser bort 
fra den dynamiske og kraftfulle 
interaksjonen som etablerer og tilpasser 
individenes atferdsrepertoar i møte med de 
krav, utfordringer og muligheter som 
tjenestemottakernes bistandsbehov og 
utfordringer representerer. 

Axelrod og Cohen (2001) viser til at 
seleksjon i komplekse systemer, altså 
hvilken kollektiv atferd som etableres og 
opprettholdes, kan være et resultat av 
individuell prøving og feiling, eller 
imitasjon av strategiene til andre aktører. 
Seleksjon kan også skje ved at aktørene i 
organisasjonen endres slik som ved 
ansettelser og at andre slutter. Axelrod og 
Cohen (2001) påpeker at verken seleksjon 
av strategier eller seleksjon av aktører, alltid 
vil være fordelaktig. Læring fra erfaring 
kan føre til feilaktige konklusjoner, 
imitasjon av tilsynelatende suksessfull 
atferd kan være villedende, og å ta bort 
mindre effektive medlemmene i en 
populasjon kan utilsiktet eliminere 
potensielt vellykkede agenter eller 
strategier. Når en seleksjon fører til 
forbedring i henhold til visse mål på 
suksess, kaller Axelrod og Cohen (2001) 
dette for adapsjon. Åpenbart kan ulike 

agenter i populasjonen bruke ulike mål på 
suksess, slik at endringer som er adaptive 
for noen, kanskje ikke er det for andre. 
Det kan da oppstå uhensiktsmessig 
selvorganisering, eller det fenomenet man 
i mainstream organisasjonsteori kaller 
«motstand mot endring» (se f. eks Jacobsen 
& Thorsvik, 2002). At slik spontan atferd 
kan oppstå av indre strukturer, gjør at 
systemene lever på grensen til kaos. 

Axelrod og Cohen (2001) viser til at 
å definere suksesskriterier er en viktig måte 
å styre seleksjonen på. Suksesskriterier kan 
være målsetninger eller regler for atferd. 
Flere agenter kan «dele» de samme suksess-
kriterier, og hvis noen har en variasjon som 
er adaptiv til disse, kan dette bidra til at 
hele systemet evolverer i retning av en 
vellykket praksis tett opp til slike suksess-
kriterier. Utdanningskravet i kapittel 9 kan 
være et bidrag til at aktørene i systemet har 
de samme suksesskriteriene, dvs. tilstreber 
en praksis med minst mulig bruk av tvang 
og makt. 

Rihani & Geyer (2001) påpeker at 
det finnes ubegrenset med strategier for 
å tilnærme seg en problemstilling i et 
komplekst system. Men i motsetning til 
lineære systemer, der delene til et system 
gir nyttige indikasjoner på tilstanden til 
helheten, hevder de at dette ikke vil være 
tilfelle i komplekse systemer. De hevder at 
troen på en ovenfra og ned styring er en 
indikasjon på linearitet. Myndighetenes 
høgskolekrav kan dermed være et uttrykk 
for en tradisjonell lineær forståelse av 
fenomener, bestående av behov og 
forventninger om en tydelig kausalitet. 
Myndighetenes utdanningskrav kan ses 
på som lineær tenkning, der «kompetanse 

Læring fra erfaring kan føre til  
feilaktige konklusjoner, imitasjon  

av tilsynelatende suksessfull atferd  
kan være villedende, 
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inn = mindre tvang ut». Senge (1990) er 
en av flere som påpeker at beslutninger 
basert på slike enkle lineære årsaks-
modeller kan få helt andre virkninger 
enn tiltenkt. 

I en kompleksitetsforståelsesramme vil 
man neppe noen gang kunne beskrive 
konkrete intervensjoner som med sikkerhet 
vil medføre en faglig forsvarlig praksis med 
minst mulig tvang og makt i tjeneste-
ytingen til personer med utviklings-
hemning, men kompleksitetsperspektivet 
kan allikevel gi viktige bidra til vår 
forståelsesramme og hjelpe oss til å rette 
midlene mot det som påvirker mye, og 
mindre på aktiviteter som bidrar lite eller 
ingenting. Hensikten med kompleksitets-
tilnærming er ikke å finne den beste 
strategien, men å vise at lineære «common-
sense»-strategier og tradisjonelle rammer 
for læring sjelden passer inn i komplekse 
systemer, siden systemene balanserer på 
grensen til kaos, dvs. i det komplekse rom 
(Cooper, Braye & Geyer, 2004).

Tilførsel av personell med høgskole-
utdanning skal altså sammen med en 
rekke tiltak bidra til å sikre at utførelsen 
av tjenestene er faglig og etisk forsvarlige, 
derav minst mulig tvang og makt. Men 
det er altså ikke gitt at en strengere 
praktisering av utdanningskravet i kapittel 
9 er den rette veien å gå for å få ned bruk 
av unødvendig tvang og makt. 

Diskusjon og oppsummering 
Kompetansekravet skal sikre at tjeneste-
yterne har nødvendige kompetanse og 
ferdigheter slik at tjenestemottakerne blir 
møtt med faglig og etisk forsvarlige tiltak, 
og at tiltak som innebærer tvang kun skjer 
som en siste utvei. Bruk av tvang og makt 
skal skje så sjelden som mulig, og kun 
dersom det er nødvendig for å avverge 
skade. Tiltak basert på frivillighet skal som 
hovedregel være forsøkt, og tjenestetilbudet 
skal gå langt i å utformes på en måte som 
ivaretar selvbestemmelse og forebygger at 
utfordrende atferd oppstår. 

Det kan imidlertid se ut som at ramme-
planene for de fleste høgskoleutdanninger 
som oppfyller utdanningskravet, har 
ingenting om utviklingshemming og lite 
som omhandler forebygging og håndtering 
av utfordrende atferd. Ser man på den 
omfattende litteraturen om behandling 
av utfordrende atferd, viser dette at 
tjenesteyterne trenger mer enn generell 
kunnskap om etikk og psykologi for å 
kunne møte med metoder som ikke 
innebefatter tvang. De ulike ramme-
planene vektlegger ulik kompetanse, 
og det nokså generelle utdanningskravet 
kan representere en fare for at mangfoldet 
i måten å løse utfordringer på kan bli for 
stort. Praksis som begrenser bruken av 
tvang og makt får da ikke tid til å etablere 
seg. Når utdanningskravet er så generelt, 
kombinert med at studentene ikke lærer 
nok spesifikk kunnskap om forebygging 
og håndtering av utfordrende atferd, kan 
dette føre til evig koking.

En annen utilsiktet konsekvens kan 
være at utdanningskravet virker inn på 
ressursbruken på andre løsninger for å 

Ikke gitt at en strengere praktisering  
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etablere gode tjenester. En følge kan være 
at kommunene kan bli mer opptatt av å 
innfri lovkravet enn å foreta gode lokale 
vurderinger av hvilke virkemidler som 
skal til for å oppnå en praksis med minst 
mulig bruk av tvang. En innfrielse av 
utdannings kravet kan bli en hvilepute 

for videre satsing, og at systemene får 
leve sitt eget liv. Helsetilsynet har generelt 
uttrykt bekymring overfor kommunenes 
manglende styring, ledelse og kontroll av 
disse tjenestene (Dragsten & Søndenaa, 
2014). 

Utdanningskravet sikrer heller ikke 
tilgang på nok og kvalifiserte personell. 
Dette viser igjen ved at kommunene søker 
om dispensasjoner fra utdanningskravet i 
fire av fem vedtak (Ellingsen, Lungwitz 
& Berge, 2009). Oppmerksomheten ulike 
aktører har på antall dispensasjoner fra 
utdanningskravet, kan ytterligere medføre 
at rekruttering av tjenesteytere med 
høgskoleutdanningen blir hovedmål-

Kommunene kan bli mer opptatt 
av å innfri lovkravet enn å foreta 
gode lokale vurderinger av hvilke 

virkemidler som skal til for å oppnå 
en praksis med minst mulig 

bruk av tvang.
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settingen framfor å bruke tid, ressurser 
og analyse på eksisterende praksis. 

Det må kartlegges hvilke typer som er 
effektive med tanke på å oppnå redusert 
bruk av tvang og makt. Hvis den eneste 
forskjellen mellom ufaglærte og tjeneste-
ytere med høgskoleutdanning ofte er, som 
forfatterne Linde og Nordlund (2008) 
antar, at de med høgskoleutdanning kan 
begrunne handlingsvalgene sine, tilsier 
dette at faglig forsvarlighet kan oppnås 
med et færre antall tjenesteytere med 
høgskoleutdanning enn det lovkravet 
legger opp til. Disse kan ha et spesielt 
ansvar for opplæring av annet personell. 
Det bør derfor undersøkes om systematisk 
personalopplæring er mer treffsikkert, enn 
hva seleksjonskriteriet høgskoleutdanning 
er. Tilsvarende kompetansekrav når det 
gjelder struktur og krav om særskilt 
relevant innhold som finnes i barnehage-
sektoren, er interessant. Det må sikres 
systematisk tid til planlegging for personell 
som har faglig ansvar. 

Dette er et felt som stiller krav til 
stabilitet og kontinuitet i personalgrupper 
for å gjøre en god jobb. Man bør under-
søke hva som kjennetegner tjenesteytere 
som blir værende over tid. Dette kan være 
andre forhold og på tvers av utdannings-
bakgrunn.

Det bør også undersøkes andelen 
personell med høgskoleutdanning som er 
nødvendig for å ha avgjørende påvirkning 
på fagkulturen som etableres. Tjenester 
skal ha faglig forankring og evne til kritisk 
selvevaluering. Når det mangler en felles 
forståelse for hvordan arbeidsoppgavene 
skal utføres, blir det synsing og opp til 
den enkelte ansatte hvordan dette blir 

gjort. En slik praksis er tilfeldig, og vil 
kunne føre til at tjenestetilbudet ikke 
lenger er forsvarlig (se Natland Dahlen, 
2014). 

Når myndighetene går inn og legger 
føringer på hvilke typer som skal 
selekteres, slik man gjør med utdannings-
kravet, er det viktig at man er sikker på 
at disse typene faktisk vil bidra til at man 
når den praksisen man ønsker, dvs. bidrar 
til reduksjon av bruk av tvang og makt. 
Axelrod og Cohen (2001) viser til at helt 
sikker kan man aldri være, og at slike 
beslutninger må være forankret på 
bakgrunn av lokal praksis. Av og til kan 
det nemlig være formålstjenelig å begrense 
variasjonen i et system. Skal man ha en 
bestemt andel typer, er det i alle fall helt 
sentralt å vite noe om hvilken variasjon de 
representerer med hensyn til de oppgaver 
de er tenkt å løse. Det blir derfor viktig 
å få mer sikker kunnskap om det er 
forskjell på tjenesteytere med og uten 
høgskolekompetanse når det gjelder bruk 
av tvang og makt, og om og hvordan det 
påvirker fagkulturen som helhet. Dersom 
man ikke finner forskjeller tilsier dette at 
kommunene på et enda friere grunnlag 
må få vurdere hvilke virkemidler som 
skal til for å skape en praksis som er i tråd 
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med føringer beskrevet i rundskrivet til 
kapittel 9. 

Ifølge Endresen (2003) står tjenesteytere 
med høgskoleutdanning for den «groveste 
tvangen», men studien er fra «en annen 
tid» og er nok lite relevant i dag. Men hvis 
dette fremdeles er riktig bør man vurdere 
å finne frem til andre typer som er mer 
egnet med tanke på å oppnå en reduksjon 
i bruk av tvang og makt overfor tjeneste-
mottakerne. Dette kan være en mer 
differensiert typeinndeling av høgskole-
utdannede, men kan være også andre 
egenskaper utenfor og på tvers av denne 
gruppen ansatte. Slike vurderinger må 
ikke være basert på intensjonene, men 
av de faktiske virkninger.  

Uten tid til fagadministrasjon og felles 
møtepunkter vil felles praksis være et 
resultat av helt blind seleksjon. Mangel 
på planlegging og felles drøftinger vil øke 
sannsynligheten dramatisk for tjeneste-
yterne handler etter «eget hode». I slike 
tjenester kan omgivelsene være så 
omskiftelig og personalatferden inneha så 
stor variasjon, at resultatet er atferdsmessig 
utfordringer eller passivitet. Det vil være 
urimelig å forvente en veltilpasset atferd 
i et slikt miljø. 

Det bør undersøkes betydningen av 
planlagt og forutsigbar tid for fagpersonell 
til fagadministrasjon, rutiner for informa-
sjonsflyt og felles treffpunkter for hele 
personalgruppen når det gjelder reduksjon 
av tvang og makt. 

Denne artikkelen har altså forsøkt 
å evaluere om denne «velferdsrettslige 
nyskapningen» fungerer etter hensikten. 
Dette har blitt gjort ved referanser til om 
sentrale høgskoleutdanninger har 

læringsmål som sammenfaller med 
kunnskap som etterspørres i rundskrivet 
til kapittel 9, og om de får kjennskap til 
regler om bruk av tvang og makt, og da 
spesielt kapittel 9. En analyse av kravet et 
kompleksitetsperspektiv gir uavhengig av 
presisjonsnivået i intervensjonen, altså hva 
slags variasjon tjenesteytere med høgskole-
utdanning representerer, holdepunkter 
for at det er veldig usikkert hvordan 
utdanningskravet virker inn på systemene. 

Endringer i komplekse system skjer på 
bakgrunn av konkrete erfaringer agentene 
gjør. Skal man tøyle kompleksiteten i form 
av en praksis i retning minst mulig tvang 
og makt, må hvert enkelt tjenestested og 
aktør være gjenstand for analyse. Leder må 
føle pulsen på hvilke utfordringer man står 
stilt overfor, og om praksis er effektiv i 
forhold til suksesskriteriene som er 
beskrevet i rundskrivet til kapittel 9 for å 
oppnå minst mulig bruk av tvang og makt. 
Dette forutsetter ledere som er til stede, 
er tydelige, setter krav, inspirerer og følger 
opp. 

Påvirkning av praksis forutsetter at 
formell beslutningsmakt ligger så nært 
tjenesten som mulig, fordi endring skjer 
som et resultat av kontinuerlig interaksjon. 
Hvem er agentene og hvilke endogene 
typer eksisterer, hvem skal interagere 
med hvem, og er det i det hele tatt behov 
for å øke variasjonen, eller må man tvert 
i mot redusere og sørge for at effektiv 
praksis kan etableres? Viktige betingelser 
for atferd skjer lokalt. I en kompleksitets-
forståelsesramme blir det viktig å gjøre 
suksesskriteriene eksplisitte for alle, og at 
hver enkelt type variasjon må være 
gjenstand for analyse.
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En ledelsesutfordring i et kompleksi tets-
perspektiv blir da å se hver enkelt, 
legge betingelser til rette for at vellykket 
atferd hos den enkelte blir sett og selekteres 
i systemet, og samtidig erkjenne at man 
ikke har full kontroll. Det finnes ingen 
enkle sammenhenger mellom tiltak og 
resultat, men endring skjer i intrikate 
samhand lings mønstre. Egenskaper hos 
den enkelte aktør er viktig, men vel så 
viktig er en forståelse av hvordan inter-
aksjon mellom aktørene kontinuerlig 
påvirker atferd.

I evalueringen av den velferdsrettslige 
nyvinningen vil det være helt sentralt å 
kunne påvise at det er forskjeller i praksis 
mellom personer med og uten formal-
kompetanse når det gjelder håndtering av 
tvang og makt. Dersom slike forskjeller 
ikke finnes i tilstrekkelig grad vil det reise 
seg nye problemstillinger knyttet til om 
seleksjon av andre typer, kanskje 
endogene, vil føre til en større reduksjon 
i bruk av tvang og makt. For å kunne si 
noe om hvor riktig den velferdsrettslige 
nyskapningen er, må det flere studier til 
om det er variasjon på hvordan ansatte 
med og uten høgskoleutdanning utfører 
tvang, og i så fall på hvilke områder og i 
hvilken retning de påvirker resten av 
personalgruppekulturen. •••
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